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Tiivistelmä: 

Tutkielma käsittelee vuonna 1967 avattua Kontulan ostoskeskusta ja sen näkymistä 1960–1980-

lukujen suomalaisissa sanomalehdissä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi Kontulan 

ostarille on muodostunut populaarikulttuurissa ja kansalaisten keskuudessa negatiivissävytteinen 

maine. Pääaineistona tutkielmassa on käytetty Kansalliskirjaston digitoituja sanomalehtiä, joiden 

avulla on muodostettu kuvaa siitä, miten Kontulan ostoskeskusta käsiteltiin 1960–1980-luvuilla ja 

millaisia mielikuvia lähiöostarista syntyi uutisten perusteella. Tutkittujen sanomalehtien Kontula-

aiheinen kirjoittelu painottuu uutisartikkeleihin, mielipidekirjoituksiin ja kolumneihin. Tutkimuksella 

pyritään selvittämään, miten vuosikymmeniä sitten tapahtunut uutisointi vaikuttaa nykyäänkin 

vallitseviin mielikuviin ja mielipiteisiin Kontulan ostoskeskuksesta. 

Kontulan ostoskeskukseen liittynyt uutisointi oli ennen ostoskeskuksen avaamista ja heti avajaisten 

jälkeen hyvin positiivista ja odottavaista. Ostoskeskusta oli odotettu jo pidemmän aikaa ja sen tuomat 

palvelut nopeasti kasvaneelle, väestöltään suurelle lähiölle olivat enemmän kuin toivottuja. Uutisointi 

muuttui kuitenkin varsin nopeasti 1970-luvulle tultaessa. 1970-luvulta lähtien pitkälle 1980-lukua 

uutisointi oli huomattavan negatiivista ja keskittyi lähinnä kritisoimaan koko aluetta ja sen asiakkaita. 

Paljoakaan kehuttavaa lähiöostarista ei tuntunut löytyvän. Uutisoinnissa on nähtävissä selkeät, 

toistuvat aiheet, jotka voidaan kategorisoida kolmeen kategoriaan: a) alkoholiin, b) nuorison 

käyttäytymiseen sekä c) yleiseen rauhattomuuteen. Alkoholiin keskittynyt kirjoittelu koski Alkon 

myymälän ja sieltä saatavien nautintoaineiden aiheuttamaa lisääntynyttä häiriökäyttäytymistä ostarin 

alueella. Nuorison turhautuminen heille suunnattujen palvelujen puutteeseen näkyi 

häiriökäyttäytymisenä ja siihen liittyvä uutisointi oli poikkeuksetta negatiivista. Kontulan nuoriso, ja 

heidän aiheuttamansa turvattomuus ostarin alueella värittävät vahvasti 1960–1970-lukujen 

uutisointia. Yleisellä rauhattomuudella tarkoitetaan ostarilla tapahtuneita murtoja, näpistyksiä, 

ilkivaltaa, pahoinpitelyjä, ahdistelutapauksia ja henkirikoksia. Uutisointi on vaikuttanut mielipiteisiin 

ostarista, ja kontulalaisten ja muualla asuvien näkemykset poikkesivat merkittävästi toisistaan. 
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1 Kansikuva: Rista Eeva SER, valokuvaaja. Kontulan Ostoskeskus, Helsingin kaupunginmuseo, 1970. Kontulan 

ostoskeskus. Näkymä Kontulan ostoskeskuksesta Isännänpolun puoleisen käytävän päästä. Lapsia vasemmalla olevan 

lastenvaateliike Papukaijan edessä. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen aihe, tausta ja tutkimuskysymykset  
 

Helsingin kaupunki sekä Helsingin kaupungin tietokeskus käynnistivät Erkki 

Korhosen johdolla vuonna 1995 Helsingin lähiöitä koskevan valtakunnallisen 

lähiöprojektin laman runtelemassa Suomessa. Lähiöprojektin ideana oli tarkastella 

lähemmin Helsingin kaupungin lähiöitä sekä niiden elämää ja etsiä mahdollisia 

parannuskohtia. Lähiöprojekti käynnistettiin, koska 1990-luvun alun lama sekä sitä 

seurannut työttömyys Suomessa olivat olleet laajimmat vuosikymmeniin. Kyseiseen 

lähiöprojektiin ei valittu kaikkia Helsingin lähiöitä, vaan ainoastaan sellaiset lähiöt, 

joiden kohdalla koettiin, että mahdolliset parannusehdotukset olivat toivottuja, 

mahdollisia ja tarvittavia. Projektiin valittiin neljä lähiötä: Kontula, Myllypuro, 

Vanha Vuosaari sekä Pihlajisto. Kolme näistä sijaitsee itäisessä Helsingissä.2 

Lähiöprojektin avulla näiden neljän kaupunginosan ihmisten ja ympäristön elämää 

pyrittiin kohentamaan lukuisin eri keinoin. Niitä keinoja olivat muun muassa alueen 

ympäristön siistiminen ja kohentaminen aikaisempaa viihtyisämmäksi, rakennusten 

korjaaminen ja ylläpito sekä asukkaiden elämää kohentavien 

harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Lähiöprojektia varten aineisto haettiin lähiön 

asukkaiden puhelinhaastattelujen avulla. Näissä puhelinhaastatteluissa tutkijat 

haastattelivat liki tuhatta valittujen neljän lähiön asukasta. Haastattelujen perusteella 

pyrittiin tulkitsemaan lähiön elämää ja arkea, sen ongelmia, tarpeita sekä puutteita.3 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen teettämien tutkimusten ja kyselyiden mukaan 

juuri Itä-Helsingin lähiöt nähdään stereotyyppisesti huonomaineisina. Tutkimukseen 

osallistuneet lähiöiden asukkaat kokivat, että heidän kotilähiönsä Itä-Helsingissä 

nähdään ulkopuolisten silmin lähtökohtaisesti aina negatiivisina, vaikka kokemuksia 

kyseisten lähiöiden elämästä ei olisikaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että itäisiin 

lähiöihin liittyviä negatiivisia stereotypioita on äärettömän vaikea rikkoa, vaikka 

lähiöiden asukkaat tähän itse alituisesti pyrkisivätkin. Nämä stereotypiat ovat 

syntyneet lukuisten tv-sarjojen, elokuvien ja suullisesti leviävien tarinoiden myötä. 

 
2 Korhonen 2000, 7. 
3 Korhonen 2000, 7. 
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Stereotypioissa itäiseen Helsinkiin ja sen lähiöihin liitetään usein työttömyys, 

syrjäytyneisyys sekä nuorison ongelmat.4 

Oma tutkimukseni kytkeytyy tähän Helsingin kaupungin tietokeskuksen suorittamaan 

tutkimukseen. Työni käsittelee yhtä näistä neljästä lähiöprojektin valituista lähiöistä 

ja tarkemmin sen ostoskeskusta, jonka negatiiviset stereotypiat tulivat esiin hyvin 

aikaisemmin mainitussa kyselytutkimuksessa. Tutkin Kontulan lähiön ostoskeskusta, 

sen tarpeellisuutta vastavalmistuneessa lähiössä, sen syntyä sekä siihen kohdistunutta 

uutisointia ja sitä kautta muodostuneita mielikuvia ja mielipiteitä 1960–1980-lukujen 

suomalaisissa sanomalehdissä.5  Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimus tuo 

hyvin esiin sen, kuinka yleisessä keskustelussa sekä populäärikulttuurin tuotteissa 

itäisestä Helsingistä ja sen lähiöistä annetaan usein hyvin negatiivisia stereotypioita. 

Huomioitavaa tutkimuksessa on se, että käsittelen lähiöitä ja niiden syntyä vain ja 

ainoastaan Helsingissä. 

Kontula nousi nopeasti yhdeksi tunnetuimmista lähiöistä sekä Helsingissä että koko 

Suomen tasolla. Niinpä se toimii usein esimerkkinä puhuttaessa lähiöiden ongelmista 

yleiselläkin tasolla. Yle Uutisten julkaisema artikkeli ”Nämä ovat yleiset syyt muuttaa 

pois lähiöstä Helsingissä: Humalaisten metelöinti ja monikulttuurisuuden tuomat 

jännitteet” helmikuulta 2018 osoittaa huonon maineen leiman jääneen edelleen 

Kontulan ostoskeskukseen liittyviin mielikuviin. Alueella kerrotaan olevan paljon 

sosiaalisia ongelmia, sen mainetta kuvaillaan huonoksi ja asukkaiden kerrotaan 

kokevan olonsa turvattomaksi.6 

Valtiotieteiden tohtori, sosiaali- ja kulttuuriantropologi Pekka Tuomisen vuonna 2020 

julkaiseman blogitekstin ”Kontula – maine, stigma ja tolkku” mukaan ”harva lähiö 

on maineensa vanki Itä-Helsingin Kontulan lailla.” Blogitekstissä tulee esiin, kuinka 

Kontula on saanut vahvan negatiivisen stigman mediakirjoittelun seurauksena. 

Tutkimuksessa haastatellun kontulalaisen mukaan ”ollakseen tolkun ihminen pitää 

haukkua Kontulaa”, vaikka kyseinen haastateltava ei muualla haluaisikaan asua.7 

 
4 Korhonen 2000, 14. 
5 Tutkimuksen otsikko suora lainaus Ilta-Sanomat 30.8.1973, nro 199, s. 7. 
6 Tuominen 2020, 34–41; Kai Jaskari, ”Nämä ovat yleiset syyt muuttaa pois lähiöstä Helsingissä: 

Humalaisten metelöinti ja monikulttuurisuuden tuomat jännitteet”, Yle Uutiset, 8.2.2018.  
7 Pekka Tuominen, ”Kontula – maine, stigma ja tolkku”- blogiteksti, 14.1.2020. 

http://www.urbariablog.fi/kontula-maine-stigma-ja-tolkku/ (viitattu 15.12.2021).  

http://www.urbariablog.fi/kontula-maine-stigma-ja-tolkku/
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Kontulan ostoskeskukseen liittyvät mielikuvat ovat pitkälti samanlaisia kuin koko 

lähiön. 

Mainitussa artikkelissa sekä Tuomisen blogikirjoituksessa käsitellään Kontulaa 

negaation kautta. Haluan selvittää ovatko näissä artikkeleissa esiintyneet mielikuvat 

peräisin 1960–1980-lukujen Kontulaa koskevasta kirjoittelusta. Tahdon 

tutkimuksellani selvittää miksi ja mistä lähtien Kontulan ostoskeskusta koskeva 

yleinen keskustelu, uutisointi ja populaarikulttuuri ovat muuttuneet negatiiviseksi. 

Tarkoituksenani on selvittää ajan suomalaisten sanomalehtien uutisartikkeleiden, 

kolumnien, mielipidekirjoitusten sekä lehdissä julkaistujen haastattelujen avulla, 

millaisena Pohjoismaiden suurimmaksi ostoskeskukseksi 8  nimitetty Kontulan 

ostoskeskus on vuosikymmenien aikana nähty, millä tavoin siitä on sanomalehdissä 

uutisoitu sekä missä määrin sanomalehdet toivat julkaisemissaan artikkeleissa esiin 

ennakkokäsityksien värittämiä näkökulmia. 

Aluksi selvitän yleistä yhteiskunnallista murrosta, jossa koko Suomen tasolla 

siirrytään maatalousvaltaisesta elinkeinorakenteesta palveluvaltaiseen yhteiskuntaan. 

Tähän sodanjälkeiseen Suomeen liittyy voimakas sisäinen muuttoliike, jonka 

seurauksena suuri määrä suomalaisia muutti töiden, opiskelujen, korkeamman 

elintason, ihmissuhteiden sekä palvelujen perässä maaseudulta kaupunkeihin. Yleisen 

rakennemuutoksen jälkeen tuon esille, miksi ja mistä lähtökohdista Suomessa alettiin 

rakentamaan lähiöitä. Tämän jälkeen käsittelen sitä, kuinka lähiöihin alkoi hiljalleen 

muodostua erillinen lähiön ”sydän”, jonne keskitettiin lähiöiden kaikki palvelut. Näitä 

lähiöiden ”sydämiä” kutsutaan ostoskeskuksiksi. Kun olen käsitellyt yleisesti sekä 

suomalaisten lähiöiden, että niihin rakennettujen lähiöostoskeskusten syntyä, 

syvennyn tarkastelemaan Kontulaa ja sen ostoskeskusta.  

Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten Kontulan ostoskeskusta käsitellään 1960–1980-lukujen 

suomalaisissa sanomalehdissä?  

2. Millaisia mielikuvia suomalaiset sanomalehdet ovat välittäneet 

Kontulan ostarista 1960–1980-luvuilla?  

 

 
8 ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1. 
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1.2 Lähteet, aiempi tutkimus, tutkimusmetodit ja teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimukseni aihetta on tutkittu aiemmin jonkin verran, mutta itse Kontulan 

ostoskeskusta, sen kulttuuria ja siitä muodostuneita mielikuvia ei ole aikaisemmin 

tutkittu. Kontulan ostoskeskusta on tutkittu tarkemmin ainoastaan Aalto-yliopistossa 

arkkitehtuurin laitoksella. 9  Näissä Aalto-yliopiston opinnäytetöissä Kontulan 

ostoskeskus on osa laajempaa tutkimuskenttää, ja varsinaisena tutkimuskohteena ovat 

yleisemmin pääkaupunkiseudun lähiöostoskeskukset. Näissä opinnäytetöissä, joita 

olen työssäni hyödyntänyt on tarkasteltu Kontulan ostoskeskuksen arkkitehtuurista 

suunnittelutyötä ja rakentamisessa käytettyjä materiaaleja. 

Jälleenrakennuksen ja sitä seuranneen suuren rakennemuutoksen seurauksena 

nopeasti valmistuneita lähiöitä on tutkittu melko paljon. Lähiöiden historiaa ja 

suunnittelua on käsitelty niin negatiivisessa kuin positiivisessakin hengessä. 

Tutkimukseni kannalta merkittävimpiä lähiöihin ja lähiöostoskeskuksiin liittyviä 

tutkimuksia on ehdottomasti Suomen ensimmäisen asemakaavaopin professorin Otto-

I. Meurmanin teos Asemakaavaoppi vuodelta 1947. Hänen teoksessaan käsitellään ja 

luodaan ulkomailta opittujen neuvojen ja oppien perusteella täysin uudenlaisia 

asuinalueita: asumalähiöitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 

perinteiset esikaupunkialueet muistuttavat osittain Meurmanin kehittämää 

asemakaavaoppia. Meurmanin teos määritti tavat, joilla suomalaiset lähiöt 1950- ja 

1960-luvuilla luotiin. Johanna Hankosen teos Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta 

vuodelta 1994 ja Irene Roivaisen väitöskirja Sokeripala metsän keskellä vuodelta 

1998 ovat olleet tärkeitä teoksia hahmottaessani tutkimukselleni teoreettista 

viitekehystä. Hänen teoksensa perustuu Otto-I Meurmanin Asemakaavaoppiin. 

Hankonen on luonut Meurmanin pohjalta strukturoidun kokonaisnäkemyksen 

lähiöiden tarpeellisuudesta. Hän pitää lähiöitä yhtenä kaupunkitilan tärkeimmistä 

suunnittelukohteista. 

Juhana Lahden artikkeli ”The 1960s shopping centre grid of Helsinki: A framework 

for future development” teoksessa Shopping towns Europe. Commercial Collectivity 

and the Architecture of the Shopping Centre vuodelta 2017 käsitelee suomalaista 

1950- ja 1960-lukujen suunnitteluarkkitehtuuria ja etenkin lähiösuunnittelun 

räjähdysmäistä kasvua. Lahti käsittelee lähiöostoskeskuksien suunnittelua ja ideointia 

 
9 Laitinen 2012; Salovaara 2016. 
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sekä sitä, kuinka suomalaisiin lähiöostoskeskuksiin haettiin mallia Ruotsista ja 

Yhdysvalloista. Jouko Kokkosen Kontula: Elämää lähiössä vuodelta 2002 kuvaa 

Kontulan alueen alkuaikojen historiaa, muutoksia sota-aikana, jälleenrakennusaikaa, 

lähiörakentamisen syntyä, ostoskeskuksen rakentamista sekä Kontulan lähiön, sen 

ihmisten sekä ostoskeskuksen arkea. Sari Sareston, Anne Salmisen ja Mira Vierton 

”Ostari. Lähiön sydän” (2004) on keskittynyt juuri lähiöostoskeskuksiin. Tutkimus 

tuo esille ostoskeskusten syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja kaupankäynnin muutosta.  

Näissä tutkimuksissa on yleisesti käsitelty, miksi uudentyyppisiä ostoskeskuksia 

tarvittiin, mihin niitä uusissa lähiöissä sijoitettiin ja millaisia olivat niiden tarjoamat 

palvelurakenteet, minkälaisia rakennusmateriaaleja käytettiin sekä minkälaiselle 

asiakaskunnalle niitä rakennettiin. Tulen tutkimuksessani käyttämään muutakin 

tärkeää tutkimuskirjallisuutta, mutta nämä edellä mainitut julkaisut luovat 

tutkimukseni selkärangan. 

Tutkimukseni lähdemateriaalin muodostavat Kansalliskirjaston digitaalisen arkiston 

sanoma- ja aikakauslehdet. Niiden sanoma- ja aikakauslehtien avulla olen saanut 

luotua tutkimukselleni ajallista syvyyttä, tuoden rehellistä aikalaiskuvailua Kontulan 

ostoskeskuksen arjesta, aitojen kontulalaisten sekä tuon ajan uutisoinnin välityksellä. 

Olen rajannut lähdeaineistokseni kaikki aikarajaukseen sopivat sanomalehdet, 

aikakauslehdet, pienpainatteet, kirjat, käsikirjoitukset, kartat sekä kuvat. 

Tutkimukseni aihe on rajattu vuosiin 1963–1989. Vuosi 1963 siitä syystä, että silloin 

löytyy ensimmäinen Kontulan ostoskeskusta käsittelevä uutisointi ja 1989 siksi, 

koska tahdon työssäni käsitellä aikaa ennen 1990-luvun lamaa ja pakolaiskriisiä. 

1990-luku vaikutti Suomen talouteen, kulttuuriin ja väestöön niin paljon, että aika 

ennen sitä oli varsin erilaista. Hyödyntämäni Kansalliskirjaston digitaalinen 

lehdistömateriaali koostuu tutkimukseni kohdalla mielipidekirjoituksista, 

kolumneista, haastatteluista, kannanotoista sekä perinteisistä uutisartikkeleista. 

Ajallisen rajauksen avulla haluan selvittää, milloin sanomalehdissä alkoi näkyi 

selkeästi Kontulan ostoskeskukseen liitettäviä negatiivisa uutisia, positiivisten 

vastaavanlaisten sijaan. 

Olen hakenut Kansalliskirjaston digitaalisen arkiston sivujen kautta hakusanoilla: 

”Kontula”, ”Kontulan ostoskeskus” sekä ”Kontula ostoskeskus”. Pelkällä hakusanalla 

”Kontula” löytää aikarajauksen 1963–1989 ajalta kaikkiaan 11 889 tulosta. 
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Hakusanalla ”Kontulan ostoskeskus” puolestaan 1009 ja hakusanalla ”Kontula 

ostoskeskus” 1004 tulosta. Osa hakukoneen näyttävistä tuloksista eri hakusanojen 

kohdalla esittelee samoja tuloksia, joten täysin tarkkaa lukumäärää on hankala 

arvioida. 

Tutkittaessa Kontulan ostariin liittyvää uutisointia 1960–1980-luvuilla voidaan 

erottaa kolme selkeää uutistyyppiä, jotka toistuivat vuodesta ja sanomalehdestä 

riippumatta; alkoholi, nuoriso sekä rikollisuus esiintyivät lähes poikkeuksetta kaikissa 

tutkimissani lehdissä. Nämä kolme aihealuetta sekä niihin liittyvät ongelmat 

selvimmin esillä kaikissa Kontulan ostariin keskittyvässä uutisoinnissa. Tästä syystä 

tutkimukseni neljäs luku on jaettu kolmeen erilliseen, pienempään alalukuun, jossa 

jokaisessa käsitellään erikseen edellä mainittuja aiheita. Aiheet eivät kuitenkaan 

muodostaneet selkeitä toisistaan erillisiä tapahtumia, vaan ne liittyivät useimmissa 

uutisissa toisiinsa. 

Työni tutkimusmetodit ovat sanomalehtiaineistojen erittely ja syvälukeminen. Olen 

peilannut luokittelemalla saatuja tuloksia tutkimuskirjallisuuden välittämään kuvaan. 

On huomioitava, ettei tutkimuksessani ole hyödynnetty jokaista Kansalliskirjaston 

digitaalisista aineistosta löytämääni osumaa liittyen Kontulaan tai Kontulan 

ostoskeskukseen. Osa hakutuloksista johtaa esimerkiksi mainoksiin, aikatauluihin, 

ilmoituksiin tai muuhun tutkimukseni kannalta epärelevantteihin aiheisiin. Olen 

valinnut tutkimukseni kannalta merkittäviä ja riittävän informatiivisia osia 

käyttämistäni lehdistä. En ole käyttänyt tai luokitellut jokaista Kontulan 

ostoskeskukseen liittyvää uutista, vaan olen erityisesti käyttänyt mielipidekirjoituksia 

ja haastatteluja, joiden kautta olen saanut tutkimukselleni kvalitatiivista syvyyttä. 

Kaikista hyödyntämistäni Kansalliskirjaston digitoiduista sanomalehdistä 

tutkimukselleni merkityksellisimmiksi osoittautuivat Ilta-Sanomat sekä Uusi Suomi. 

Nämä kaksi sanomalehteä ovat julkaisseet selkeästi muita sanomalehtiä runsaammin 

uutisointia liittyen Kontulaan ja sen ostoskeskukseen. Ilta-Sanomien runsas uutisointi 

selittynee iltapäivälehdelle ominaiselle tyylille kirjoittaa lähes skandaalinomaisesti 

eri aiheista. Uusi Suomi lehden aiheet painottuivat enimmäkseen uutisartikkeleihin. 

Viimeisten vuosien aikana lähiöostarit ovat joutuneet muutoksen silmään. Monet 

1950- ja 1960-luvuilla rakennettujen lähiöiden ostarit ovat saaneet purkutuomion. 

Etenkin syksyn 2021 aikana Helsingin Sanomat on uutisoinut useaan otteeseen 
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Helsingin lähiöostareiden purkutuomioista. Uutisoinneissa sana purkuvimma on 

saanut uuden merkityksen lähiöostarien purku-uhkauksien vuoksi. Ostareista ja 

niiden tulevaisuudesta ollaan uutisoinnin perusteella huolissaan, ja ainakin Itä-

Helsingin Puotilan sekä Pohjois-Helsingin Oulunkylän ostarit ovat joutuneet 

puretuiksi.10 Yle Uutisten julkaisema artikkeli tukee Helsingin Sanomien uutisointia. 

Ylen artikkelin mukaan Helsingissä oli vielä vuonna 2004 26 lähiöostoskeskusta, kun 

nyt niitä on enää 14. Jäljellä olevista ostoskeskuksista, Puotilan ostari, Puhos, 

puretaan seuraavaksi. 11  Kontulankin ostari nähdään hyvin arkipäiväisenä 

rakennuskompleksina, ja usein sen historia ja arki tuodaan esiin negaatioiden kautta. 

Nykypäivänä nämä 1950–1970-lukujen ostarit nähdään likaisina, rähjäisinä 

loukkoina, joita kannattaa vältellä parhaimpansa mukaan.12 

Tätä taustaa vasten tutkimukseni osuu ajankohtaiseen aiheeseen ja on erittäin tärkeä 

ja tarpeellinen nykyisen tutkimuksen kentällä. Vaikka lähiöistä ja niihin syntyneistä 

ostoskeskuksista ja niiden rakennustyyleistä on useita tutkimuksia, ei Kontulan 

ostoskeskusta tai sen arkea ja elämää ole koskaan aikaisemmin tutkittu sillä tavalla 

kuin tulen omassa tutkimuksessani tekemään. Sareston, Salmisen ja Vierron 

tutkimuksessa ”Ostari. Lähiön sydän” (2004) kiteytetään myös erinomaisesti oman 

tutkimukseni tarpeellisuus: ”Lähiöiden ja lähiöostareiden synty on osa laajempaa 

historiallista ilmiötä ja yhteiskunnallista murrosta. Ne ovat yhteiskunnassa 

tapahtuneen muutoksen ilmentymiä, yhtä hyvin talous-, sosiaali- ja 

asutushistoriallisesta näkökulmasta kuin myös kaupunkisuunnittelun ja 

arkkitehtuurin historian kannalta.”13  

Yhdistelen työssäni vaikutteita kaupunki-, kulttuuri-, rakennus- ja sosiaalihistoriasta. 

Tavoitteenani on luoda kokonaiskuva Kontulan ostoskeskuksesta ja siihen liittyvien 

mielikuvien muutoksesta julkisessa keskustelussa. Kontulan ostoskeskus edustaa siis 

omalta osaltaan laajempia yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. 

 
10 Emilia Kangasluoma, ”Puotilan ostarin liikkeet ammottavat tyhjyyttään kuin Neuvostoliitossa – 

Purkumoukaria odottavan baarin perustaja haikeana: ”Koti tuntuu tyhjältä””, Helsingin Sanomat, 

31.8.2021; Noona Bäckgren, ”Helsingissä on arkkitehtien mielestä menossa purkuvimma, jossa ei ole 

järkeä, Helsingin Sanomat, 14.9.2021; Laura Keski-Oja, ”Helsingin purkuvimma jatkuu – Nyt halutaan 

purkaa 35 vuotta vanha kauppakeskus Oulunkylässä”, Helsingin Sanomat, 8.11.2021.  
11 Nina Svahn, ”Hiljaisuudessa hävinneet – kuvat näyttävät Helsingin ostareiden lumon ja tuhon, nyt kun 

lähiöhistoriaa puretaan pala kerrallaan”, Yle Uutiset, 4.10.2021. 
12 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 9; Pekka Tuominen, ”Betonisydän – Kontulan ostari Mellunkylän 

keskellä”, Mellunkylä-lehti, Historiaekstra 2020, Issuu. 
13 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 9. 



 

8 
 

1.3 Käsitteet  
 

Tutkimukseni tärkeimmät käsitteet ovat lähiö, kauppakeskus, sekä ostoskeskus/ostari. 

Etenkin kahden jälkimmäisen kohdalla on tärkeää huomata ja ymmärtää niiden 

eroavaisuudet ja erot käsitteiden käyttötarkoituksissa. Termin asumalähiö isänä 

voidaan pitää Otto-I Meurmania, jonka hän toi esiin teoksessaan Asemakaavaoppi 

(1947). Termit asumalähiö sekä lähiö ovat varsin epätarkkoja ja hajanaisia. Usein 

niillä voidaankin viitata yleisesti todella erilaisiin alueisiin, jotka eivät muistuta 

lainkaan toisiaan tai kerro kuulijalleen mitään. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä 

selkeää määritelmää, joka toimisi universaalisti kuvaamaan termiä lähiö, vaan useissa 

tutkimuksissa tuodaan esiin toinen toistaan erinäisempiä määritelmiä. Tästä syystä 

onkin erittäin tärkeää tarkentaa, millaisista alueista on kyse käytettäessä termiä sekä, 

miten aikaisemmat tutkijat ovat termin määritelleet.  

Vuonna 1985 Ympäristöministeriö määritteli asumalähiön kaupungin ydinkeskustan 

läheisyyteen rakennetuksi, hallinnolliselta aspektilta epäautonomiseksi, pääosin 

asumistarkoitukseen suuntautuvaksi kerrostaloalueeksi. 14  Johanna Hankonen on 

puolestaan määritellyt lähiöt kerrostalovaltaisiksi asuntoalueiksi, jotka on varta 

vasten suunniteltu, toteutettu ja edelleen markkinoitu lähiöidean erilaisina 

sovelluksina.15 Seppälä, Lehtonen ja Tihlman ovat rajanneet oman määritelmänsä 

lähiöstä varsin tiukasti. Heidän mukaansa lähiö käsittää vähintään 700 asukkaan 

alueen, jonka asukkaita ympäröi 1950–1980-luvuilla rakennetut, pääosin 

kerrostalojen täyttämät alueet. Nämä alueet on tarkoitettu yksinomaan asumiseen, ei 

liiketoimintaan.16 

Riitta Hurmeen määritelmän mukaan lähiö on kaupungista erilleen rakennettu 

asuinalue, joka on riippuvainen kaupungin työpaikoista, palveluista sekä julkisesta 

liikenteestä. 17  Mervi Ilmosen mukaan termi on saanut negatiivisen latauksen ja 

lähiömääritelmän saaneet alueet, kuten Kontula, nähdään usein ongelmallisina 

asuinalueina, joiden asukkaat ovat tyytymättömiä elämäänsä. 18  Yhteenvetona 

aikaisemmista tutkimuksista voitaneen todeta, että suomalaiset lähiöt ovat erään 

 
14 Salovaara 2016, 3.  
15 Hankonen 1994, 19. 
16 Seppälä, Lehtonen & Tihlman 1990, 9. 
17 Hurme 1991, 177. 
18 Ilmonen 1994, 1.  
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aikakauden tuotoksia, jotka on suunniteltu kaupunkien keskustojen ulkopuolelle, 

ollen hyvin pitkälti täynnä harmaita ja pelkistettyjä elementtikerrostaloja.19  

Tässä tutkimuksessa lähiö on määritelty käsittämään kaupunkien välittömään 

läheisyyteen, kaupunkien osittain 1950–1970-luvuilla rakentamia alueita. Lähiöt 

muodostavat osittain itsenäisen kokonaisuuden, joka turvaa asukkailleen riittävät 

palvelut asumisesta ja elinkeinoelämän palveluista työpaikkoihin ja julkiseen 

liikenteeseen, huomioiden kaupungin ydinkeskustan hallinnollisen tarpeellisuuden. 

Lähiöt eivät kuitenkaan ole täysin autonomisia, vaan ne tarvitsevat lähialueen muita 

asutuskeskittymiä sekä kaupungin ydinkeskustaa, joille ne toisaalta tuottavat 

esimerkiksi työpaikkoja ja palveluita, ja toisaalta saavat niitä. Eräs toimivan lähiön 

tärkeimmistä kulmakivistä on sujuva julkinen liikenne, joka sitoo lähiön ja keskustan 

tiiviimmin yhteen. Yhteistyön avulla lähiöt kykenevät tuottamaan asukkailleen 

riittävät ja tasa-arvoiset eväät elämään.  

Käytän tutkimuksessani Kontulan ostoskeskuksesta termiä ostari. Termi ostari on 

lyhenne ja murresana termistä ostoskeskus. Ostari kuvaa johdonmukaisemmin 

lähiöihin rakennettuja, lähiöiden asukkaille suunniteltuja ja suunnattuja 

ostoskeskittymiä, joiden tarkoituksena oli toimia eräänlaisena autonomisena osana 

suurempaa kaupunkia ja sen tarjoamia palveluja. Terminä ostari kuvaa ostoskeskusta 

selkeämmin lähiöiden ostokeskittymien arkea sekä niiden elämää ja sen asiakkaita, 

jotka koostuvat kunkin lähiön asukkaista. 

Ympäristöministeriön määritelmien mukaan ostareilla voidaan nähdä mitä 

moninaisimpien liikkeiden ja palveluiden kokonaisuuksia, jotka luovat yhden 

yhtenäisen palvelualueen alueensa asukkaille. Ostarit on rakennettu selkeäksi 

kokonaisuudeksi, jossa itse ostarin luovat ulkotiloissa sijaitseva keskus, jota 

ympäröivät viuhkamaisesti ostarin palveluita tarjoavat myymälärakennelmat. 

Ostareita ei ole suunniteltu palvelemaan laajojen maantieteellisten alueiden asukkaita, 

vaan lähtökohtaisesti ainoastaan oman asumalähiön, esimerkiksi Kontulan lähiön 

asukkaita. Ostarit sijaitsevat lähiössä usein keskeisellä paikalla ja toimivat yhtenä 

lähiönsä tärkeimmistä tapaamispaikoista. Ostari on määritelty myös jonkinlaiseksi 

 
19 Stjenberg 2017, 14–15.  
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sovellutukseksi menneen ajan kauppatoreista, joissa on kuitenkin selkeästi varatut 

alueet pysäköinnille.20 

Termi kauppakeskus viittaa vahvemmin puolestaan nykyaikaisten, suurien ja 

modernien kaupunkienydinkeskustoihin ja turismille suunniteltujen 

ostoskeskittymien ryppääseen, jonne asiakas voi saapua kaukaakin hakemaan 

tarvitsemiaan hyödykkeitä joko julkisia kulkuvälineitä tai yksityisautoa käyttäen. 

Nykyaikaiset kauppakeskukset edustavat kaupunkien keskustoissa sijaitsevia 

liikekeskuksia, joissa ostosliikenne painottuu kävelyyn, sen syke on jatkuvassa 

liikkeessä edestakaisin ja paikoin pitkiksin ajoiksi pysähtyvää. Seurauksia tällaiselle 

käyttäytymiselle on, että ydinkeskustojen liikehdintä muutoin kuin jalan on usein 

hankalaa.21 

 

1.4 Oma positioni  
 

Pyrin tuomaan tässä alaluvussa esiin sen, kuinka omat subjektiiviset lähtökohtani ja 

tietynlaiset olettamukseni ja odotukseni tutkimukselle ovat vaikuttaneet tähän 

aiheeseen, tutkimuskysymyksiin sekä osittain työni lopputuloksiin. En tarkoita 

viimeiseksi mainitsemallani kohdalla sitä, että muuttaisin tietoisesti oman työni 

lopputuloksia tai pyrkisin vahvistamaan henkilökohtaisia mielikuviani ja sitä kautta 

mielipiteitäni, vaan taustani on vaikuttanut aihevalintaan ja lähestymistapaan. 

Historiallisessa tutkimuksessa on aina pyrittävä objektiivisuuteen, jotta tutkimuksesta 

ja etenkin sen lopputuloksista tulisi mahdollisimman moninaisia, rehellisiä sekä 

lähteisiin perustuvia. 

Olen valinnut tutkimukseni kohteeksi Itä-Helsingin lähiöistä Kontulan siitä syystä, 

että olen itse kotoisin kyseisestä lähiöstä. Tarkemmaksi tutkimukseni kohteeksi 

valikoitui Kontulan lähiöostari, sillä kyseinen ostoskeskittymä oli lapsuudessani 

1990-luvun lopulla ja osittain edelleen alueen ainoa merkittävä liikekeskus, jonne on 

keskitetty kaikki alueen palvelut myymälöistä harrastustoimintoihin sekä julkiseen 

liikenteeseen. Suhteellisen laajan alueen palveluiden keskittäminen yhteen ainoaan 

 
20 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 11–12; Salovaara 2016, 7.  
21 Meurman 1947, 327–328.  
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paikkaan vaikuttaa merkittävästi lähiön rakenteeseen ja luo ostareista lähiöiden 

epävirallisen sydämen. 

Omat varhaisimmat muistikuvani Kontulan ostarista muodostuvat lapsenomaisista 

pelkotiloista, joissa pienen lapsen näkökenttään harhailivat jatkuvalla syötöllä toinen 

toistaan humalaisemmat ja aineiden huurtavat silmät ja kasvot, kotiin kiiruhtavat 

perheet, nuorison järjestämät jatkuvat kahakat sekä etanolin ja tupakantuoksut. 

Näiden mielikuvien pohjalta olen halunnut selvittää missä määrin henkilökohtaiset 

negatiiviset kokemukseni ovat osa mahdollisesti julkisen keskustelun tuottamaa 

negatiivista stereotypiaa. Olen usein kuullut kommentteja liittyen Kontulan ostariin, 

ja kommentit ovat lähes poikkeuksetta olleet ennakko-oletuksien värittämiä ja 

negatiivisia. Haluan selvittää, miksi kovin monella tuntuu olevan vahva negatiivinen 

suhtautuminen Kontulan ostariin, vaikka ostarilla ei olisi koskaan vieraillutkaan. 
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2. Jälleenrakennuksen Suomi ja lähiöiden synty 

 

2.1 Asuntopulasta asumalähiöön  
 

Toisen maailmansodan jälkeinen Suomi oli vielä pitkälle 1960-luvulle 

elinkeinorakenteeltaan maatalousmaa. Suurin osa suomalaisista sai elantonsa 

maataloudesta ja kaupunkien kasvu oli vielä varsin maltillista. 1950-luvun 

puolivälissä maatalous alkoi kohdata ongelmia: siitä saatavat tulot eivät kyenneet 

tarjoamaan toivottua elintasoa ja riittävästi töitä sotien jälkeen kasvaneelle 

maaseudun väestölle. Uutta elantoa lähdettiin etsimään kaupungeista, uudenlaisista 

elinkeinoista. 22  Suomalainen yhteiskunta oli vaurastunut toisen maailmansodan 

jälkeen nopeasti, joten luonnollinen suunta elintason nostattamalle kansalle oli kohti 

kaupunkeja.23 

Muuttoliikenne maalta kaupunkeihin kasvoi nopeasti. Pelkästään 1950-luvun aikana 

Helsinkiin muutti arviolta 10 000 uutta asukasta vuosittain. Vuosina 1961–1970 

pääkaupunkiseudulle muutti 84 000 uutta asukasta ja vuosina 1950–1972 Suur-

Helsingin 24  väestö kaksinkertaistui. Helsingin muuttovoittoisin vuosi kohdattiin 

vuonna 1974. Koko Suomen tasolla kaupunkiväestön osuus kaikista suomalaisista 

ylitti 50 prosenttia 1970-luvun alussa. 25  Muuttoliikkeen kiihtyessä 1960-luvulla 

suomalainen yhteiskunta muuttui radikaalisti. 26  Maatalous menetti merkityksenä 

työllistävänä elinkeinona ja Suomi muuttui ensin teollisuusyhteiskunnaksi ja sitten 

palveluyhteiskunnaksi, jossa suurin osa suomalaisista sai elantonsa erilaisten 

palveluammattien kautta. Kasvaneiden kaupunkien ja lisääntyneen kulutuskysynnän 

myötä palvelualat työllistivät 1950-luvun lopulla enemmän kuin rakentamisen ja 

teollisuuden alat yhteensä.27 Tätä muutosta kutsutaan rakennemuutokseksi, jolloin 

Suomen elinkeinoelämä mullistui. Suomessa tapahtunutta vauhdikasta 

kaupungistumista selittää rakennemuutoksen osasyy eli sodan jälkeen syntyneiden 

 
22 Hoffman 1997, 360.  
23 Stjenberg 2017, 15–16.  
24 Suur-Helsingin alueella tarkoitetaan aluetta, johon kuuluvat nykyiselle pääkaupunkiseudulle kuuluvat 

kaupungit: Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 
25 Hankonen 1994, 56–57; Hoffman 1997, 344; Kortteinen 1982, 28; Pakkala (ajoittamaton), 8.  
26 Pakkala 1994, 105.  
27 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 16. 
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suurten ikäluokkien massamuutto maalta kaupunkeihin ja osaltaan jopa Ruotsiin asti 

töiden, opiskeluiden ja rakkauden perässä.28 

Suuri muuttoaalto maalta kaupunkeihin ja niiden lähistöille jatkoi kiihtymistään 

pitkälle 1980-luvun vaihteeseen 29 . Uusien kaupunkilaisten järkevä asuttaminen 

kaupunkeihin muodostui pian laajaksi ongelmaksi, johon ei ollut osattu varautua 

riittävän nopeasti. Heti sotien jälkeen eri puolella Suomea oli kohdattu suurta ja 

jatkuvasti kiihtyvää asuntopulaa. Rintamilta palanneet miehet ja heidän perheensä, 

Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta lähteneet evakot sekä jatkuvasti kasvava väestö 

tarvitsivat kipeästi asuntoja ja turvaa elämälleen. Kysyntää oli selkeästi enemmän 

kuin kaupungeilla oli tuohon aikaan tarjota. Rakennemuutos saavutti huippunsa 1960- 

ja 1970-luvuilla Helsingin ja muiden kaupunkien oli tehokkaasti pyrittävä vastaamaan 

kiihtyneeseen maaltamuuttoon. Kaupunkien asuntotuotannon nopeasta ja tehokkaasta 

kasvattamisesta tuli tärkeää30. 

Asuntopulaa helpottamaan perustettiin vuonna 1947 aluesuunnitteluvirasto, jonka 

tehtävänä oli suunnitella ja rakennuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla uusia 

asuinalueita kaupunkien keskustojen ulkopuolelle. Asuntopulasta oli muodostunut 

1940-luvulla niin suuri poliittinen ongelma, että aluesuunnitteluviraston lisäksi 

ratkaisuksi tarvittiin Aravaa. Arava, eli valtion omistama julkisten lainojen antaja 

Asuntorakennustuotannon valtuuskunta perustettiin vuonna 1949 auttamaan ripeästi 

kaupungistuneita suomalaisia kaupunkeja, kuten Helsinkiä. Valtion budjettiin 

säädettiin vuosittainen lakisääteinen määräraha, josta myönnettiin lainoja 

asuntorakentamiseen. Tällä tavalla erilliset, yksityiset järjestöt kykenivät 

rakentamaan valtion rahoittamilla edullisilla Arava-lainoilla tehokkaasti ja nopeasti 

uusia asuinalueita keskustojen ulkopuolelle.31 Ratkaisut huutavalle asuntopulalle oli 

siis keksitty. 

Ydinkeskustojen ympärille alkoi syntyä toinen toistaan omaperäisempiä ja 

moninaisimpia asuinalueita, joita kutsuttiin asumalähiöiksi. Termi supistui 

myöhemmin lähiöksi. 32  Helsinki oli Suomen kaupungeista ensimmäinen, jossa 

 
28 Niskanen 2003, 77; Stjenberg 2017, 15–16.  
29 Kokkonen 2002, 37. 
30 Stjenberg 2017, 15–16; Sädevirta 1994, 9. 
31 Astikainen, Heiskanen, Kaikkonen 1997, 29; Hoffman 1997, 339; Lahti 2008, 154; Saarikangas 2008, 

148–149.  
32 Kortteinen 1982, 11.  
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alettiin toteuttamaan lähiöperiaatetta. Sillä tarkoitetaan ajatusta, jossa kaupunkien 

asuinalueet halutaan selkeästi erottaa kaupunkien keskustoista ja muista vastaavista 

alueista. Jokaisella lähiöllä olisi omat niille suunnatut ja suunnitellut palvelut, jotka 

vastaisivat jokaisen lähiön omaa tarvetta. Tehokkaalla asuinalueiden kaavoittamisella 

pyrittiin tuomaan pikaista helpotusta jatkuvasti kasvavalle Helsingin alueelle ja sen 

väestölle. Lähiöperiaate levisi Helsingistä myös Suomen muihin kaupunkeihin, 

auttamaan asuntopulasta kärsiviä kaupunkeja.33 

Professori Otto-I Meurmanin asemakaavaoppi sekä kaupunkien yleisen asemakaavan 

yleissuunnittelu ovat luoneet pohjan suomalaisten kaupunkien suunnittelulle ja ne 

vaikuttavat yhä edelleen rakentamiseen. Meurmanin asemakaavaoppi ei ole 

maailmalla ensimmäinen laatuaan. Kaupunkien asemakaavaoppi on saanut alkunsa jo 

1800-luvun loppupuolella, jolloin Euroopan ja Yhdysvaltain suurkaupungit alkoivat 

kasvaa lähes räjähdysmäisesti eivätkä kaupunkien suunnittelusta vastanneet 

viranomaiset olleet valmistautuneita kiihtyneeseen maaltamuuttoon. Uusille 

asukkaille ei löydetty riittävän nopeasti asuntoja, eikä kaupunkien jo valmiiksi 

tiiviisiin keskustoihin voitu enää rakentaa. Tähän nopeaan kaupunkien 

väestönkasvuun oli reagoitava, joten syntyi tehokas ja innovatiivinen 

asemakaavaoppi.34 

Asemakaavaopin pohjalta kaupunkeihin alettiin rakentaa keskustojen ulkopuolelle 

erillisiä puutarhakaupunkeja, jotka suunniteltiin toimimaan hyvin autonomisesti 

ilman tarvetta kaupungin keskustojen palveluille. Nämä puutarhakaupungit 

suunniteltiin eri yhteiskuntaluokista tuleville. Periaatteena oli, että alueet olisi 

selkeästi jaoteltu toisistaan niin, että kauppa, teollisuus, asuminen sekä elinkeinot 

sijaitsisivat selkeästi erillään toisistaan, mutta kuitenkin niin, että ne toimisivat ikään 

kuin symbioosissa toistensa kanssa. 35  Helsingin Kulosaarta voidaan pitää 

ensimmäisenä suomalaisena versiona maailmalla suosiota keränneestä 

puutarhakaupungista ja Espoon Tapiola puolestaan toimi pitkään Suomen 

puutarhakaupunkien ”mallikaupunkina”, jota tultiin ihailemaan ulkomailta saakka.36 

 
33 Hoffman 1997, 348; Pakkala (ajoittamaton), 4; Seppälä, Lehtonen & Tihlman 1990, 24; Sädevirta 

1994, 9. 
34 Meurman 1947, 55.  
35 Meurman 1947, 61. 
36 Hurme 1991, 79; Meurman 1947, 65.  
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Puutarhakaupungit voisivat nykypäivänä olla verrattavissa kaupunkien 

esikaupunkialueisiin. 

Vaikka puutarhakaupunkiperiaate toimi erinomaisesti esikuvana myös suomalaisessa 

kaupunkisuunnittelussa, ei Suomessa päädytty toteuttamaan puutarhakaupunkeja 

aivan sellaisenaan. Suomalaisuuteen olennaisesti kuuluva luonto ja eritoten metsä oli 

saatava mukaan uusien kaupunkialueiden suunnitteluun. Tästä syntyikin suomalaisia 

esikaupunkialueita tarkemmin kuvaava metsälähiö. Nämä metsälähiöt rakennettiin 

lähiöperiaatteen mukaisesti metsää, alueen luontoa sekä sen moninaisia rikkauksia 

kunnioittaen sekä niiden muotoja mukaillen. Uusia lähiöitä rakennettiin lomittain jo 

valmistuneille asuinalueille omakoti- ja rivitalojen joukkoon. Jotta rakentaminen olisi 

mahdollisimman tehokasta, päädyttiin yksittäisten talojen sijasta rakentamaan 

useiden kerrostalorakennuksien komplekseja. Niiden tyypillinen rakennustyyli oli 

hyvin matala, joten taloihin ei tarvinnut rakentaa kalliita hissejä. Suomalaisiin 

kaupunkeihin muovautui omat metsää mukailevat kerrostalolähiönsä.37  

Suomalainen versio puutarhakaupungista ei myöskään ollut täysin autonominen 

yksikkö, vaan se oli lähes symbioosimaisessa yhteydessä ydinkeskustaan ja sen 

tarjoamiin työpaikkoihin, julkiseen liikenteeseen, palveluihin sekä teollisuuteen.38 

Aluksi metsälähiöperiaate oli ihanteellinen, kunnes ymmärrettiin, että tarve 

lisäasunnoille oli edelleen huutava. Metsälähiöt olivat liian väljiä. Metsälähiöideaa 

muokattiin kohti kompaktisuunnittelua, jossa lähiöt rakennettiin tiiviisti.39 Meurman 

kehitteli Suomeen hieman erityylistä asemakaavan yleissuunnittelua, jonka pohjaksi 

hän kokosi kymmenen johtavaa periaatetta, jotka tulisi ottaa huomioon 

suunniteltaessa kaupunkeja, niiden palveluja, teollisuutta, elinkeinoja sekä asumista. 

Näitä Meurmanin periaatteita suomalaisessa suunnittelussa onkin käytetty.40 

Osittain Meurmanin hajakeskitysperiaatteiden mukaisesti asuminen erotettiin selvästi 

muista palveluista, kuitenkin niin, että kaikkiin tarvittaviin palveluihin tulisi päästä 

mahdollisimman vaivattomasti jalan. Jokainen suomalainen lähiö sai jo itselleen 

tarkan suunnitelman, jossa palvelut ja asuminen oli selkeästi erotettu toisistaan. 

Teollisuutta ei uusista metsälähiöistä löytynyt. 41  Helsingin ensimmäinen lähiö 

 
37 Pakkala 1994, 98; Pakkala (ajoittamaton) 2,4; Saarikangas 2008, 150; Salovaara 2016, 5. 
38 Pakkala 1994, 98; Saarikangas 2008, 150; Salovaara 2016, 5.  
39 Hankonen 1994, 26.  
40 Meurman 1947, 77–81. 
41 Saarikangas 2008, 151. 
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rakennettiin Herttoniemeen. Sen kaavoitus aloitettiin jo toisen maailmansodan 

keskellä vuonna 1940, ja ensimmäinen osa valmistui vuonna 1945.42 

 

2.2 Puhokset ja ostarit 
 

Helsingissä asumalähiöiden kasvu oli nopeaa ja rakentaminen tehokasta. Asukkaiden 

määrä lisääntyi Helsingin alueella lähes räjähdysmäisesti, mutta lähiöiden palvelut ja 

aktiviteetit laahasivat asuntorakentamisen perässä. Helsingin kaupunki päätti 

reagoida asiaan ja vuonna 1954 perustettiin Helsingin kauppakamarin 

aluesuunnitteluvaliokunta, jonka tehtävänä oli selvittää uusien vastarakennettujen 

lähiöiden palvelutarpeet lähiöiden asukasmääriin suhteutettuna. 43 

Aluesuunnitteluvaliokuntaan kuului aikansa tärkeät kaupanalan tekijät: Helsingin 

Osuuskauppa HOK, Suomen Osuuskauppa SOK:n jäsenenä, Elanto, 

Osuustukkukauppa OTK:n jäsenenä sekä Tuko ja Kesko. Jo tuolloin Suomen 

suurimmat kaupanalan ketjut saivat toimia aluesuunnitteluvaliokunnassa alansa 

edustajina. Näiden lisäksi valiokuntaan kuului asiantuntijoiden roolissa virkamiehiä 

metrotoimistosta, Helsingin seutukaavaliitosta sekä Helsingin kaupungin 

kaupunkisuunnitteluvirastosta.44 Jokaiselle rakennettavalle lähiölle tehtiin erillinen 

myymälätarpeenselvitys, jonka perusteella saatiin selville, millaisia palveluita ja 

myymälöitä se tulisi tarvitsemaan sekä mihin tällaiset myymälät tulisi 

vastavalmistuneessa lähiössä sijoittaa.45 Kaksi vuotta myöhemmin Helsinkiä alettiin 

määrätietoisesti kehittää aluesuunnitteluvaliokunnan johdolla kohti modernimpaa 

tulevaisuuden kaupunkia.46 

Vuonna 1958 aluesuunnitteluvaliokunta antoi lausunnon Helsingin kaupungin 

asemakaavaosastolle palvelutarpeen yleiskaavaa varten. Aluesuunnitteluvaliokunnan 

tehtävänä oli huolehtia uusien ja jo rakenteilla olevien lähiöiden asemakaavojen 

suunnittelu- ja kehitystyöstä.  Yleiskaavan pohjalta oli tarkoitus mitoittaa lähiöiden 

palveluja ja kysyntätarpeita. Aluesuunnitteluvaliokunnan lausunnossa painotettiin 

jokaisen lähiön riittävää omavaraisuutta sekä palvelujen tuottamisen autonomisuutta. 

 
42 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 9–10.  
43 Hankonen 1994, 239; Niskanen 1987, 89.  
44 Niskanen 1987, 89.  
45 Hankonen 1994, 239.  
46 Lahti 2017, 38. 
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Autonomisuudella tässä kontekstissa viitattiin siihen. että erilaiset palvelut, joita 

lähiöissä tultaisiin tarjoamaan, olisivat yksittäisten yrittäjien ja yritysten 

muodostamia, ei Helsingin kaupungin hallinnoimia julkisia palveluja. Toki julkisia 

palveluita tuli olla, mutta yrittäjyyden tärkeyttä pyrittiin painottamaan. Jokainen lähiö 

käsiteltiin itsenäisesti ja tarkasteltiin, millaisia palvelutarpeita ja toiveita kussakin 

lähiössä oli ensimmäisten ”lähiövuosien” aikana ilmennyt asukkaiden keskuudessa. 

Aluesuunnitteluvaliokunta antoi lausuntonsa yhteydessä myös yleisiä ohjeistuksia 

myymälöiden sijoitteluun, pinta-aloihin ja mittoihin.47 

Lähiöiden kasvava palveluiden tarve synnytti kiireistä suunnittelutarvetta myös 

aluesuunnitteluvaliokunnan ulkopuolella. Meurman teoksessaan Asemakaavaoppi oli 

pohtinut jo ennen varsinaisia lähiöitä erikokoisten ja väestöltään heterogeenisten 

alueiden palvelutarpeita. Meurman on jakanut kuluttajien ostokset ostotarpeiden 

perusteella kolmeen erilliseen ryhmittymään: päivittäisiin, viikoittaisiin sekä 

kuukausittaisiin tai hyvin harvoin tai vain muutamia kertoja vuodessa suoritettaviin 

ostotarpeisiin. Päivittäiset ostotarpeet tyydyttivät maito- ja muut sekatavaraliikkeet, 

joiden tuli sijaita mahdollisimman lähellä alueen asukkaita ja jonne kulku tapahtuisi 

pääosin kävellen.48 

Viikoittaisia tai kuukausittaisia tarpeita taas tyydyttivät erilaiset vaatetus- ja 

taloustarvikeliikkeet sekä pankkien konttorit. Meurmanin mukaan nämä palvelut 

voisivat sijaita hieman kauempana kotiovelta, sillä niitä tulisi käyttämään selkeästi 

suurempi määrä potentiaalisia asiakkaita, ei ainoastaan yksittäisen asuinalueen 

väestö. Tällaiset myymälät olisi hyvä sijoittaa liikenteelliseen solmukohtaan, jonne 

pääsy sujuisi helposti joko julkisen liikenteen tai yksityisautoilun turvin. Viimeiseen 

eli hyvin harvoin tai vain muutamia kertoa vuodessa suoritettaviin lukeutui 

arvokkaimpien ostosten liikkeet, jotka Meurmanin mukaan voitiin hyvin sijoittaa 

suurempiin liikekeskuksiin. Niissä asiakas viettää pidemmän aikaa, vertaillen 

myymälöitä, niiden tarjontaa sekä hintoja. Kulku liikekeskukseen tapahtuisi 

yksityisautolla, mutta asiointi keskuksessa tapahtuisi jalan. 49  Lähiöiden ostarit 

tyydyttivät Meurmanin oppien perusteella päivittäiset ostotarpeet ja niiden etäisyys 

kotiovelta sai olla korkeintaan 300–400 metriä. Ostarit tuli rakentaa poikkeuksetta 

 
47 Hankonen 1994, 239; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 11.  
48 Meurman 1947, 326–327. 
49 Meurman 1947, 327–328.  
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”lastenvaunuetäisyydelle”, jotta jokaisen perheenäidin olisi nopeaa ja vaivatonta 

suorittaa päivittäiset ja viikoittaiset ostoksensa, ilman, että tulisi tukeutua esimerkiksi 

julkisiin ajoneuvoihin tai yksityisautoiluun50.  

Myös tekniikan tohtori Reino Castrén (1908–1981), jonka vaikutus Helsingin metron 

suunnitteluun ja rakentamiseen oli merkittävä, työsti ajatuksiaan Suomeen 

suunniteltavista ostoskeskuksista. Castrén käytti ostoskeskuksesta termiä puhos 

(köpcentra), jota käytettiinkin alkuaikoina kuvaamaan ostoskeskuksia.51 Castrén oli 

jakanut puhokset pää-, alue- tai paikalliskeskuksiksi, joissa asuminen, liiketoiminta, 

julkiset laitokset sekä ajoneuvoliikenne tuli olla selkeästi eroteltuna.52 Castrén oli siis 

pitkälti samaa mieltä Meurmanin asutuskeskuksien periaatteiden kanssa. Vuonna 

1961 Uusi Suomi-lehti järjesti nimikilpailun, jolla pyrittiin löytämään uusille 

ostoskeskittymille moderni ja tilaa tarkasti kuvaava termi. Ehdotuksia saapui 5000 

kappaletta ja kahdesta nimestä ostola ja puhto käytiin keskustelua. Pohjalaisesta 

murresana puhdosta (taloyhtiö) muodostui sana puhos, joka ei kuitenkaan koskaan 

onnistunut vakiintumaan osaksi suomen kieltä, sillä termin ei nähty kuvaavaan 

tarpeeksi hyvin kaupankäyntiä.53  

Asemakaavaoppissa Meurman ei puhunut missään vaiheessa ostoskeskuksista, vaan 

myymäläkeskittymisistä ja hän suunnitteli ne omakotitaloalueille, ei 

kerrostalolähiöille, joten idea varsinaisia ostoskeskuksia varten haettiin läntisestä 

maailmasta.54 Jotta suomalaisiin lähiöihin saataisiin riittävän monipuolisia palveluita 

ja järkevää sijoittelua sekä arkkitehtuuria lähiöidensä asukkaille, lähetti Helsingin 

kaupunki aluesuunnitteluvaliokuntansa ulkomaille tarkastelemaan ja ottamaan mallia 

muiden maiden myymälätarpeiden suunnittelu- ja rakennustyöstä sekä 

tarkastelemaan jo rakennettuja ostoskeskuksia.55 Tulevat lähiöiden palvelut tahdottiin 

perustaa niin, että ne muodostaisivat selkeän suljetun taloudellisen alueen, erillään 

muista lähiöiden toiminnoista.56 

Aluesuunnitteluvaliokunta suuntasi ”tutkimusmatkansa” etenkin Ruotsiin sekä 

Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltoihin, jossa myymälöiden keskittäminen 

 
50 Meurman 1947, 326–327.  
51 Hankonen 1994, 252–253; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 12. 
52 Hankonen 1994, 252–253; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 12. 
53 Niskanen 2003, 96; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 11–12.  
54 Lahti 2017, 40.  
55 Hankonen 1994, 241; Lahti 2017, 4, 42.  
56 Hankonen 1994, 242–243.  
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erillisiksi ostoskeskuksiksi oli jo edennyt pitkälle toisen maailmansodan ja 

esikaupunkialueiden rakentamisen jälkeen. Matkojen tarkempia kohteita olivat muun 

muassa Ruotsin Tukholma, Göteborg ja Malmö, Tanskan Kööpenhamina, Norjan 

Oslo sekä Yhdysvaltain Los Angeles.57 Suomalaiset aluesuunnittelijat ja arkkitehdit, 

kuten suomalainen arkkitehti Aarne Ervi (1910–1977) pohtivat yhdessä, millaisia 

ostoskeskittymiä Suomessa voitaisiin toteuttaa pienemmille ja isommille alueille. 

Aarne Ervi oli erityisen aktiivinen työssään ostareiden tutkimisen suhteen ja kuvasi 

matkoillaan esimerkkejä muiden maiden ostoskeskuksista, jotta niitä voitaisiin 

hyödyntää kotimaan suunnitteluissa mahdollisimman laajasti. Jo ennen Helsingin 

kauppakamarin aluesuunnitteluvaliokunnan perustamista Ervi oli matkustanut useaan 

otteeseen Yhdysvaltoihin ja kuvannut muun muassa Los Angelesin Wilshire 

Boulevardia ja Grenshaw Boulewardia saadakseen materiaalia esitettäväksi 

Suomessa. Vierailunsa jälkeen Ervi julkaisi artikkelin Arkkitehti- lehdessä, jossa 

kuvaili mitä ostoskeskukset ovat, mitä varten ne on rakennettu ja mitä hyötyä niistä 

on.58  

Suomalaiset suunnittelijat olivat alkuun epäileväisiä ostoskeskuksien toimivuudesta 

ja tarpeellisuudesta, mutta ruotsalaisten ostoskeskusten näkeminen ja tarkempi 

tutkiminen rohkaisivat suomalaisia siitä, että vastaavat keskittymät voisivat toimia 

hyvin myös Suomessa. Etenkin Tukholmassa sijaitsevaan Vällingbyn 

kaupunginosaan vuonna 1954 rakennettu ja jälkeenpäin toimivuudestaan 

tunnettavuutta osakseen kerännyt ostoskeskus loi uskoa suomalaisiin.59 Ruotsin ja 

Suomen kaupankäynnin komiteat ja suunnittelukunnat tekivät tiivistä yhteistyötä ja 

vaihtoivat paljon keskenään ajatuksia ostoskeskuksien kehityskohteista.60 

Toimivista ideoista ja toteutuksista huolimatta ulkomailla hyväksi todettuja 

toteutuksia ei voitu hyödyntää aivan sellaisenaan Suomessa. Etenkin Yhdysvalloissa 

ostoskeskukset oli suunniteltu palvelemaan autoistuvaa kansaa, ei kävelevää 

kansaa.61 Suomessa tilanne nähtiin toisenlaisena. Ostoskeskus tuli sijoittaa lähiöihin 

niin, että se sijaitsi mahdollisimman lähellä perheiden koteja, jotta äidit voisivat 

hoitaa päivittäiset ostoksensa nopeasti ja vaivattomasti. Perheenäidit olivat osittain 

 
57 Hankonen 1994, 241; Lahti 2017, 42.  
58 Lahti 2017, 4.  
59 Lahti 2017, 40.  
60 Lahti 2017, 40–41.  
61 Lahti 2017, 40–41, 45. 
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aloittaneet työssäkäynnin, ja työpaikoilla ruokataukojen pituutta oli päätetty lyhentää. 

Täten ostoskeskuksen tuli sijaita Meurmanien oppien mukaan noin 300–400 metrin 

etäisyydellä perheen kodista, ”lastenvaunuetäisyydellä”, jotta perheiden äidit 

pääsisivät käymään nopeasti ja vaivattomasti hoitamassa päivittäiset ostoksensa, 

ilman, että tulisi hankkia erikseen esimerkiksi lastenhoitajaa. Tuohon aikaan 

kaupassakäynti oli perheen äidin vastuulla, sillä miehet eivät kaupoissa aikaansa 

viettäneet.62 

Ongelmana suunnitteluvaiheessa oli, että ostareiden suunnittelijoina toimineet 

arkkitehdit pyrkivät siihen, että kulku tapahtuisi jalan. Ostarille pääsemiseksi ei 

tarvinnut tukeutua esimerkiksi julkiseen liikenteeseen, eikä siellä käymiseen saanut 

tuhrautua ylimääräistä aikaa. 63  Kauppakamarin aluesuunnitteluvaliokunta painotti 

puolestaan autoilevaa kansaa.64  Kompromissiin päästiin ja Yhdysvalloista tuttuun 

tyyliin nähtiin, että riittävät paikoitustilat asiakkaiden ajoneuvoille oli oltava ja 

ajoneuvoilla ostoksille saapuminen tuli olla mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.65 

Myös ostoskeskuksiin sijoitettavien myymälöiden muodot, koot ja niiden sijoittelu 

kussakin lähiössä päätettiin tehdä jokaisen lähiön ostoskeskuksen kohdalla erikseen, 

jotta ne vastaisivat riittävän laajasti aluetta ja sen tarpeita. Yhdysvalloista ja Ruotsista 

haettiin jälleen ideoita, mutta niitä käytettiin ainoastaan esimerkkeinä.66 Helmikuussa 

1958 aluesuunnitteluvaliokunta muodosti tietynlaiset ostoskeskusmallit tuleville 

ostoskeskuksille lähiöiden asukaskokojen perusteella. Näiden mallien perusteella 

ostareille sijoitettiin riittävä määrä palveluita lähiöiden asukkaille. Nämä 

ostoskeskusmallit olivat: 5000 asukkaan lähiöostoskeskus, 12 000–13 000 asukkaan 

lähiöostoskeskus sekä vähintään 20 000 asukkaan suurkeskus. Idea näissä kaikissa oli 

sama, mutta palveluita tuli lisätä ja monipuolistaa asukasmäärän kasvaessa. Mitä 

enemmän lähiössä oli asukkaita, sitä enemmän lähiöstä löytyi myös vaihtoehtoisia 

palveluja. 67  Tärkeää oli, ettei yhteen lähiöön saanut keskittää useampaa 

ostoskeskusta.68 

 
62 Kokkonen 2002, 60; Meurman 1947, 326–327. 
63 Hankonen 1994, 250; Lahti 2017, 45; Meurman 1947, 326–327; Niskanen 1987, 154; Saresto, 

Salminen & Vierto 2004, 27. 
64 Hankonen 1994, 242–243; Salovaara 2016, 9.   
65 Hankonen 1994, 249; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 27.  
66 Lahti 2017, 45. 
67 Hankonen 1994, 251.  
68 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 27.  
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Vuonna 1958 Helsingin kauppakamarin aluesuunnitteluvaliokunta oli jo päättänyt, 

että ostoskeskukset tuli sijoittaa lähiön liikenteelliseen solmukohtaan, jotta 

saapuminen alueelle tehtäisiin mahdolliseksi kaikille sinne saapuville, 

saapumistyylistä huolimatta. 69  Jo ostareiden alustavissa suunnitteluvaiheissa 

tiedostettiin se, että yksityisautoilua keskustojen alueilla tultaisiin vähentämään. 

Tästä syystä ostarit oli rakennettava niin, että julkista liikennettä kyettäisiin lisäämään 

jatkuvasti. Laajoilla parkkipaikoilla varustetut ostoskeskukset pelastaisivat yhä 

useamman lähiön asukkaan elämän, sillä auton voisi vaivatta jättää myös 

ostoskeskuksen parkkipaikalle ja turvautua julkisen liikenteen palveluihin, mikäli 

olisi tarvetta keskustan palveluille.70 

Helsingistä ei tullut tyypillistä kaupunkia, jossa kaikki kaupungin mahdolliset 

palvelut olisi keskitetty yhteen ja samaan paikkaan. Lähiöt eivät siis olleet 

riippuvaisia ydinkeskustan palveluista. Toki lähiöt muodostavat kokonaisuuden 

ydinkeskustan kanssa ja tarvitsivat sen työpaikkoja ja palveluja, mutta ydinkeskustan 

merkitystä palvelujen tuottajana tuli vähentää. Helsingistä haluttiin palveluiltaan 

polysentrinen, jolloin yhä useampi palvelu löytyi asukkaiden läheltä, omasta lähiöstä. 

Tämän vuoksi haluttiin laajentaa lähiöiden palveluita ja vähentää asuinalueiden 

riippuvuutta keskustasta.71  Kaupunkisuunnittelu siis kehittyi ja syntyi uudenlaista 

keskustojen ulkopuolisten alueiden aluesuunnittelua, jossa pyrittiin välttämään 

kaiken kaupallisen toiminnan keskittymistä jo valmiiksi ahtaisiin ydinkeskustoihin. 

Tämän uskottiin turvaavan sekä lähiöiden että ydinkeskustojen kehittymisen.72 

Samalla, kun ostoskeskuksia alettiin rakentaa ympäri Helsinkiä ja lähiöiden 

palvelurakenne muuttui, muuttui myös kaupankäynnin luonne. Ennen ostoksia 

suorittavan perheenjäsenen tuli vierailla useassa eri elintarvikeliikkeessä saadakseen 

kaiken tarvitsemansa. Maito, liha ja kahvi haettiin erillisistä elintarvikeliikkeistä. 

Ostoskeskuksien tarkoituksena oli helpottaa asiakkaiden arkea ja tehdä 

kaupankäynnistä mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta. 73  Vuonna 1959 

kauppakamarin aluesuunnitteluvaliokunta suosittelikin perustettavaksi vain 

 
69 Hankonen 1994, 250; Niskanen 2003, 89.  
70 ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa 

keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
71 Lahti 2017, 42.  
72 Lahti 2008, 151–152.  
73 Hoffman 1997, 371; Niskanen 2003, 89; ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan 

keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
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”täydellisiä elintarvikeliikkeitä”, joista saisi kaiken tarvittavan.74Asiakkaan hakiessa 

päivittäisiä tarvittaviaan, hän saattoi huomata tarvitsevansa monia muitakin palveluja. 

Tästä syystä ostoskeskuksiin haluttiin keskittää lukuisten, kilpailevien 

elintarvikeliikkeiden lisäksi pankkeja, posteja, kampaamoja, pesuloita ja suutareita. 

Ajatuksena oli, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi kaikki tarvittavat saman katon tai 

pihapiirin alta ja samalla houkuteltaisiin uusia asiakkaita laajemmaltakin alueelta. 

Asiakkaalle itselleen annettiin vapaus päättää.75  

Myymälätyypin muuttuessa, muuttui myös palvelutyyli. Syntyivät valintamyymälät. 

Aikaisemmin suomalaiset olivat tottuneet siihen, että astuessaan pieneen myymälään, 

palvelutiskin takana seissyt työntekijä oli kerännyt ostoslistan perusteella kaiken 

asiakkaan tarvitsevan, punninnut tuotteet, mitannut ja pakannut tuotteet sekä 

rahastanut. Nyt tähän kaikkeen tuli muutos. Palvelu siirrettiin asiakkaan itsensä 

tehtäväksi.76 Yhdysvaltojen ja Saksan varastomyymälöiden mallin mukaisesti syntyi 

itsepalveluperiaate. Syntyi ajattelutapa, jossa kaupankäynnin perusydin muuttui 

myymisestä ostamiseen. 77  Asiakkaat itse keräsivät tarvitsemansa tuotteet 

myymäläkoreihin tai kärryihin, saivat rauhassa kuljeskella laajojen myymälöiden 

käytävillä ja löytää jopa niin kutsuttuja heräteostoksia. Asiakkaiden vapautta 

kaupankäynnissä helpotti vuoden 1958 terveydenhoitolaki, jolloin asiakkaille 

annettiin lupa koskea myynnissä oleviin tavaroihin. Ennen tämä oli kielletty 

hygieniaan nojaten. Kauppakärryt toimivat myös erinomaisina kuljetusvälineinä, 

mikäli asiakkaat tulivat asioimaan lasten kanssa. Lapsista huolehtiminen 

kauppareissujen ajaksi helpottui.78 

Jääkaappien ja säilytystilojen lisääntyminen kotona helpotti usean asiakkaan elämää. 

Aikaisemmin ostoksilla piti käydä useampaan otteeseen ja ostaa vain tarvittavat 

ostokset, sillä riittävää tilaa säilytykselle ei ollut, eikä pilaantuvaa ruokaa voinut jättää 

ilman kylmäsäilytystä. Näiden mahdollistaminen teki asiakkaiden elämästä 

helpompaa, ja mahdollisti sen, että päivittäiset ostosreissut vähenivät, mutta 

 
74 Hankonen 1994, 247. 
75 Hankonen 1994, 250, 254; Hoffman 1997, 371; Niskanen 2003, 89; ”Ostoskeskuksista kehitettävä 

myös harrastustoiminnan keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi 

Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
76 Hoffman 1997, 360–361, 371; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 16.  
77 Hankonen 1994, 230–231; Niskanen 1987, 164; Niskanen 2003, 89.  
78 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 42; Heinimäki 2002, 9.  



 

23 
 

kertaostokset suurenivat. 79  Kaupankäynnin muutos näkyi myös mainostamisessa. 

Aikaisemmin mainostaminen oli liittynyt lähinnä tekstiili- ja rautakauppojen 

myynnin kasvattamiseen, mutta nyt myös elintarvikeliikkeet ryhtyivät hyödyntämään 

samaa mainontaa.80 

1960-luku oli vilkasta ostoskeskusrakentamisen aikaa. Helsingissä ja Suur-Helsingin 

alueella (nykyisen Espoon, Vantaan ja Kauniaisten) avattiin kaiken kaikkiaan 38 

uuttaa lähiöostaria, muun muassa Herttoniemeen (1960), Kulosaareen (1960), 

Puotilaan (1961), Pukinmäkeen (1961) ja Myllypuroon (1965).81  Näillä ostareilla 

palveluitaan tarjosivat alkuaikoina erikokoiset myymälät, postin pisteet, 

työväenopistot sekä erilaiset kahvilat ja kioskit.82 1950-luvun lopulla Helsingissä oli 

avattu jo kolme ostoskeskusta: Kannelmäkeen (1959), Munkkivuoreen (1959) sekä 

Pohjois-Haagaan (1959)83. Nämä kolme olivat sekä Helsingin, että koko Suomen 

ensimmäisiä ostoskeskuksia. 84  Ensimmäisenä ostoskeskuksena voidaan tosin 

joidenkin tutkijoiden mukaan pitää myös Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaa, 

vuonna 1937 valmistunutta Lasipalatsia. Siinä katsotaan toteutuvan kaikki 

ostoskeskukselle tyypilliset ominaisuudet hyvine liikenneyhteyksineen ja vieläpä 

monipuolisine palveluineen saman katon alla.85 

Ostari edustaa omassa lähiössään lähiön sydäntä, keskeisintä pistettä, jonka ympärille 

lähiön elämä muodostuu. Vanhassa maaseutuyhteiskunnassa kirkon merkitys oli 

samankaltainen kuin ostari lähiössä. Ostareiden tärkeydestä kertoo jo se, että kirkot 

saapuivat lähiöihin usein vasta ostareiden saapumisen jälkeen, eivätkä ne sijainneet 

yhtä keskeisellä paikalla.86 Tästä kertoo hyvin myös Uusi Suomi- lehdessä vuonna 

1967 julkaistu lukijan kirjoitus, jossa Kontulan lähiöön vaadittiin kirkkoa 

Jumalanpalvelusta varten, sillä tuon ajan palvelukset jouduttiin suorittamaan vain sata 

henkeä vetävässä asuintalon kellarissa. Kirjoittajan mukaan ”kirkon tarve Kontulassa 

 
79 Hankonen 1991, 275; Niskanen 1987, 152; ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan 

keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
80 Hoffman 1997, 372. 
81 Laitinen 2012, 13; Lahti 2017, 49.  
82 Lindh 2002, 66.  
83 Laitinen 2012, 11.  
84 Salovaara 2016, 9. 
85 Lindh 2002, 66.  
86 Saresto, Salminen & Vierto 2004, 9. 
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on huutava.” 87  Ostareista muodostuikin nopeasti alueidensa tärkeimpiä paikkoja, 

joihin kaikkien oli vaivatonta saapua ja jonka kaikki tunsivat.88 

Suomalaisten ostoskeskusten arkkitehtuuri ja suunnittelu oli myös hyvin 

samankaltaista, lähiöstä, sen sijainnista tai asukkaista riippumatta. Ostarit 

suunniteltiin yleensä tasakattoisiksi ja yksikerroksiksi, joiden eri osat yhdistettiin 

toisiinsa atrium- tai puoliatrium-periaatteita käyttäen. Ostareiden nähtiin toimivan 

parhaiten yksikerroksisina, sillä uskottiin, että näin myymälät menestyisivät 

varmemmin. Tasakattotyyli oli kaikkein suosituin, sillä se mahdollisti ostareiden 

pohjaratkaisujen muokkauksen sekä merkittävästi laajemman runkosyvyyden. 

Ostareille sijoitettiin eri ketjujen liikkeitä, kioskeja, pankkeja ja apteekkeja, jotka 

kaikki joutuivat luopumaan niille ominaisista väreistä, tyyleistä ja pohjaratkaisuista. 

Ostarin oli oltava yhtenäinen, jotta yksikään liike ei erottuisi liikaa muista ja herättäisi 

näin kuluttajien mielenkiintoa liikaa muiden kustannuksella. Ostareista tuli 

väreiltään, muodoiltaan ja materiaaleiltaan toinen toistensa kopioita. Muuta erottavaa 

tekijää ostareissa ei juuri ollut kuin liikkeiden mahdollisimman yksinkertaiset ja 

massasta erottamattomat nimikyltit.89  

Ostareihin suunniteltiin yhtenevät sisäpihat, joiden tarkoituksena oli toimia 

eräänlaisina keitaina etenkin perheen pienimmille. Sisäpihoille asetettiin istutuksia, 

vesialtaita ja penkkejä, jotta asiakkaat pysähtyisivät ostoksiensa välissä ja viettäisivät 

ostarilla myös vapaa-aikaansa. Ostarit haluttiin tehdä mahdollisimman viihtyisiksi, 

jotta kuluttajat viettäisivät siellä mahdollisimman paljon aikaa. Ostarit suunniteltiin 

”sisäänpäin kääntyneiksi”, joka tarkoitti sitä, että myymälöiden sisäänkäynnit 

sijaitsivat aina ostarin keskustan suuntaan ja myymälöiden takana sijaitsivat 

puolestaan lastauslaiturit ja autojen parkkipaikat. Myymälöissä oli poikkeuksetta 

oltava suuret ja avarat ikkunat, jotta asiakkaan ei tarvitsisi astua edes sisälle 

ihaillakseen tarjolla olevaa valikoimaa, vaan hän kykeni tekemään ratkaisujaan 

ulkopuolelta käsin. Ikkunoiden edessä ei saanut olla näköesteitä ja myymälöiden 

edustojen oli poikkeuksetta oltava mahdollisimman siistejä ja yksinkertaisia.90 

 
87 ”Kontula ja Temppeliaukion kirkko”, Uusi Suomi 11.11.1967, s. 9.  
88 Lindh 2002, 66.  
89 Lahti 2017, 44; Lindh 2002, 67; Niskanen 1987, 162; Niskanen 2003, 91; Tuomi 1992, 129.  
90 Lindh 2002, 67; Niskanen 2003, 91; Meurman 1947, 327–328.  
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3 Kontula nousee 

 

3.1 Kontulan lähiö syntyy 

 

Kontulan alue pysyi hyvin pitkään täysin asuttamattomana johtuen pitkälti alueen 

vaativan maaperän vuoksi. Kontulan aluetta on luonnehdittu hiekkaiseksi, kallioiseksi 

ja kostean soiseksi, eikä se täten soveltunut pitkään aikaan viljelykseen, mikä 

aikanaan oli eräs asutettavan alueen tärkeimmistä edellytyksistä. Selkeitä merkkejä 

asutuksesta Kontulan alueelta löytyy vasta tultaessa 1800-luvun loppupuolelle. 1900-

luvun alussa Kontula oli kuitenkin jo maatalousvaltaista aluetta ja etenkin 1930-

luvulla siellä sai tuotettua runsaasti heinää, viljaa sekä perunaa. Suuremman alueen 

Mellunkylän ja samalla siihen liittyvän pienemmän alueen, Kontulan väestö alkoi 

kasvaa merkittävästi vasta ensimmäisen maailmansodan aikoihin.91  

Ennen toista maailmansotaa aloitettu Helsingin suuri alueliitos toteutui vasta vuonna 

1946, jolloin Kontulasta tuli virallisesti osa Helsingin kaupunkia. 92  Tämän 

alueliitoksen tarkoituksena oli laajentaa Helsingin aluetta ja vähentää yksittäisten, 

autonomisten alueiden olemassaoloa liittämällä ne yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. 

Alueliitoksen yhteydessä Helsinkiin liitettiin Mellunkylään kuuluvan Kontulan 

lisäksi muun muassa Herttoniemi, Malmi, Tapaninkylä, Haagan kauppala, Oulunkylä, 

Huopalahti sekä Kulosaari.93 Helsingin asukasluku kasvoi alueliitoksessa 276 000 

asukkaasta 341 000 asukkaaseen.94 

Vuonna 1946 Kontulassa asui noin 600 asukasta. Alueen väestö kasvoi merkittävästi 

sotien jälkeen, jolloin alueelta jaettiin tontteja rintamamiehille.95 Tuolloin sodassa 

palvelleille rintamamiehille, sotaorvoksi jääneille, sotaleskille sekä runsaslukuiselle 

siirtoväelle oli luvattu oikeus joko omakotitaloon tai kerrostaloasuntoon.96 Alueiden 

maanomistajat olivat velvollisia luovuttamaan omistamaansa maata 

asutustarkoitukseen vuonna 1945 solmitun maanhankintalain perusteella. Vesala, 

joka sijaitsee aivan Kontulan välittömässä läheisyydessä, täyttyi nopeasti 

 
91 Kokkonen 2002, 10–12, 15–18.  
92 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 10; Ilmonen 1991, 54; Kokkonen 2002, 20.  
93 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 10;  
94 Lahti 2017, 42.  
95 Kokkonen 2002, 20. 
96 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 10. 
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rintamamiestaloista, mutta jonkin verran taloja rakennettiin myös Kontulan alueelle. 

Syy, miksi alue kiinnosti sinne muuttaneita ihmisiä, oli läheisyys luontoon ja sen 

tarjoamiin rikkauksiin.97 

Sotien jälkeen, aina vuoteen 1953 asti Kontulan alue oli rakennuskiellossa, jonka 

Helsingin kaupunki kumosi vasta vuonna 1960 aloittaessaan alueen yleiskaavatyön.98 

Kaupungin asettaman kumouspäätöksen sekä Kontulan saaman uuden kaavoituksen 

myötä, aluetta alettiin kaavoittaa vasta vuonna 1961. Vuonna 1963 Helsingin 

kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi virallisesti Vesala-Kontulan asemakaavan, 

jonka suunnittelusta vastasi arkkitehti Pentti Ahola.99  Kontula päätettiin rakentaa 

metsälähiöperiaatetta hyödyntäen. 100  Alueen uudessa asemakaavassa oli varattu 

alueet kerrostaloille, autotalleille, myymälöille. Sinne suunniteltiin täysin 

jalankulkijoille suunnattu ja autoilta suojattu väylä sekä paikat muutamille julkisille 

rakennuksille. Hieman myöhemmin Helsingin kaupunginvaltuusto päätti antaa 

Kontulan rakentamisen vastuun Sosiaalisen Asuntotuotanto OY Satolle ja 

Asuntokeskuskunta Hakalle yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ne ryhtyivät 

varsin nopealla aikataululla toteuttamaan Kontulan kaavoitustyötä. Yhteistyö oli 

varsin mutkatonta aloittaa, sillä Helsingin kaupunki oli vuokrannut Kontulan maita 

maanomistajilta jo 1950-luvun lopulla ja samoihin aikoihin niin Sato Oy, kuin 

Hakakin ostivat maita paikallisilta maanomistajilta.101  

Helsingin keskustasta noin 13 kilometrin päässä sijaitsevan Vesalan ja Kontulan 

alueelle suunniteltiin alun perin asuntoja noin 16 000 ihmiselle. Suunnitelmien 

edetessä ja lähiön valmistuessa uskottiin siellä asuvan noin 25 000 henkeä102, joten 

sekin jo kertoo, kuinka laajasta ja merkittävästä aluerakentamisesta on kyse. Lähiöille 

tyypillisten kerrostaloalueiden rakennus saatiin käyntiin alkuvuodesta 1964 ja 

samalla Kontulasta tuli Suomen laajin aluerakentamisen kohde.103 Vuosien 1964–

1970 aikana valmistuneet asunnot Kontulan alueella vastasivat kaiken kaikkiaan noin 

 
97 Kokkonen 2002, 20. 
98 Kokkonen 2002, 24; Sädevirta 1994, 10.  
99 Hurme 1991, 167; Kokkonen 2002, 27; Salovaara 2016, 15; Sädevirta 1994, 13; ”Uusi asemakaava 

osalle Kontulaa”, Helsingin Sanomat, 14.5.1963, s. 6. 
100 Stjenberg 2017, 15–16. 
101 Hka digitaaliarkisto, Helsingin kaupungin tilastotoimisto, Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta, 

75:1962, s. 89–90; Hurme 1991, 167; Kokkonen 2002, 27; Salovaara 2016, 15; Sädevirta 1994, 13; ”Uusi 

asemakaava osalle Kontulaa”, Helsingin Sanomat, 14.5.1963, s. 6.  
102 Kokkonen 2002, 25; ”Kontula täyttyy kaiken aikaa – Julkiset laitokset puuttuvat”, Helsingin Sanomat, 

23.10.1965, s. 3.  
103 Kokkonen 2002, 27, 30. 
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kokonaisen vuoden asuntotuotantoa Helsingissä. 104  Kontulan alue rakennettiin 

ilmiömäisen nopeasti ja asukkaiden määrä lisääntyi ensimmäisten vuosien aikana 

arviolta 5000 asukkaalla vuodessa.105 

Kontulaan muutti uusia asukkaita maaseudulta ja kaupungeista. Helsingin 

ydinkeskustasta muutti paljon asukkaita saadakseen perheilleen lisää elintilaa, 

puhtautta sekä arkipäivän mukavuuksia. Kantakaupungista Kontulaan muuttaneet 

perheet saivat ensimmäistä kertaa asunnon, josta löytyi yhden suuren huoneen sijasta 

useampi erillinen huone ja perheiden lapsilla saattoi olla mahdollisuus jopa ikiomaan 

makuuhuoneeseen. Kantakaupunkien asunnot olivat usein ahtaita ja huonolaatuisia 

eikä niissä kaikissa ollut edes sisävessaa. Uusien lähiöiden rikkauksista kertoi myös 

hana, josta sai puhdasta vettä vaivatta, joten pihoilta löytyneisiin kaivoihin ei ollut 

tarvetta turvautua, mikä oli joissakin keskustan asunnoissa arkipäivää. Näiden lisäksi 

metsälähiön tarjoaman luonnon nähtiin raikastuttavan asukkaiden keskustan pölyjen 

runtelemia keuhkoja. Metsää myötäilevät piirteet loivat maalta muuttaneille tuoreille 

kaupunkilaisille kotoisan tunnelman, jossa edelleen alarapun ovelta pääsi suoraan 

luontoon. Vaikka maalta jouduttiinkin lähtemään, loi uusi asuinalue turvaa.106 

Vasta alkutekijöissään olevaan Kontulan lähiöön kohdistui paljon myönteisiä 

odotuksia. Jouko Kokkosen mukaan ”useammat lehdet molemmin puolin poliittista 

kenttää kirjoittelivat jo valmistuneista ja vielä piirustuslaudalla olevista lähiöistä 

suopeasti.”107 Ilta-Sanomat kirjoitti 25.1.1964, että Kontula tulisi voittamaan jopa 

suomalaisen arkkitehtuurin ylpeyden, puutarhakaupunki Tapiolan laajojen liikenne- 

ja kävelyväyliensä takia. 108  Tuoreet kontulalaiset olivat alussa varsin tyytyväisiä 

itsekin uuteen kotilähiöönsä. Kontulasta löytyi kaikki turvalliseen lapsiperhe-

elämiseen tarvittava. Lapsille leikkipaikkoja, parkkipaikkoja autoille sekä hyvin 

järjestetty liikenteen sijoittelu, joka ei vaarantanut alueilla leikkiviä lapsia. Vuonna 

1967 Kontulan väkiluku kasvoi 8000 uudella kontulalaisella. Huippulukemiin 

päästiin vuonna 1973, jolloin Kontulan väkiluku saavutti huimat 21 500 henkeä. 

 
104 Kokkonen 2002, 28.  
105 Hurme 1991, 167; Kokkonen 2002, 27; ”Vesala-Kontula Helsingin nopeimmin noussut suurlähiö. 

Suomen suurin ostoskeskus tulossa”, Uusi Suomi, 8.4.1966, s. 24. 
106 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 9; Saarikangas 2008, 151–152, 154; Sarantola-Weiss 2009, 

23–24; Stjenberg 2017, 16–17. 
107 Kokkonen 2002, 28. 
108 Jalmari Torikka, ”Helsingin viimeinen ja suurin asumalähiö”, Ilta-Sanomat, 25.1.1964, s. 8–9. 
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Kontula oli hyvin lapsiperhevaltainen, sillä vuonna 1970 alueen väestöstä vain noin 

500 henkeä eli 3 prosenttia oli vanhuksia.109 

Kontula nähtiin myös yleisesti hyvin myönteisenä kehityksenä suomalaisessa 

asuntorakentamisessa. Kontula kykeni omalta osaltaan helpottamaan valtaisaa 

asuntopulaa rakennemuutoksen mullistamassa Suomessa. Rakentamisen alkaessa 

vuonna 1964 Kontulan suuruus ja mahtipontisuus tahdottiin ikuistaa. Betoniin 

haudattuun Kontulan viralliseen perustamiskirjaan kirjattiin ”Tulkoon Kontulasta 

merkkipaalu ponnisteluissa, joiden tarkoituksena on asuntopulan voittaminen ja 

asunto-olojemme parantaminen”110. 

 

3.2 Batman ja Robin avaavat Suomen suurimman ostoskeskuksen 
 

Vaikka alueen rakentaminen oli ollut vauhdikasta ja kasvavaa lähiötä kohtaan oltiin 

positiivisen odottavaisia, tilanne ei palveluiden suhteen ollut yhtä hyvä. 

Asuntotuotanto oli tehokasta, mutta lähiön palvelut jäivät nopeasti asuntotuotannon 

jalkoihin. Alueelle muuttaneet tuoreet kontulalaiset ovatkin kuvailleet tilannetta lähes 

sietämättömäksi ja syyttäneet alueen rakennuttajia ja kaupunkia huonosta 

suunnittelusta. Useat ihmettelivät, miten oli mahdollista, että alueelle mahdollistettiin 

kotien rakentaminen yli 10 000 uudelle asukkaalle, ilman havaintoakaan palveluista. 

Kauppojen ja liikenneyhteyksien saamiselle oli huutava pula.111 

Kontula oli jakautunut heti alkuvaiheessa kerrostaloalueisiin sekä 

omakotitaloalueisiin. Kontulan kerrostaloalueen palvelut olivat mitättömät. 

Ensimmäisten kerrostalojen valmistuessa ei kerrostaloalueella ollut lainkaan 

palveluja. Ensimmäinen myymälä avattiin Porttikujalle vuonna 1965 Elannon 

toimesta. Tätä ennen kerrostalo-Kontulan asukkaat asioivat omakotitaloalueen 

pienissä myymälöissä, Kontulan läheisyydessä jo vuonna 1965 rakennetussa 

Myllypuron ostoskeskuksessa tai mahdollisuuksien mukaan työpaikkojensa 

läheisyydessä. Porttikujan liikkeen lisäksi vuonna 1966 avattiin uudet myymälät 

Keinutielle sekä Tanhuantielle. Tosin osalle kontulalaisista liikkeet sijaitsivat 

 
109 Kokkonen 2002, 67.  
110 ”Kontulan ostoskeskus työn ja ”huvin” keskus”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22.  
111 ”Vesala-Kontula Helsingin nopeimmin noussut suurlähiö. Suomen suurin ostoskeskus tulossa”, Uusi 

Suomi, 8.4.1966, s. 24.  
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edelleen liian kaukana, eivätkä sijainneet liikenteellisesti sellaisessa paikassa, että ne 

olisivat palvelleet mahdollisimman montaa kontulalaista.112 

Tietenkään palveluiden tarve ei rajoittunut ainoastaan elintarvikkeisiin, vaan tarvetta 

oli myös muun muassa pankille, postille, poliisiasemalle, kirkolle, kirjastolle, 

elokuvateatterille, ravintolalle, taksiasemalle, terveyskeskukselle sekä lukuisille 

urheilupaikoille. Pitkäaikaisia tilaratkaisuja palveluille ei onnistuttu heti saamaan, 

vaan esimerkiksi posti- ja pankkipalvelujen suhteen jouduttiin tyytymään erikoisiin 

järjestelyihin. Vuoden 1965 lokakuussa Kontulan ensimmäinen Posti avasi ovensa 

vuokralle saadussa autotallissa. Kerrostalo-Kontulan ensimmäinen 

elintarvikemyymälä sai naapurikseen Työväen Säästöpankin. Fyysistä kirjastoa 

Kontulaan ei saatu, toiveista ja kysynnästä huolimatta. Alueella vieraili kirjastoauto 

viidesti viikossa. Kokkosen mukaan kirjoja lainattiin parhaimmillaan jopa 700 

tunnissa. Huippuvuotena 1968, lainausmäärä oli peräti 64 582.113  Näiden lukujen 

perusteella kirjastopalveluiden suosiota voidaan pitää ilmiömäisenä. 

Jotta alueen asukkaat saisivat itselleen riittävät ja runsaasti toivotut palvelut, 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka aloitti keväällä 1966 Kontulan ostarin laajemman 

suunnittelutyön ja sijoittelun Kontulankaaren ja Kontulantien risteykseen. 114 

Kontulan ostarin rakentaminen ja sen suunnittelu oli Uuden Suomen mukaan varsin 

riitaisaa aikaa. Helsingin Asuntokeskuskunta Haka ja Sato riitelivät pitkään ostarin 

rakennuttamisesta. Saton mukaan Helsingin kaupunginhallitus olisi kiertänyt 

sopimusta, jonka mukaan Saton ja Hakan tuli alun perin yhdessä rakennuttaa ostari. 

Yhteiseen sopimukseen ei enää päästy, vaan Asuntokeskuskunta Haka rakennutti 

ostarin yksin.115 

Kontulan ostarin alueen tontti päätettiin myöhemmin Helsingin kaupungin 

kiinteistölautakunnan toimesta luovuttaa vuokralle Kontulan ostarille, joka maksaa 

vuosittaista vuokraa Helsingin kaupungille. Ostarin määräaikainen vuokra-aika tulisi 

päättymään vuonna 1995 ja ostarin alkuun sovittu vuokrasumma oli 53,625 markkaa 

vuodessa. Kontulan ostarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Aino Tandefelt-Laurila sekä 

Jouko Ylihannu.116 Ostarin ensimmäiseksi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 

 
112 Kokkonen 2002, 59–60; Laitinen 2012, 14; Sädevirta 1994, 20.  
113 Kokkonen 2002, 60–61, 67.  
114 Eisto 2004, 15; Helsingin Haka rakentaa Kontulaan 2200 asuntoa”, Kansan Uutiset, 3.9.1966, s. 3.  
115 ”Kontulan kaupat saman katon alle”, Uusi Suomi, 8.9.1967, s. 20. 
116 ”Kontulan kaupat saman katon alle”, Uusi Suomi, 8.9.1967, s. 20.  
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valittiin Alpo Neuvonen ja toimitusjohtajaksi varatuomari Eero Piipari. Ostarin 

yhteyteen suunniteltiin yleinen laajempi bussipysäkki ja jo suunnittelun yhteydessä 

alueelle varattiin tilat metroasemalle. Rakennustyöt saatiin alkuun elokuussa 1966 ja 

vuotta myöhemmin, elokuussa 1967 ostarin tulevat yritykset pääsisivät 

suunnittelemaan ja sisustamaan liikkeitään.117 

Arkkitehdit Tandefelt-Laurila ja Ylihannu suunnittelivat ostarin L-kirjaimen 

muotoiseksi, yksitasoiseksi ostoskeskittymäksi, joka olisi mahdollisimman avara ja 

väljä. Vaikka ostari on jaettu useampaan eri osaan, niitä yhdistää loogisesti katetut ja 

johdonmukaiset jalkakäytävät (ks. liite 1). Suunnitteluvaiheessa arkkitehdit jättivät 

ostarin alueelle kaksi avointa keskusaukiota, jonne varattiin tilat suihkulähteelle sekä 

veistokselle.118 Yksitasoiset ostoskeskukset olivat aikansa trendi, sillä myymälöiden 

uskottiin pärjäävän paremmin maan tasolla kuin esimerkiksi kahdessa erillisessä 

tasossa. 119  Asiakkaiden ei toivottu liikkuvan edestakaisin portaissa ja joutuvan 

mutkittelemaan ostosreissuillaan liikaa. Liikkeiden sijainti samalla tasolla tarjosi 

jokaiselle ostarin myymälälle samat lähtökohdat. 

Ostarilta varattiin tilat neljälle suurelle päivittäistavaraliikkeelle 120 K-kauppa 

Kotikonnulle, Elannolle, Helsingin Osuuskauppa HOK:lle sekä T-Market Haasmaan 

myymälälle. Liikkeiden tilat olivat aikansa kookkaimmat, Kotikonnun ollessa jopa 

Suomen suurin K-kauppa 1100 neliömetrillä.121 Elannon myymälä oli lisäksi Elannon 

ensimmäinen suurpikamyymälä122. Suurpikamyymälällä tarkoitetaan aikaisemmista 

myymäläkonsepteista poiketen suurempaa myymälää, josta sai elintarvikkeita 

laidasta laitaan ja jossa asiakkaat itse keräsivät haluamansa tuotteet, eikä kaupan 

myyjä tehnyt sitä asiakkaiden puolesta. Myymälät poikkesivat paljonkin totutusta 

perinteisestä palvelumyymälästä. Asiakkailla oli mahdollisuus ostaa myymälöistä 

lähes kaiken tarvitsemansa. Myymälät jaettiin erillisiin osastoihin, jotta esimerkiksi 

kuiva-aineet, maitotuotteet tai muut kodin yleistarvikkeet eivät olisi välittämässä 

kosketuksissa toisiinsa.123  

 
117 ”Kaisaniemi vappujuhlan paikaksi”, Kansan Uutiset, 2.3.1965, s. 3; ”Kontulan ostoskeskuksen”, Uusi 

Suomi, 4.5.1965, s. 16; ”Kontulan ostoskeskus vuokramaalle”, Suomen Sosiaalidemokraatti, 27.5.1965, s. 

9; ”Pohjolan suurin ostoskeskus nousee Kontulaan”, Uusi Suomi, 3.3.1967, s. 18 
118 ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1.  
119 Tuomi 1992, 129.  
120 ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1.  
121 Kokkonen 2002, 63; Laitinen 2012, 40.  
122 ”Liikevaihto Elannossa viime vuonna 332 mmk.”, Uusi Suomi, 9.2.1968, s. 7.  
123 Hoffman 1997, 360–361, 371; Saresto, Salminen & Vierto 2004, 16.  
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Tiloja oli varattu lisäksi kuudelle pankille: Kansallis-Osake-Pankille, Pohjoismaiden 

Yhdyspankille, Helsingin Työväen Säästöpankille, Suomalaiselle Säästöpankille, 

Postisäästöpankille sekä Suur-Helsingin Osuuskassalle. Lisäksi liiketiloja oli varattu 

postille, apteekille, muutamalle kampaamolle, parturille, kemikalioliikkeille, 

kellosepälle, pesulalle, kukkakaupoille sekä useammalle tekstiililiikkeelle.124 Kaiken 

kaikkiaan liiketoimintaa varten oli varattu peräti 31 erillistä liiketilaa.125 Vaikka ostari 

suunniteltiin lastenvaunuetäisyydelle ja sinne johti kolme erillistä, eri ilmansuunnista 

saapuvaa kävelytietä, ostarille rakennettiin myös suuri pysäköintialue, kaikkiaan 400 

autolle.126 Tämä oli Kontulankin kokoiselle lähiölle suuri. Ostarista toivottiin siis 

tulevan mahdollisimman monelle lähiön asukkaalle helposti lähestyttävä, etenkin 

kävellen saapuville, yksityisautoilijoita unohtamatta. Selkeä autoistumisen aalto alkoi 

siis näkyä myös ostareiden suunnittelussa.  

Vaikka ostari oli kontulalaisten keskuudessa odotettu, se koki kritiikkiä lehdistön 

mielipidepalstoilla jo rakennusvaiheessa. 2.11.1966 Ilta-Sanomien Näkökohtia- 

palstalla oltiin tyytymättömiä tulevan ostarin mainostettuun tarjontaan. Lähiöostarin 

odotettiin tuovan lähiympäristön asukkaille monipuolisia palveluja, mutta siihen 

jouduttaisiin kirjoittajan mukaan pettymään. Kirjoittajan mukaan ostarit ovat vain 

perheiden arkisia, yksitoikkoisia tarpeita varten, jonne myös nuorisolle järjestetään 

paikka, jossa riehua ja rellestää. Yhtäkään ravintolaa, jossa Kontulan asiakas voisi 

viihtyä, ei kirjoittajan mukaan ollut suunnitteilla.127 

Ostarin avajaispäivä maanantai 28.8.1967 oli odotettu ja useammassakin lehdessä 

uutisoitu tapahtuma, jonne uteliaita silmäpareja saapui ihailemaan muualtakin kuin 

vain Kontulan alueelta.128 Avautuessaan ostari oli suurempi kuin vuonna 1964 avattu 

Puotinharjun ostari, joka oli ollut avautuessaan Suomen suurin 6500 neliömetrillä.129 

Ostarin koko alueen suuruus oli ostarin avautuessa noin 2,5 hehtaaria, liiketilojen 

laajuuden ollessa noin 8000 neliömetriä. Näyteikkunaa asiakkaiden ihailua varten 

uutisointiin olevan yhteensä jopa puolen kilometrin edestä. 130  Useammassakin 

 
124 Kokkonen 2002, 63; ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1; 

”Suurostoskeskus Kontulaan”, Ilta-Sanomat, 27.4.1967, s. 5. 
125 ”Kontulan kaupat saman katon alle”, Uusi Suomi, 8.9.1967, s. 20. 
126 Laitinen 2012, 40. 
127 Näkökulmia- palsta, ”Ei ainoastaan tileistä”, Ilta-Sanomat, 2.11.1966, s. 3.  
128 Kokkonen 2002, 63.  
129 Laitinen 2012, 40; ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1. 
130 ”Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1; ”Kontulan kaupat saman 

katon alle”, Uusi Suomi, 8.9.1967, s. 20.   
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uutislähteessä mainittiin Kontulan ostarin olevan jopa Pohjoismaiden suurin 

ostoskeskus.131 Muun muassa Uusi Suomi uutisoi 9.8.1966 otsikolla: ”Pohjoismaiden 

suurin ostoskeskus Kontulaan”. 132  Ei siis ole ihme, että avajaiset herättivät 

mielenkiintoa myös lähiön ulkopuolella. 

Ilta-Sanomat uutisoi 29.8.1967 otsikolla ”Yli kolmekymmentä metriä pitkän kirkuvan 

jonon avanneen Suomen suurimman ostoskeskuksen”. 133  Paikalla olikin valtava 

määrä innokkaita asiakkaita. (ks. liitteet 2 & 3). Ostarin avajaisissa olikin suuren 

maailman menoa ja loistokkuutta, sillä supersankari Batman aisaparinsa Robinin 

kanssa saapui paikalle majesteettisesti helikopterilla. Ilmaisia karamelleja jaettiin 

niitä rohmuaville, toinen toistaan innokkaammille lapsille. Aivan ostarin välittömässä 

läheisyydessä sijainneessa metsässä tuotiin ostarin avajaisiin saapuneille 

varttuneimmille kävijöillekin suurta ihmetyksen aihetta, sillä paikalla olleet 

lihamestarit grillasivat siellä kokonaisen härän, paikalle saapuneiden ihastellessa.134 

Jo ennen ostarin virallista avaamista, alueen asukkaille oli lähetetty K-kauppa 

Kotikonnun toimesta lahjoja, jotka toivottivat lähiön uudet ja vanhat asukkaat 

lämpimästi tervetulleeksi uuteen Kotikonnun suureen myymälään tutustumaan ja 

ostoksille. Perinteiseen tapaan jaettiin paketillinen kahvia sekä ilmoitus ostarilla 

tapahtuvasta kakkukahvitarjoilusta. Tämä selvästi toimi, sillä ne onnistuivat 

houkuttelemaan paikalle tuhansia ihmisiä. Ostarin myymälät, kuten 

elintarvikeliikkeet Kotikontu, Elanto sekä T-Market Haasmaa taistelivat asiakkaista 

ja järjestivät erilaisia tempauksia ja kilpailivat tarjouksillaan houkutellakseen 

asiakkaita juuri heidän liikkeeseensä. Ostarille saapui ”myyntishown” merkeissä jopa 

iskelmätähti Katri Helena joulukuussa 1968.135 

Katri Helena ei ollut ostarin erikoisin vieras. Vuonna 1972 Kotikonnun kauppias Sulo 

Suihkola oli kuljettanut Kööpenhaminasta saakka 3,5 metrin hain myymälänsä 

kalaosaston vetonaulaksi. T-Market Haasmaa puolestaan houkutteli asiakkaita 4000 

 
131 Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1; ”Pohjolan suurin 

ostoskeskus nousee Kontulaan”, Uusi Suomi 3.3.1967, s. 18. 
132 Pohjoismaiden suurin ostoskeskus Kontulaan”, Uusi Suomi, 9.8.1966, s. 1.   
133 Matti Klemola, ” Yli kolmekymmentä metriä pitkä kirkuva jono avasi Suomen suurimman 

ostoskeskuksen”, Ilta-Sanomat, 29.8.1967, s. 8–9.   
134 Kokkonen 2002, 63.  
135 Kokkonen 2002, 63, 65; Matti Klemola, ”Leipää ja sirkushuveja vihreille leskille”, Ilta-Sanomat, 

13.12.1968, s. 10–11; Pirkko Kolbe, ”Hintasota on asiakkaan ilo mutta kauppiaan päänsärky”, Helsingin 

Sanomat, 4.9.1969, s. 10; ”Ilman osa-aikaisia ei pärjättäisi”, Helsingin Sanomat, 11.5.1982, s. 31. 
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hengen täytekakulla. Hintakamppailut liikkeiden kesken jatkuivat vuosia.136 Neljä 

suurta liikettä saman alueen sisällä aiheutti luontaisesti ongelmia alueen yrittäjille. 

Ostarista toivottiin tulevan Kontulan lähiön huvittelupaikka, josta löytyisi jokaiselle 

jotakin. Ostarista tulikin nopeasti koko lähiön suurin työnantaja ja monipuolisin 

vapaa-ajan viettopaikka. Aivan alkuaikoina ostari tarjosi työpaikan noin 200 

työntekijälle.137  

Juuri avautunut ostari sai Ilta-Sanomien lukijan ääni- palstalla kritiikkiä vain viikko 

avajaisten jälkeen. Eräs kirjoittaja toivoi, että ostoskeskukset tulisi yleisesti räjäyttää, 

sillä tulevaisuus ostareilla olisi synkkä. Kirjoittajan mukaan ostarit ovat masentavia, 

yhteen massaan kasattuja liikehuoneistoja, joiden asiakkaat asuvat ostarin ympärillä 

laatikkotaloissaan ja elämä ostarilla on kuollutta ja pahuuden, juoruamisen ja 

urkkimisen värittämää. Ostareiden illat tulevat kirjoittajan mukaan täyttymään 

nuorisojengeistä ja niiden aiheuttamista pahanteoista ja mellakoista. Etenkin iltaisin 

ostareita tulisi kirjoittajan mukaan välttää viimeiseen asti. Ostarit ja niitä ympäröivät 

lähiöt olivat kirjoittajan mielestä negatiivisuuden perikuvia, joissa ei tapahtunut 

mitään ja mikäli tapahtuisi, se olisi auttamatta pahaa.138 

Syyskuisin ostarilla vietettiin Kontula-päivää, jonne kontulalaiset saapuivat 

perheineen ja ystävineen nauttimaan heille järjestetystä ohjelmasta. Päivät täyttyivät 

häränpaistoista, urheiluotteluista, kirpputoreista, huutokaupoista, erilaisista 

myyjäisistä ja lapsille suunnatuista ohjelmanumeroista. 139  Kontula-päiviin 

panostettiin ja haluttiin varmistaa, että jokaiselle kävijälle löytyisi varmasti jotain 

mieluisaa tekemistä. Erilaisten aktiviteettien avulla asiakkaita saatiin houkuteltua 

vierailemaan myös ostarin lukuisissa myymälöissä. 

Vaikka myymälöihin ja ostarin tarjontaan oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä, se ei tuonut 

heti alkuun tarvittua helpotusta kaikkien kontulalaisten arkeen. Etenkin töissä käyvät 

perheenäidit kokivat liikkeiden aukioloajat liian suppeina. Liikkeet sulkeutuivat 

ensimmäisen kahden vuoden ajan jo kello 18, eivätkä työssäkäyvät äidit ehtineet 

työmatkojensa jälkeen käymään välttämättä laisinkaan ostoksilla. Vasta vuoden 1969 

 
136 Kokkonen 2002, 63, 65; Matti Klemola, ”Leipää ja sirkushuveja vihreille leskille”, Ilta-Sanomat, 

13.12.1968, s. 10–11; Pirkko Kolbe, ”Hintasota on asiakkaan ilo mutta kauppiaan päänsärky”, Helsingin 

Sanomat, 4.9.1969, s. 10; ”Ilman osa-aikaisia ei pärjättäisi”, Helsingin Sanomat, 11.5.1982, s. 31.  
137 ”Kontulan ostoskeskus työn ja ”huvin” keskus”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
138 Lukijan ääni- palsta, Pertti Mikonranta, ”Räjäyttäkää ostoskeskukset”, Ilta-Sanomat, 4.9.1967, s. 3.  
139 ”Kontula-päivä sunnuntaina”, Uusi Suomi, 13.9.1968, s. 11.  
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syyskuussa liikkeiden aukioloaikoja päätettiin pidentää kahdella tunnilla, jolloin 

liikkeiden ovet suljettiin kello 20.140 

Ongelma ei suinkaan koskenut ainoastaan Kontulan ostaria, vaan oli yleinen koko 

Suomen mittapiirissä. Vastarakennetut lähiöt olivat suhteellisen pieniä alueita ja 

niiden asukasmäärät vaihtelivat. Aiheellisena pelkona olikin, ettei jokaiselle ostarin 

yrittäjälle riittäisi asiakkaita ja kilpailu samalla alueella sijaitsevien useiden 

elintarvikemyymälöiden välillä olisi kovaa. Lisäksi pelättiin asiakkaiden käyvän 

ostoksilla muuallakin. Lähiöiden asukkaat olivat vuosia kulkeneet ostoksille 

kaupungin ydinkeskustoihin, joten tottuminen siihen, että kaikki tarvittava voisikin 

löytyä aivan kävelymatkan päästä tuntui alkuun vaikealta.141 

Ostarin palveluissa panostettiin päiväsaikaan tapahtuvaan toimintaan, jossa 

asiakkaiden ostosreissu muodostuisi useiden eri liikkeiden sekä niiden tuotteiden ja 

hintojen vertailuista.142 Helsingin kaupunki ei halunnut Kontulan ostarin tarjoavan 

iltaisin palveluja, vaan keskittyvän päiväsaikaan tapahtuvaan toimintaan, sillä 

koettiin, että iltaisin ongelmien määrä ostarilla voisi kasvaa. 143  Ostarilta löytyi 

heikonlaisesti vuokrattavia tiloja erilaisia tilaisuuksia varten. Koko lähiön alueelta 

löytyi ainoastaan kaksi kahvilaa, jonne asukkaat saattoivat kokoontua viettämään 

vapaa-aikaansa. Kun muutakaan ei ollut, ostarin Katriina-baarissa pidettiin useamman 

vuoden ajan erilaisia puolue- ja järjestökokouksia. Esimerkiksi Kansallisen 

Kokoomuksen järjestämiä poliittisia tapahtumia oli varsin usein. Näihin kokouksiin 

saapui jäseniä ja jäseniksi pyrkiviä niin Kontulasta kuin Helsingin ulkopuoleltakin.144 

Ostari, sen sijainti ja sen tarjoamat puitteet tarjosivat siis Suomen poliittisen kentän 

oikealle laidalle tarvittavat palvelut, mikä on varsin mielenkiintoista 

työväenluokkaiselle lähiölle. 

Syksyllä 1968 kasvaneeseen palvelutarpeeseen kiinnitettiin huomiota ja ostarin 

toinen vaihe saatiin käyntiin muutama vuosi suunniteltua aikaisemmin. Tarve 

 
140 Kokkonen 2002, 63.  
141 ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa 

keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19.  
142 ”Uimahalli ja ravintola Kontulan ostoskeskukseen”, Helsingin Sanomat, 30.1.1968, s. 5. 
143 ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. ”Tossumyymälät häviävät, kauppa 

keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
144 ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22; 

”Helsingin Kokoomus”, Uusi Suomi, 22.3.1968, s. 12; ”Kokoomus”, Uusi Suomi, 19.10.1969, s. 6; 

”Kokoomus”, Uusi Suomi, 9.12.1969, s. 6.  
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lisäpalveluille oli huutava. Toisessa vaiheessa ostarille rakennettiin 

anniskeluravintola, uimahalli sekä nuorisokahvila.145 

Ostari sai alkuaikoinaan paljon positiivista palautetta ja kehuja. Odotettu 

myymäläkeskittymä herätti paljon odotuksia, mutta niihin odotuksiin pystyttiin myös 

vastaamaan. Kontulan lähialueilta suunnattiin myös vastarakennetulle ostarille 

tarkastamaan, pitivätkö positiiviset huhut paikkansa. Arkkitehtuuri oli virkistävää ja 

modernia. Ostari sai kehuja jopa siitä, että siellä asiakkaille tuli tunne, että oli 

saapunut Välimerelliselle aukiolle, piazzalle, jossa kykeni tuntemaan myymälöiden 

tarjoamien palveluiden lisäksi musiikkia, naurua, ruokaelämyksiä ja tuoksuja. 146 

Ostarilta sai palveluiden lisäksi selkeästi myös upeita elämyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 ”Uimahalli ja ravintola Kontulan ostoskeskukseen”, Helsingin Sanomat, 30.1.1968, s. 5.  
146 Ilmonen 1991, 55; Kokkonen 2002, 65.  
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4 Kontulan ostarin kiviset vuosikymmenet 

 

4.1 Alko ja kolmosolut saapuvat ostarille  
 

Jo Kontulan ostarin rakennusvaiheessa vuonna 1967 oli yhdelle liikkeelle varattu 

täysin omat, laajat tilansa, vaikka liike avasikin ovensa vasta neljä vuotta myöhemmin 

vuonna 1971. Tämä liike oli Alko.147 Vaikka tila olikin varattu jo Alkolle, siinä toimi 

ensin huonekaluliike Korhonen.148 Alkot lisääntyivät suomalaisissa lähiöissä nopeasti 

1960-luvun kuluessa. Jatkuvasta vastarinnasta huolimatta. Alkojen avaaminen 

ostareille keräsi osakseen vastustusta lähestulkoon kaikkialla uusissa lähiöissä. 

Kontulassa uskottiin, että lähiön maine romahtaisi Alkon myymälän saavuttua. 

Kontula-Seura lähettikin niin Alkon johdolle kuin Helsingin kaupunginvaltuustolle 

adressin, jossa perusteltiin, kuinka Alkon myymälän avaaminen tulisi estää, sillä sen 

haitat ylittäisivät merkittävästi hyödyt.149 

Tämä asukkaiden vastustus johtui osittain merkittävistä ennakkoluuloista ja peloista 

sekä kasvavasta turvattomuuden tunteesta, jota Alkon uskottiin tuovan. 150  Uusi 

Suomi uutisoi, kuinka lähiöiden asukkaat kokivat, että mikäli Alko saapuisi ostarille, 

se huonontaisi ostareiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäksi koko lähiön 

viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Alkoholimyymälä keräisi asiakkaikseen yksinäisiä, 

epäsosiaalisia ihmisiä, jotka aiheuttaisivat paljon ongelmia, kuten rikoksia ja 

häiriökäyttäytymistä. Etenkin oltiin huolissaan perheenäideistä ja lapsista, jotka 

viettivät arkisin eniten aikaa lähiöostareilla ja muutoinkin lähiön alueella. Pelättiin 

myös alkoholilain kiertämistä, kun ihmiset alkaisivat myydä alkoholia laittomasti 

eteenpäin. Jopa lähiöiden viheralueista oltiin huolissaan. Mikäli Alkot saapuisivat 

ostareille, ne voisivat tuhota vastarakennettujen lähiöiden viheralueet, eivätkä lähiön 

asukkaat kykenisi niitä enää virkistysmielessä hyödyntämään.151 

Lähiöiden asukkaille ostari näyttäytyi idyllisenä, turvallisena ostoskeitaana ja 

valintojen maailmana, jossa lapsiperheet voisivat rauhassa kierrellä ja viettää perheen 

 
147 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 101; Kokkonen 2002, 65; Laitinen 2012, 40. 
148 Laitinen 2012, 40.  
149 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 101; Kokkonen 2002, 125; ”Väkijuomamyymälä Puotila 

II:een. 32 järjestöä kielteisellä kannalla”, Uusi Suomi, 11.10.1963, s. 5. 
150 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 101.  
151 ”Väkijuomamyymälä Puotila II:een. 32 järjestöä kielteisellä kannalla”, Uusi Suomi, 11.10.1963, s. 5. 
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keskeistä laatuaikaa tutkien samalla ostarin valikoimaa. 152  Alkoholimyynnin 

saapumisen ostarille uskottiin romuttavan täysin tämän mielikuvan onnellisesta 

ostarista ja ajaisi ostarin hyvin nopeasti ongelmiin. Vaikka Alkon suunniteltu 

avaaminen sai Kontulassa aikaan negatiivista vastarintaa, promillenhakuisille 

asukkaille oli tarjottu omanlaisensa olohuone ostarilla jo aikaisemmin, kun 

keskiolutta tarjoavat ja B-oikeuksin varustetut Helmi-Grilli ja HOK:n Katriina-baari 

avasivat ovensa. Helmi-Grillin anoessa anniskelulupaansa vuonna 1968 Helsingin 

raittiuslautakunta vastusti luvan saantia hanakasti, siinä kuitenkaan onnistumatta. A-

oikeudet alueella saavutti ensimmäisenä Elannon Kolmospesä avatessaan keväällä 

1970. Suomen alkoholipolitiikassa tapahtunut muutos, joka salli esimerkiksi 

vahvemman oluen myynnin elintarvikemyymälöissä 1960-luvun loppupuolella näkyi 

selvästi ostarin ravintolatarjonnassa.153  

Vastustuksesta huolimatta, osa kontulalaisista oli mielissään Alkon saapumisesta, 

ostaria sijaintina ei tosin pidetty hyvänä. Tarvetta myymälälle perusteltiin jopa sillä, 

ettei perheenisien tarvinnut jäädä nauttimaan alkoholia Helsingin keskustaan vaan he 

suuntaisivat työpäiviensä jälkeen Alkon kautta kotisohvalle lapsiensa luokse. 154 

Alkon aukioloajatkin olivat varsin suotuisat: ne olivat avoinna aina kello 18 saakka, 

joten keskustasta kotiin suuntaavat työläiset ehtivät helposti Alkon kautta kotiin. 

Keskustan Alkon aukioloaikoja jopa kavennettiin ja lähiöiden myymälöiden 

aukioloaikoja pidennettiin, jotta asiakkaat saataisiin hajautettua riittävän tehokkaasti 

myymälöiden kesken. 155  Lopulta Alkon myymälää pidettiin varsin odotettuna 

lisäyksenä ostarin palvelutarjontaan, vaikka pelko sen aiheuttamista ongelmista 

olivatkin aiheellisia. Alkon avaaminen ostarille ei kuitenkaan herättänyt missään 

vaiheessa voimakasta vastustusta.  

Alkon myymälä avautui ostarille huhtikuussa 1971 ja sen avajaispäivä oli menestys. 

Ensimmäisen päivän aikana asiakkaita kävi 893. Myymälän saamasta 

ennakkokritiikistä huolimatta tuotteille riitti kysyntää. Alko veti ostarille asiakkaita 

myös kauempaa ja samalla koko ostarin asiakasmäärä kasvoi ja alueen muutkin 

yrittäjät hyötyivät tilanteesta. Alkon tulo takasi siis asiakaskunnat muihinkin 

 
152 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 101.  
153 Kokkonen 2002, 65, 125; Laitinen 2012, 40; ”Raittiuslautakunta vastustaa anniskeluoikeutta: 

Ravintola liian lähellä kirkkoa”, Ilta-Sanomat, 16.10.1968, s. 16.  
154 Kokkonen 2002, 126. 
155 ”Tunnelin Alkon aukiolo lyhenee”, Helsingin Sanomat, 17.3.1971, s. 11.  
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liikkeisiin. Alko ja sen henkilökunta keräsivät ensimmäisinä vuosina valtavasti 

positiivista palautetta. Kiitoksena saamastaan palvelusta ostarin asiakkaat toivat 

henkilökunnalle leipomiaan leivoksia sekä hedelmiä.156 

Alkon saavuttama myynti ostarilla oli huimaa. Helsingin kaupunki keräsi Alkon 

myymälöiden myyntitiedot myymälöittäin. Vaikka Kontulan Alko avautui vasta 

keväällä 1971, sen myynti ylitti useiden kantakaupungissa sijainneiden myymälöiden 

myynnit. Esimerkiksi Eteläisen Esplanadinkadun myymälässä myytiin vuosien 1967–

1971 aikana väkeviä juomia 194 737 yksikköä. Yhden vuoden aikana Kontulassa 

myytiin väkeviä juomia 83 584 yksikköä. Mallasjuomien osalta Kontulan ostarin 

myynti vuodessa oli 184 016, kun Eteläisen Esplanadin myymälän myynti oli neljässä 

vuodessa 136 717. 157  Kyseiset luvut kertovat Alkon saamasta lähes valtaisasta 

suosiosta. 

Pelkotilat ostarin ja samalla Kontulan maineen turmeltumisesta osoittautuivat ainakin 

osittain perustelluiksi. Alkon lisätessä aukioloaikojaan alkoholin saanti mahdollistui 

entistä useammalle. Alkoholinkäyttö kasvoi lähiössä nopeasti sen vaivattoman 

saannin ansiosta. Alkoholin kasvanut käyttö näkyi myös lisääntyneinä 

poliisitehtävinä. Alkon tarjonnasta humaltuneita ja ostarin liepeille norkoilemaan 

jääneitä asiakkaita kuljetettiin putkaan lähes päivittäin. Jouko Kokkosen mukaan 

Kontulaan syntyi jopa sanonta poliisin lisääntyneestä vierailusta ostarilla: ”taas tuli 

Kontulan taksi ja Reiska vietiin”. Yleisesti ostarin viihtyisyyden nähtiin laskeneen 

merkittävästi Alkon saavuttua. Ennen kontulalaisten mukaan alueella saattoi viihtyä 

liikkeitä kierrellen pidempäänkin, mutta Alkon läsnäolo vähensi etenkin 

lapsiperheiden asiointia alueella.158  

Alkoholin saannin helpottuessa väkivaltaisuudet ja nujakoinnit ostarilla lisääntyivät. 

Alkoholia tarjoavat liikkeet sijaitsivat joidenkin kontulalaisten mukaan turhan lähellä 

kirkkoa. Alkoholin perään olevat asiakkaat aiheuttivat eniten ongelmia ja 

rauhattomuutta ostarilla perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin. Ostarilla vierailleet 

asiakkaat sekä yrittäjät kokivat, että poliisin läsnäoloa tarvitaan ja vaaditaan alueella 

niin pitkään, kun Alkon myymälä sijaitsee ostarilla. Ostarin viihtyisyys ja idyllisyys 

 
156 Kokkonen 2002, 127; ”Tunnelin Alkon aukiolo lyhenee”, Helsingin Sanomat, 17.3.1971, s. 11. 
157 Hka digitaaliarkisto, Helsingin kaupungin tilastotoimisto, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 

61:1972, s. 174.  
158 Kokkonen 2002, 125, 127.  
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saataisiin palautettua, mikäli Alko saataisiin siirrettyä ostarilta muualle, mahdollisesti 

jopa pois lähiöstä. Paikoin oltiin jopa järkyttyneitä siitä, kuinka Alko voitiin avata 

ilman poliisin jatkuvaa läsnäoloa. Poliisiaseman tulisi kävellä käsi kädessä Alkon 

kanssa.159 Jostain syystä Alko nähtiin yksittäisenä ongelmantuojana, vaikka alkoholia 

sai osittain ravintoloistakin.  

Alkon saapuminen ostarille näkyi myös nuorison keskuudessa. Nuorisoporukoiden 

vanhimmat kävivät ostamassa pientä hakupalkkaa vastaan nuoremmille Alkosta 

viikonloppua varten piristystä, ja viikonloppuiltaisin ostarin lähimetsän huhuttiin 

olevan täynnä humaltuneita ja sammuneita nuoria. 160  Hyvin nuoret kontulalaiset 

viettivät aikaansa ostarilla nauttien alkoholista, mikä näkyi myös ostarin katukuvassa 

sammuneiden lapsien kasvavana määränä viikonloppuiltaisin.161 

Vaikka Alko ja ostarilla toimivat ravintolat ja baarit lisäsivätkin alkoholin käyttöä ja 

näkymistä ostarilla, ei alkoholin saamasta suosiosta ostarilla voida syyttää vain näitä 

tekijöitä. 1970-luvun lopulla eli lähes kymmenen vuotta Alkon myymälän avaamisen 

jälkeen, Kontulasta paljastui järjestelmällinen ja pitkäaikainen viinanmyynnin 

salakauppa, jossa Kontulan ostari toimi yhtenä suosituimmista myyntipaikoista. 

Ostaria ja sen läheistä metsää kutsuttiinkin kontulalaisten keskuudessa nimillä 

”pylvässali”, ”laululaakso” sekä ”olohuone”. Neljän miehen epäiltiin ostaneen 

enimmäkseen suomalaista väkevää alkoholia Alkosta sekä jonkin verran ulkomailta 

ja välittäneet sitä eteenpäin velaksi tuplahinnoin. Juttuun oli kuitenkin sotkeutunut 

noin kaksikymmentä miestä, joista jokainen hyötyi viinakaupasta joko rahallisesti tai 

aineellisesti. Myyntiä tapahtui Helsingin poliisin mukaan vuosina 1974–1979.162 

Miehet olivat ehtineet kaupitella alkoholia arviolta 10 000 pullon verran. Myynti oli 

ollut melkoisen kannattavaa, sillä arvioiden mukaan myynnin tuotot liikkuivat 

250 000 ja 500 000 markan välillä. Syytetyt joutuivat maksamaan korvauksia valtiolle 

noin 200 000 markan edestä. Etenkin nuoret kontulalaiset sekä eläkeläiset olivat 

 
159 ”Raittiuslautakunta vastustaa anniskeluoikeutta: Ravintola liian lähellä kirkkoa”, Ilta-Sanomat, 

16.10.1968, s. 16; ”Martti Heikkinen, ”Maalaiskylän VPK:sta varoittava esimerkki: Moni asumalähiö 

kauppias valmis maksamaan suojasta”, Helsingin Sanomat, 7.11.1973, s. 15; ”Lähes 80 poliisin vajaus 

Helsingissä”, Helsingin Sanomat, 11.1.1973, s. 14.  
160 Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 1.10.1971, s. 6–7. 
161 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 29. 
162 ”Neljä pidätetty. Viinan myynti paljastui”, Uusi Suomi, 22.3.1979, s. 26; ”Kontulassa ilmi 20 000 

viinapullon salakauppa”, Helsingin Sanomat, 31.3.1979, s. 7; ”Kontulan viinanmyynnistä tuomittiin 17”, 

Helsingin Sanomat, 10.5.1979, s. 10; ”Syytteet Kontulan taposta hylättiin”, Helsingin Sanomat, 

9.12.1981, s. 15.  
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sopivia myyntikohteita. Heidän ansiostaan myyntihinnat ja sitä kautta myös voitot 

pysyivät korkeina. Poliisin saatua keskeytettyä pitkäaikaisen viinanmyynnin ostari 

rauhoittui ja samalla koko Kontulan alue rauhoittui. Poliisi sai kontulalaisilta usein 

negatiivista palautetta, mutta tässä tapauksessa palaute oli pääpuolisesti 

positiivista. 163  Laiton viinanmyynti ostarilla ei kuitenkaan loppunut, vaan jatkui 

edelleen 1980-luvun puolelle, jolloin poliisi onnistui jälleen taltuttamaan 

salakaupan.164  

Salakaupasta huolimatta lähiön maine laski nimenomaan Alkon ja ostarilla 

sijainneiden anniskeluravintoloiden vuoksi. Kontulalaiset kokivat ikävät huhupuheet 

ostarista osittain virheellisinä ja tahallisina juoruina, joiden tarkoitus oli heikentää 

Kontulan houkuttelevuutta. Osa kuitenkin toivoi kovastikin muun muassa Alkon ja 

Elannon anniskeluravintola Kolmospesän poistamista ostarilta.165 Tämän kuviteltiin 

yksinään pelastavan lähiön heikentynyt maine. Ostarista oli muodostunut piristävän 

ostoskeitaan sijasta jopa päiväsaikaan pelottava paikka: päihtyneet valtasivat aamusta 

ostarin käytävät. Kontulan ostarilla liikkuneita epäilyttäviä ja paikoin jopa 

pelottaviakin henkilöitä kuvailtiin ”ostarivinokkaiksi”, joiden katsottiin heikentäneen 

lähiön mainetta. Kontulan ostari ei ollut tässä asiassa poikkeus. Näkymät olivat 

samankaltaiset lähes jokaisessa helsinkiläisessä lähiössä. Alkot ja ravintolat 

vaikuttivat samalla tavalla muiden lähiöiden ja lähiöostarien maineeseen. 166 

Uutisoinnin tyyli korosti alkoholin tuomia ongelmia ja loi ymmärrettävästi epäilyksiä 

lähiön turvallisuudesta Kontulan ulkopuolella asuville henkilöille. Salamyynti 

ostarilla kasvatti ongelmia alueella, mikä yhä edelleen korosti Kontulan jo hieman 

negatiiviseksi muuttunutta mainetta. 

 

 

 

 
163 ”Neljä pidätetty. Viinan myynti paljastui”, Uusi Suomi, 22.3.1979, s. 26; ”Kontulassa ilmi 20 000 

viinapullon salakauppa”, Helsingin Sanomat, 31.3.1979, s. 7; ”Kontulan viinanmyynnistä tuomittiin 17”, 

Helsingin Sanomat, 10.5.1979, s. 10. 
164 ”Syytteet Kontulan taposta hylättiin”, Helsingin Sanomat, 9.12.1981, s. 15.  
165 Kokkonen 2002, 128.  
166 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 101. 
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4.2 Kontulan nuorison rauhattomuuden syyt kaupunkisuunnittelussa  
 

Kontulan ostarin suunnitteluvaiheessa tehtiin selväksi se, että alueelle haluttiin 

pienille lapsille puuhaa ostosreissujen ajaksi. Ostarin keskusympyrästä löytyi 

viihtyisä atriumpiha viherkasveineen ja järkevästi sijoiteltuja puistonpenkkejä ostarin 

miljöön ihailuun 167 . Ostari suunniteltiin nimenomaan lapsiperheitä ja heidän 

käyntejään varten. Lapsille suunniteltiin leikkipaikkoja, jotta äitien ei tarvitsisi 

huolehtia kauppareissujen aikana lapsistaan, vaan heidät voisi huoletta jättää 

leikkimään muiden ostarilla olevien lapsien kanssa 168 . Suunnittelijoilta unohtui 

kuitenkin se, että pienetkin lapset kasvavat nuoriksi ja nämä nuoret kaipaavat 

toisenlaisia virikkeitä. Ostarin viherkasvien ihailu ja jäätelöstä nauttiminen eivät 

riittäisi alueen nuorisolle. 

Vapaa-ajan toiminnan ja etenkin iltapainotteisen sellaisen järjestäminen ostareille 

olikin yleinen ongelma Helsingin lähiöostareissa. Kaupunki oli odottavaisen 

myönteinen lähiöostareita ja niiden tarjoamia päiväsaikaan tapahtuvia palveluita 

kohtaan. Ongelmaksi kuitenkin muodostui kaupungin kielteisyys ostarin iltatoimintaa 

kohtaan. Pelättiin mitä ilmeisemmin sitä, että ostosparatiisin ideaali romuttuisi ja 

tilalle tulisi kaupunkilaisten yleinen ”hengailumesta”. Kontulan ostaria 

suunniteltaessa toivottiin, että ostari toimisi koko lähiön keskuspaikkana, jonne 

jokainen lähiön asukas voisi kokoontua ostoksille, harrastuksiin ja viettämään vapaa-

aikaa, riippumatta päivänajasta. 169  Samaan aikaan, kun korostettiin sitä, kuinka 

ostarille voisi kokoontua kellonajasta riippumatta, toivottiin, ettei kuitenkaan 

kokoonnuttaisi ilta-aikaan. 

Jo huhtikuussa 1966 eli yli vuosi ennen Kontulan ostarin avaamista, Helsingin 

Sanomat uutisoi lähiöiden puutteellisuudesta yleisellä tasolla, ei ainoastaan liittyen 

Kontulaan tai sen ostariin. Lähiöihin ei rakennettu nuorisoa varten mitään, vaikka 

yleisesti toivottiin esimerkiksi nuorisotaloja. Kontulassa asui ostarin rakentamisen 

aikoihin noin 5000 nuorta ja yli 40 prosenttia Kontulan väestöstä oli alle 16-vuotiaita. 

Tätä ei ollut otettu huomioon suunnittelun tasolla mitenkään. Yleisenä ajattelutapana 

 
167 Lindh 2002, 66.  
168 ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Tossumyymälät häviävät, kauppa 

keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
169 Lahti 2008, 151; ”Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Tossumyymälät 

häviävät, kauppa keskittyy, kilpailu kiristyy.”, Uusi Suomi, 26.8.1963, s. 19. 
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oli, että Kontulan metsäisä luonto tarjoaisi koulun lisäksi riittävät vapaa-ajan 

mahdollisuudet nuorille. 170  Kontulaa ja sen palveluita kuvailtiin jopa 

seuraavanlaisesti: ”Kontula on lähiö, jonne on tupattu tuhansia ja tuhansia ihmisiä. 

Muuta ei sitten olekaan.”171 Lähiöiden suunnittelu oli painottunut siihen, että kaikki 

ylimääräinen aika vietetään perheen kesken kotona tai nauttien lähialueen luonnosta, 

ei hyödyntäen kodin ulkopuolisia lähiöpalveluja. 

Huono suunnittelu näkyi nopeasti Kontulassa nuorison rauhattomuutena. Helsingin 

Sanomat kuvaili useaan otteeseen Kontulan nuorison kapinoivan 

kaupunkisuunnittelijoita vastaan ja osoittavansa aggressiivisella käyttäytymisellään 

patoutunutta vihaansa ja turhautumistaan, sillä heidät oli täysin unohdettu lähiötä 

suunniteltaessa. Kontulan nuoriso halusi aktiivista toimintaa koulujen jälkeen 

täyttämään runsasta vapaa-aikaa. Helsingin Sanomien mukaan nuoret toivoivat aitoa 

elämää ja mielekästä tekemistä Kontulaan, mutta nuorisoa varten ei varattu 

minkäänlaisia tiloja tai edes alueita, joissa nuoret voisivat turvallisesti viettää yhteistä 

aikaa. Kontulasta löytyi kaksi kahvilaa, joista toinen oli kielletty nuorisolta ja toiseen 

mahtui ruhtinaalliset kaksikymmentä asiakasta. Kahvilat eivät siis vastanneet 

laisinkaan valtaisaa tarvetta. Kontulan nuorisolle toivottiin järjestettävän pikaisesti 

aikuisten ohjaamaa toimintaa, jotta nuorisonkin ääni saataisiin kuuluviin.172 

Ilta-Sanomat uutisoi jo heinäkuussa 1969, vain kaksi vuotta ostarin avaamisen jälkeen 

nuorisojoukon riehuvan ostarin alueella terrorisoiden omaisuutta ja pelotellen alueen 

asukkaita. Uutisen mukaan noin 15–20-vuotiaiden muodostamat poikajengit 

rettelöivät etenkin öisin alueella ja loivat ostarista turvattoman ja pelottavan paikan. 

Alueen asukkaiden mukaan ostarin aluetta tuli iltaisin välttää, ellei toivonut saavansa 

puukoniskuja kurkkuunsa. Asukkaat olivat myös pettyneitä poliisin toimintaan, joka 

resurssipulan vuoksi ei kyennyt toimimaan riittävän tehokkaasti.173 

 
170 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 99; Saarikangas 2008, 162; Sarantola-Weiss 2009, 61–62; 

”Vesala-Kontula Helsingin nopeimmin noussut suurlähiö. Suomen suurin ostoskeskus tulossa”, Uusi 

Suomi, 8.4.1966, s. 24; ”Nuoriso ja asumalähiöt”, Helsingin Sanomat, 16.4.1966, s. 6; ”Nuoriso kostaa 

Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22; ”Kontulan ostoskeskus työn 

ja ”huvin” keskus”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
171 Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 1.10.1971, s. 6–7. 
172 ”Nuoriso ja asumalähiöt”, Helsingin Sanomat, 16.4.1966, s. 6; ”Nuoriso kostaa Kontulassa 

kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22; ”Kontulan ostoskeskus työn ja ”huvin” 

keskus”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
173 ”Itä-Helsingin poliisipulaa manataan Kontulassa – Poikasakit riehuvat asumalähiössä”, Ilta-Sanomat, 

31.7.1969, s. 5. 
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Helsingin kaupungin ylipormestari Lauri Aho mainitsi hyvin nopeasti ostarin 

valmistumisen jälkeen, että Kontulan ostarin suunnittelussa oli tehty varsin selkeä 

virhe. Hänen mukaansa Kontulan lähiön kaupat olisi pitänyt hajauttaa laajemmin 

lähiön alueelle. Useamman liikkeen sijoittaminen samalle alueelle aiheuttaisi 

luonnollisesti ongelmia ja toisi alueelle epähaluttua toimintaa.174 Hänen mukaansa 

huonoa kaupunkisuunnittelua voitiin ainakin osittain syyttää nuorison kasvaneista 

käyttäytymisongelmista. Ongelmana usein myös oli, etteivät nuorten vanhemmat 

halunneet päästää nuorisoaan kauaksi kotoa, esimerkiksi Helsingin keskustaan tai 

muihin lähialueen lähiöihin, eikä ainakaan jokaisen nuoren perheessä edes oltu 

kiinnostuneita oman nuorison hyvinvoinnista ja vapaa-ajasta.175 

Kun muutakaan paikkaa tai tekemistä ei ollut, nuoret kerääntyivät Kontulan ostarille: 

se sijaitsi kaiken keskellä ja jokainen nuori tiesi koulun lisäksi paikan ja miten sinne 

pääsi helpoiten. Ostarilla sijaitsivat alueen kaupat, joista sai tarvittaessa virvokkeita 

ja ostarilta löytyi usein tuttuja, joiden kanssa vaihdella kuulumisia. Ostarin alueella 

pyöri useita eri jengejä ja viikonloppuisin siellä saattoi nähdä jopa pari sataa nuorta 

viettämässä aikaansa. Ostarin nähtiin olevan itsestään selvä alue, jossa oleskella, kun 

lähiössä ei ollut muutakaan paikkaa.176 

Helsingin Sanomat leimasikin Kontulan lähiöksi, jonka vapaa-ajan suunnittelu oli 

aikansa kehnointa. Yhtenä ratkaisuna ehdotettiin varsin nopeasti erillisen 

nuorisotalon rakentamista. 177  Ostaria vuokraava osakeyhtiö saikin vuonna 1968 

Helsingin kaupungilta 600 000 markan arvoisen lainan, jotta ostarin alueelle saataisiin 

rakennettua alueen kasvavalle nuorisolle erilaisia virikkeitä vapaa-ajalle. 

Suunnitelmissa oli ainakin urheilutila, nuorisotila ja erikseen vuokrattavia toimitiloja, 

joita erilaiset järjestöt ja kerhot voisivat vuokrata tarpeisiinsa.178  

 
174 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 99. 
175 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 99; Kokkonen 2002, 87–90; ”Nuoriso ja asumalähiöt”, 

Helsingin Sanomat, 16.4.1966, s. 6; ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin 

Sanomat, 22.11.1967, s. 22; Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, 

Intro, 1.10.1971, s. 6–7. 
176 Astikainen, Heiskanen & Kaikkonen 1997, 99; Kokkonen 2002, 87–90; ”Nuoriso ja asumalähiöt”, 

Helsingin Sanomat, 16.4.1966, s. 6; ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin 

Sanomat, 22.11.1967, s. 22; Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, 

Intro, 1.10.1971, s. 6–7. 
177  ”Nuoriso ja asumalähiöt”, Helsingin Sanomat, 16.4.1966, s. 6; ”Nuoriso kostaa Kontulassa 

kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22; ”Kontulan ostoskeskus työn ja ”huvin” 

keskus”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
178 ”Kaupunki jakaa avustusmäärärahoja”, Uusi Suomi, 19.11.1968, s. 17.  
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Kontulan ostari tuli tutuksi jo 1960-luvun loppupuolella erinäisistä poikajengeistään 

ja nuorisoporukoistaan. Asuipa sitten Helsingissä tai ei. 1960-luvun lopulla ostarin 

läheisyydessä käytiin aikansa suurimmat jengitappelut, niin kutsutut ”Härmän” 

tappelut. ”Nuijasota” oli toinen legendaarinen nimitys Kontulan ostarin nuorison 

kapinoinnille.179 Paikalla oli tuhansia nuoria, jotka olivat jakautuneet eri asuinalueilta 

tulleisiin pienempiin jengeihin. Jengit jakautuivat niin postinumeron kuin 

asuinrakennusten mukaan. Alueelta löytyi jengejä Helsingin muista lähiöistä, mutta 

myös Kontulan omat, jakautuneet jenginsä. Osa Kontulan nuorista edusti kerrostalo-

Kontulaa ja osa omakotitalo-Kontulaa.180 

Myös tytöt olivat jakautuneet tarkoin omien asuinalueidensa mukaan. Tytöille löytyi 

omat ”kermalössinsä” ja ”sakkalössinsä”. 181  Tärkein ja lähes ainoa syy joutua 

pahoinpidellyksi oli kotiosoite. Eräs paikallinen nuori oli jopa menehtynyt ostarilla, 

kun anastettu ase oli huhujen mukaan lauennut vahingossa nuorten juostessa ostarilla 

partioineita huoltomiehiä karkuun. Nuorison itsensä mukaan ampumavälikohtaus oli 

huonoa tuuria ja huolimattomuutta, mutta asiasta uutisoitiin useimmiten tahallisena 

ampuma-aserikoksena. 182  Tämänkaltaisissa tilanteissa suuri yleisö tuntui olevan 

tiedotusvälineiden puolella ja paheksuvan yhä voimakkaammin nuorison toimintaa. 

Nuorison tappelut ostarin alueella eivät toki loppuneet 1960-lukuun vaan jatkuivat 

pitkälle 1980-luvun lopulle. Vaikka Kontulan lähiö kuuluu isompaan Mellunkylän 

kaupunginosaan, on esimerkiksi matka Kontulan ostarilta Mellunmäen (sijaitsee 

Mellunkylässä) metroasemalle arviolta kahden kilometrin ja vajaan puolen tunnin 

kävelymatkan verran. Tämä ei kuitenkaan estänyt alueiden nuoria ajautumasta 

lukuisiin ja järjestettyihin kahinoihin toistensa kanssa. Paikoin muualta tulleiden 

nuorien oli petyttävä siihen, ettei ostarilta aina löytynytkään tappeluseuraa, jos 

Kontulan nuoret sattuivat olemaan jossain muualla.183 Ostari oli siis nuorison suosima 

tapaamis- ja tappelupaikka. 

Ilta-Sanomien lukijan mukaan alueella liikkui useitakin erillisiä nuorisoporukoita 

terrorisoimassa alueen asiakkaita ja herättämässä pelkoa. Etenkin yksittäiset ostarin 

 
179 ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22.  
180 ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
181 ”Nuoriso kostaa Kontulassa kaupunkisuunnittelijoille”, Helsingin Sanomat, 22.11.1967, s. 22. 
182 Kokkonen 2002, 132; Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 

1.10.1971, s. 6–7. 
183 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 29–30.  
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alueella kulkevat miesasiakkaat ja heihin kohdistunut lähes silmitön väkivalta oli 

jonkinasteinen trendi 1970-luvun puolessa välissä. 3–4 nuoren ryhmä etsi 

iltahämärässä itselleen yksin liikkeellä olleita miespuolisia henkilöitä ja kohdistivat 

näihin usein pitkäaikaista väkivaltaa, jonka jälkeen ryöstivät uhrinsa. Eräskin uhri oli 

jätetty pakkasyöhön pahoinpitelyn jälkeen tajuttomana makaamaan. Toinen 

puolestaan mursi leukansa ja kolmas kärsi jälkikäteen muistinmenetyksistä.184 

Lokakuussa 1971 Intro-lehti uutisoikin lähiöiden ostareilla liikkuvista 

nuorisojoukoista ja haastatteli ostarilla liikkuneita nuoria muun muassa Lahdessa, 

Tampereella sekä Helsingin Kontulassa. Kontulan ostarilla liikkui nuorisojengejä, 

jotka olivat niittäneet mainettaan Kontulan lähiön ulkopuolelle erinäisten sattumien 

kautta. Intron toimittaja oli haastatellut Kontulan ostarilla liikkuneita nuoria ja 

kysellyt, millaista elämä ostarilla oli ja miten nuoret halusivat vapaa-aikaansa viettää. 

Intron artikkeli poikkesi muista siten, että siinä haastateltiin niitä ihmisiä, jotka saivat 

negatiivista tai vähintään kyseenalaista uutistilaa useimmissa lehdissä. Nyt he saivat 

itse tilaisuuden kertoa henkilökohtaisia kokemuksiaan. Muusta Kontulan nuorisoon 

liittyvästä uutisoinnista poiketen, Intron artikkelissa nuoret pääsivät itse ääneen ja 

kertoivat, että he kaipasivat ainoastaan heille suunnattua päivittäistä tekemistä 

Kontulassa.185 

Nuoret kokivat huolestuttavana ilmiönä sen että, vaikka heihin kohdistuvaa 

negatiivista ja ”huolestunutta” kirjoittelua oli paljon, ei asiaan kuitenkaan tullut 

muutosta. Vaikka nuoriso itse saattoi kokea, ettei heidän hyvinvointinsa kiinnostanut 

muita kontulalaisia ja ostarin asiakkaita,186 totuus oli ainakin osittain erilainen. Osa 

kontulalaisista näki nuorison huonon olon ja sen pitkälle edenneen oireilun ja yritti 

ymmärtää heidän toimiaan. Nuorison oireilu näkyi ostarilla norkoiluna ja 

väkivaltaisena käytöksenä, näpistyksinä, yleisenä häiriökäytöksenä sekä päihteiden 

käyttönä. Nuorisoa kohtaan toivottiin ymmärrystä ja apua. Nuorison ongelmien 

ratkaisemiseksi toivottiin poliisien voimakeinojen sijaan kuuntelua ja alan 

ammattilaisia, nuoriso-ohjaajia.187  

 
184 ”Hätääntynyt Kontulasta”- Lukijan ääni- palsta, ”Pois Kontulasta”, Ilta-Sanomat, 26.1.1976, s. 3.  
185 Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 1.10.1971, s. 6–7.  
186 Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 1.10.1971, s. 6–7.  
187 ”Häiriöt eivät ratkea aseilla”, Ilta-Sanomat, 25.4.1973, s. 2. 
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Kontulan nuorison rauhattomuus näkyi alkoholin ja väkivaltaisuuksien lisäksi varsin 

erikoisella tavalla 1970-luvun puolivälin paikkeilla ja herätti paljonkin huomiota eri 

sanomalehdissä. Kontulan ostarille Elannon myymälän edustalle oli asennettu 

räjähdysvalmiuteen kaikkiaan neljä dynamiittipötköä, useita nalleja sekä räjähteiden 

sytytyslankaa. Tarkoituksena oli mitä ilmeisemmin räjäyttää ostarilla sijainnut 

myymälä. Jutun tutkinnan edetessä Helsingin poliisille selvisi, että paikallinen 

nuorisoryhmä oli järjestäytyneesti levitellyt ympäri Myllypuroa ja Kontulaa räjähteitä 

ja nalleja. Näitä herkästi räjähtäviä ja vahinkoa aiheuttavia panoksia oli piilotettu 

muun muassa ihmisten koteihin, kellareihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. 

Arviolta 6–7 alaikäisen nuoren ”dynamiittiliigalaisen”, kuten lehdistö heitä alkoi 

nimittää, epäiltiin murtautuneen Myllypuron voimalaitoksen alueelle ja varastaneen 

sieltä räjähdysaineita. Varastettuja ja yhä löytämättömiä räjähdysaineita arvioitiin 

kadonneen arviolta yli neljän kilogramman edestä.188 Sillä saisi aikaiseksi massiivisia 

vahinkoja. 

Nuorison tarkoituksena oli pelotella alueen ihmisiä anastamillaan räjähteillä ja 

aiheuttaa järkytystä kanssaihmisissä. Mitä ilmeisemmin nuoret olisivat toivoneet 

dynamiittien räjähtävän paikoissa, jonne niitä olivat ahkerasti onnistuneet 

piilottelemaan. Nuorten ja kanssaihmisten onneksi dynamiittileikit eivät päätyneet 

kenenkään kohtaloksi. Dynamiitit eivät räjähtäneet tai aiheuttaneet vahinkoa. Ainakin 

suurin osa epäillyistä saatiin kiinni ja pidätettiin. 189  Ostarin väki oli syystäkin 

peloissaan. Noin puoli vuotta tapahtumien jälkeen, kiinniotetut nuoret saivat 

tuomionsa Helsingin raastuvanoikeudessa maaliskuussa 1976. Seitsemästä 

pidätetystä nuoresta kaksi sai lyhyen vankeustuomion, kaksi sakkorangaistusta ja 

loput kolme välttyivät rangaistuksilta nuoren ikänsä takia.190 

Nuorison yleisen rauhattomuuden ja useiden eri väkivaltaisuuksiin eskaloituneiden 

tilanteiden lisäksi myös alkoholi ja huumeet liittyvät Kontulan ostarilla liikkuneiden 

nuorten elämäntapaan ja alkoivat muodostaa selkeän ongelman. Kontulan ostarilla 

sijainneen kioskin myyjän mukaan iltavuorosta lähtiessään hänen oli aina oltava 

 
188 ”Dynamiittia Kontulassa”, Ilta-Sanomat, 30.10.1975, s. 8; ”Dynamiittipanos ostoskeskuksen seinällä 

H:gissä”, Uusi Suomi, 30.10.1975, s. 11; ”Dynamiittiliiga paljastui Kontulassa”, Ilta-Sanomat, 

31.10.1975, s. 34; ”Kontulan dynamiitista kateissa vielä 4 kg”, Helsingin Sanomat, 1.11.1975, s. 8; 

”Dynamiittinuorilla vielä 4 kg ainetta”, Uusi Suomi, 1.11.1975, s. 18. 
189 ”Dynamiittia Kontulassa”, Ilta-Sanomat, 30.10.1975, s. 8; ”Dynamiittiliiga paljastui Kontulassa”, Ilta-

Sanomat, 31.10.1975, s. 34; ”Dynamiittinuorilla vielä 4 kg ainetta”, Uusi Suomi, 1.11.1975, s. 18.  
190 Kontulan paukuttelijat tuomittiin”, Uusi Suomi, 5.3.1976, s. 6.  
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äärimmäisen varuillaan ja tarkkana, minkä reitin kotiin hän ostarilta valitsi ja mihin 

tarkalleen astui. Askeltensa tarkkailulla myyjä tarkoitti sitä, kuinka ostarilta löytyi 

etenkin viikonloppuiltaisin nuoria lapsia, arviolta 10–13-vuotiaita sammuneina tai 

muutoin hyvin päihtyneinä milloin mistäkin kulkureittien varrelta 

makaamasta.191Alkoholin käyttö lisääntyi koko lähiön alueella Alkon avattua ovensa 

vuonna 1971. Ei siis ole ihme, että, kun ostarin täysi-ikäiset asiakkaat saivat alkoholia 

helpommin, alkoholituotteet siirtyivät herkästi ”hakupalkkaa” vastaan vanhemmalta 

välittäjältä nuoremmalle käyttäjälle. 

Huumeiden käytön ongelmista ostarilla uutisoitiin ensimmäisen kerran aivan vuoden 

1971 alussa, eikä ongelma ollut vain Kontulan ostarilla, vaan alkoi hiljalleen 

muodostua muidenkin lähiöiden ongelmaksi. Helsingin poliisin mukaan Kontulaa ja 

etenkin ostarin ympäristöä pidettiin aikanaan yhtenä Helsingin ongelmallisimmista 

huumealueista. Pelkona oli, että Kontulan nuoriso ajautuisi huumeidenkäyttöön ja, 

että käytön yleistyminen johtaisi järjestelmälliseen huumekauppaan. Arvioiden 

mukaan 1970-luvun alussa jopa joka neljäs Kontulan nuorista käytti huumausaineita, 

osa enemmän, osa vähemmän. Huumeita saattoi parhaimmillaan saada jopa 15 

minuutissa. Ostari oli helppo paikka huumeiden käytölle, sillä nuoriso vietti siellä 

muutenkin aktiivisesti vapaa-aikaansa, etenkin viikonloppuiltaisin. Ostarilta sai 

helposti kevyitä huumausaineita, kuten kannabista, jota myös nuorison keskuudessa 

kulutettiin paljon. Kontulan ostarilla hengailleen nuorison mukaan, ”joka ei 14-

vuotiaana ole vielä polttanut fymiä, se on hölmö”. 192  Fymillä tarkoitetaan tässä 

asiayhteydessä kannabista. 

Tuohon aikaan Suomessa otettiin mallia naapurimaa Ruotsista, jossa lainsäädäntöä 

oli muutettu huumausaineiden käytöstä ja myynnistä saatavien rangaistusten osalta 

lievemmäksi. Helsingin poliisin huumausaineryhmä näki muuttuvan lainsäädännön 

tuovan huumausaineet tutummaksi ja helpommin saataviksi nuorille ja niiden käytön 

jatkavan kasvamistaan, kun mahdollisia rangaistuksia ei tullut niin helposti. Samoja 

negatiivisia seurauksia lainsäädännön kevenemisestä oli huomattu jo Ruotsissa. 

Ruotsissa huumekauppiaat olivat sekoittaneet nuorille myytäviin kevyisiin 

huumeisiin oopiumia, jotta nuorilla kehittyisi tehokkaampi riippuvuus aineisiin. 

 
191 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 29.  
192 Kokkonen 2002, 125; Reima Salonen, ”Huumausaineet leviävät lähiöihin – Kontula uusi ”fymi”-

keskus”, Ilta-Sanomat, 16.1.1971, s. 6.  
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Kasvanut huumeiden käyttö ajoi poliisin mukaan muihin rikoksiin, kuten 

pahoinpitelyihin, murtoihin ja petoksiin.193 Samaa ongelmaa pelättiin myös muualla 

Suomessa. 

Tähän Helsingin poliisi ja kaupunki päättivät yhdessä reagoida. Ne järjestivät tiiviissä 

yhteistyössä Kontulassa toimivan Kontula-kerhon kanssa huumausaineillan, jonka 

tarkoituksena oli informoida nuorisolle huumausaineiden haitoista sekä niiden 

käytöstä johtuvista seurauksista ja rangaistuksista. Nuorison mielestä ilta oli kaivattu 

ja yllätti heidän positiivisesti. Ilta-Sanomien haastatteluun vastanneiden nuorten 

mielestä illalla ei kuitenkaan olisi minkäänlaista vaikutusta heidän 

huumekäyttäytymiseensä, joka ei nuorten omien kokemusten mukaan ollut millään 

tavalla ongelmallista.194 

Huumausaineiden käyttöongelmat jatkuivat ostarin alueella nuorison keskuudessa 

1970-luvun alusta lähtien, kaupungin ja poliisin ennaltaehkäisevistä toiminnasta 

huolimatta. Kontulan ostarille muodostui tunnettuja ”ostarin jengejä”, joiden 

yhdistävänä tekijänä olivat huumeet. Nuorisojengit käyttivät aktiivisesti kaikkia 

aineita, joita vain käsiinsä saivat. Liimaa ”imppattiin” eli haisteltiin, piriä eli 

amfetamiinia piikitettiin suoraan suoneen ja kannabista poltettiin. Nuorisojengien oli 

saatava huumeisiinsa kuitenkin jostain rahaa, sillä osittain alaikäinen joukko ei 

kyennyt työntekoon. Jotta huumeidenkäyttöä kyettiin rahoittamaan, saattoi Kontulan 

ostarilla joutua pahoinpidellyksi tai uhkailluksi rahan saamisen toivossa. Useat 

liikkeet joutuivat toistuvien murtojen kohteiksi. Joskus kohdetta saatettiin 

pahoinpidellä todella brutaalisti ja pitkäkestoisesti rahan saannin tai muiden eteenpäin 

myytävien tuotteiden vuoksi.195  

Huumeiden käyttö ostarilla teki huumeista itsessään huomattavasti näkyvämpiä, joka 

näkyi siinä, että myös yhä nuoremmat lapset ja nuoret tottuivat huumeisiin ja niiden 

jonkinasteiseen näkymiseen heidän arjessaan. Huumeiden lisääntyminen normalisoi 

niiden käyttöä, mikä ajoi siihen, ettei niiden käyttämistä edes pyritty piilottelemaan. 

Huumeiden läsnäolo ostarilla pahensi entisestään Kontulan ostarin mainetta 

 
193 Reima Salonen, ”Huumausaineet leviävät lähiöihin – Kontula uusi ”fymi”-keskus”, Ilta-Sanomat, 

16.1.1971, s. 6.  
194 Reima Salonen, ”Huumausaineet leviävät lähiöihin – Kontula uusi ”fymi”-keskus”, Ilta-Sanomat, 

16.1.1971, s. 6.  
195 Helge Heinonen & Paula Harkki, ”19-vuotiaan Raijan järisyttävä elämäntarina: Yöt rappukäytävässä, 

päivät pilvessä”, Apu, 27.2.1976, s. 24–26.  
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suomalaisessa lehdistössä196. Se oli joutunut myrskyn silmään jo aikaisemmin, ennen 

huumeita. Lastensuojeluviranomaisilla riitti Kontulan nuorison kanssa tekemistä. 

Nuorison keskuudessa päihteiden käyttö ja väkivaltaisuus olivat 1970-luvulla koko 

Helsingin alueen suurimpia197. 

Helpotusta nuorison heikentyneeseen tilanteeseen oli pyritty perustamalla Helsingin 

kaupungin puolesta Kontula-kerho, jonka jäseneksi pääsi jokainen kontulalainen 14–

20-vuotias nuori. Seuran tarkoituksena oli järjestää nuorisolle säännöllisesti 

kehittävää ja ohjattua tekemistä ostarilla norkoilun sijaan.198 Puutteena tosin oli, ettei 

Kontula-seuralla ollut toiminnalleen vakituista paikkaa, jonne nuoriso olisi voinut 

tarvittaessa kokoontua vapaasti viettämään aikaa ystäviensä kesken. Seuran olisi siis 

järjestettävä toimintaansa erikseen vuokrattavissa tiloissa tai mahdollisesti 

ulkotiloissa. 

Lähes seitsemän vuotta Helsingin kaupungin ostarille järjestämän avustusrahan 

jälkeen199, asiaan tuli muutos syyskuussa 1975, jolloin Kontulan nuoriso sai vuosien 

odottelun ja toiveiden jälkeen kirjaston ja etenkin nuorisolle suunnatun nuorisotalon 

aivan Kontulan ostarin välittömään yhteyteen. Nuorisotalo sijoitettiin juuri 

valmistuneen kirjaston yläkertaan, jotta nuorisolla olisi välitön pääsy päästä 

nauttimaan alakerran kulttuurista sekä rennommasta oleskelusta nuorisotalolla. 

Kirjaston tilavuus oli 762 neliötä ja yläkerran nuorisotilat vastaavasti 605 neliötä. 

Nuorisotaloon päätettiin panostaa alusta alkaen ja luoda nuorisolle turvallinen ja 

helposti lähestyttävä paikka, jossa olisi tilat niin järjestetylle kuin nuorison itse 

järjestämälle toiminnalle. Nuorisotalosta löytyi kaikkiaan kolme erillistä 

kerhohuonetta, isännänhuone, neuvotteluhuone, jossa nuoriso pystyi järjestämään 

tarpeiden mukaan kokouksia, discosali, pelihuone, keittiö, jota nuoret saivat käyttää 

tarvittaessa, musiikkitilat, jossa nuoriso sai harjoitella useiden eri instrumenttien 

kanssa, urheilutilat, tanssihuone, pimeä huone valokuvien kehitystä varten sekä 

kuvataidehuone, josta löytyi välineitä piirtämiseen ja muovailuun.200 Nuorisotalosta 

löytyi siis lähes jokaiselle jotakin, joten ainakaan ei voida syyttää Helsingin 

 
196 Kokkonen 2002, 125. 
197 Kokkonen 2002, 127. 
198 Reima Salonen, ”Huumausaineet leviävät lähiöihin – Kontula uusi ”fymi”-keskus”, Ilta-Sanomat, 

16.1.1971, s. 6.  
199 ”Kaupunki jakaa avustusmäärärahoja”, Uusi Suomi, 19.11.1968, s. 17.  
200 ”Kontula sai kirjasto- ja nuorisotalon”, Uusi Suomi, 25.9.1975, s. 5. 
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kaupunkia yritteliäisyyden puutteesta, vaikka panostaminen nuorison hyvinvointiin ja 

sen ylläpitämiseen tapahtuikin hyvin myöhään. 

Toiveena nuorisotalon tarjoamilla laajoilla aktiviteeteillä oli tarjota nuorille ostarin 

sijasta paikka, jossa heillä aidosti olisi kehittävää toimintaa. Jokaiselle nuorelle 

toivottiin nuorisotalosta löytyvän jokin itselle miellyttävä puuha, jonka seurassa 

viettää aikaa ja nauttia, oli sitten yhdessä ystävien kanssa tai yksin.201 Kirjaston ja 

nuorisotalon rakentaminen ostarille oli ainoastaan fiksu päätös, sillä tällä tavoin 

paikalle saatiin houkuteltua odotetun kävijäryhmän lisäksi myös uusia kuluttajia, 

jotka saattaisivat ostarilla hengailun ja norkoilun sijasta innostua hyödyntämään 

kirjaston tarjoamia palveluita. Kirjaston palvelun tasoon panostettiinkin, jotta sieltä 

löytyisi jokaiselle jotakin. Lapsille satuhuone, kontulalaisille kerhohuoneisto ja 

rauhallinen lukusali opiskelua tai häiriötöntä lukemista varten202. Laajojen uusien 

palvelujen myötä Kontulan nuoriso oli selkeästi saanut kaupungin päättäjien 

huomiota. 

Uudet palvelut ja uudistukset Kontulan ostarilla eivät loppuneet kirjastoon ja 

nuorisotaloon. Uimahalli oli avattu ostarin yhteyteen jo viisi vuotta aikaisemmin 

keväällä 1970. Uimahallin tarkoitus oli palvella Kontulan lähiön lisäksi koko itäistä 

Helsinkiä.203 ja se avasi ostarin asiakkaille mahdollisuuden ikään katsomatta saada 

yksilön hyvinvointia tukevaa aktiviteettia päivittäisten tarpeiden ja muiden huvitusten 

lisäksi. Uimahallin saapuessa ostarille ostarin asiakaskunta laajeni jälleen, mistä 

etenkin ostarin yrittäjät olivat varmasti mielissään. 

Kontulan nuoriso hallitsi tilastoja rauhattomuuksien ja jengitappeluiden osalta 1960- 

ja 1970-luvuilla. Kontulan hurja maine tunnettiin jopa Pohjois-Suomessa asti. Tilanne 

kuitenkin muuttui 1980-luvulle tultaessa. Kontulan ohi olivat Helsingin Sanomien 

mukaan menneet lähes heittämällä Helsingin Maunula, Kannelmäki sekä Jakomäki ja 

Kontulan kuvailtiin olevan yksi ”kilteimmistä” lähiöistä. Vuoden 1981 alusta 

helmikuuhun 1982 Kontulaan oli hälytetty poliisivoimat nuorison takia vain 26 

kertaa, kun Maunulan nuorison kohdalla sama lukema oli kaiken kaikkiaan 74 

 
201 ”Kontula sai kirjasto- ja nuorisotalon”, Uusi Suomi, 25.9.1975, s. 5.  
202 ”Kontula sai kirjasto- ja nuorisotalon”, Uusi Suomi, 25.9.1975, s. 5. 
203 ”Uimahalli ja ravintola Kontulan ostoskeskukseen”, Helsingin Sanomat, 30.1.1968, s. 5; 

”Auringonottopaikka uimahallin kupeessa takaa jatkuvan käytön”, Uusi Suomi, 5.4.1970, s. 16.  
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hälytystä. 204  Selvästi Kontulan nuorisotalo ja puuttuminen Kontulan nuorison 

toimintaan oli tuottanut hedelmää. 

4.3 Vain poliisin läsnäolo voi rauhoittaa Kontulan 

 

Vain kuusi vuotta ostarin avaamisen jälkeen Ilta-Sanomat julkaisi artikkelin, johon 

oli haastateltu lukuisia kontulalaisia, jotka asioivat viikoittain, ellei jopa päivittäin 

ostarin eri liikkeissä. Artikkeli ”leimasi” ostarin yksimielisesti pikku-

Chicagoksi 205 ,Yhdysvaltain yhden pahamaineisimman kaupungin kaimaksi. 

Kaupungin, jonka asukkaiden elämää rikollisuus ja sen eri variaatiot ja niistä edelleen 

aiheutuneet lieveilmiöt ovat värittäneet jo useiden vuosikymmenien ajan ja jonka 

historiaa voidaan nähdä useissa eri populaarikulttuurin teoksissa. Samaan aikaan, kun 

jopa Pohjoismaiden suurimmaksi nimitetty ostari availi innokkaille satapäisille 

asiakkaille oviaan ja palvelujaan, Ilta-Sanomien toimituksen mukaan Herttoniemen 

poliisiasemalla suhtauduttiin tilanteeseen huolestuneesti. Poliisien pelkona nimittäin 

oli ostarin suuruus ja sen sokkelomainen arkkitehtuuri sekä siitä mahdollisesti 

aiheutuva lisätyö.206 Lisätyötä pelättiin ja odotettiin tulevan.  

Pelko ei ollut aiheeton. Myymälävarkauksia ja näpistelyjä, ryöstöjä ja niillä uhkailua 

uhrin ikään katsomatta, yrittäjien ahdinkoja toistuvien murtojen, murronyrityksien ja 

ilkivallan takia, tappeluita, tapon yrityksiä ja tappoja, pahoinpitelyjä, huumeita ja 

alkoholia sekä ahdisteluja ja turhaa häiriköintiä. Osa kontulalaisista pelkäsi 

”totuuksien” kertomista Kontulan arjesta jopa niin paljon, etteivät uskaltaneet 

esimerkiksi haastatteluissa paljastaa omia nimiään. Pelkona oli, että heille tai heidän 

läheisilleen kostettaisiin, mikäli he paljastaisivat henkilöllisyytensä207. 

Ostarin alue säilyi rauhattomana vuosikymmeniä, ensimmäisten rauhattomuuksien 

alettua jo hyvin pian ostarin avajaisten jälkeen.208 Alkoholin ja nuorison oirehtimisen 

seurauksena ja näiden summana näkyi paljon jatkuvaa rauhattomuutta ja siitä 

johtuvaa turvattomuuden tunnetta. Kontulan ostarin asiakkaiden mielestä poliisin ja 

 
204 Antti Penttinen, ”Helsingin länsilähiöiden nuoriso villeintä”, Helsingin Sanomat, 12.10.1981, s. 11.  
205 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
206 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
207 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
208 Marko Putkonen, ”Ei jengi keskenään tappele – Vanhat kääkät ärsyttää”, Intro, 1.10.1971, s. 6–7. 
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sosiaaliviranomaisten toimet ostarin ja siellä liikkuvien ihmisten turvaamiseksi ja 

auttamiseksi olivat liian vähäisiä. Ongelmiin ei tartuttu heti niiden ilmettyä, vaan 

vasta silloin, kun virhe oli jo tapahtunut ja seurauksia paikkailtiin.209 Alueella toimi 

parhaimmillaan 1970-luvulla vartiointi- ja turvallisuusalan yritys Vartioturva Oy:n 

vartijoita, joiden tehtävänä oli lähinnä tarkkailla, ettei alueen yritykset joutuneet 

ilkivallan kohteeksi. Itse työ ostarilla oli paikoin jopa hengenvaarallista, eikä 

laisinkaan työpaikkana houkutteleva.210 

Vartijoille, jotka suostuivat työskentelemään ostarin alueella, maksettiin 

tuplapalkkaa. Kontulan ostari oli Vartioturva Oy:n yksi sadoista kohteista, eikä 

missään muualla ollut heidän kokemuksiensa mukaan vastaavaa. Vartiointia alueella 

järjestettiin heidän toimestaan kello 7–18 auton ja vartiointiin koulutetun koiran 

kanssa. Kello 18–24, paikalla oli aina kaksi vartijaa, joiden oli turvallisuussyistä 

työskenneltävä aina yhdessä. Kontulan ostari oli vartiointiliikkeen edustajan mukaan 

”musta lammas”, josta useampi työntekijä oli lähtenyt kesken vuoron vedoten 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Ostarilla työskennelleitä vartijoita pahoinpideltiin 

hengenvaarallisesti sairaalakuntoon lähes säännöllisesti, ja he joutuivat liian usein 

turvautumaan aseelliseen puolustautumiseen oman henkensä nojalla.211 Ei siis ole 

ihme, etteivät Kontulan lähiön asukkaat uskaltaneet päästää omia alaikäisiä lapsiaan 

liikkumaan alueella iltaisin ja, että ostarin yrittäjät joutuivat taistelemaan 

asiakkaistaan. Alueen rauhattomuus ja pelko väkivaltaisista yhteenotoista ei ollut 

yrittäjien näkökulmasta katsottuna kaikkein tehokkain myyntivaltti.  

Hyvin nopeasti ostarin avaamisen jälkeen 1970-luvulla uutisointi liittyen Kontulan 

ostariin sai aikaisempaa väkivaltaisemman sävyn. 1970–1980-lukujen aikana ostarilla 

tapahtui useita väkivaltarikoksia. Ostarin välittömässä läheisyydessä olevassa 

metsässä oli tapettu asunnoton henkilö. Taposta syytetyt henkilöt olivat harjoittaneet 

ostarilla laitonta alkoholimyyntiä ja tuottaneet alueelle paljon muutenkin 

turvattomuutta ja ongelmia. 212  Näitä ongelmia olivat muun muassa nuorison 

 
209 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 22, 29. 
210 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
211 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
212 ”Syytteet Kontulan taposta hylättiin”, Helsingin Sanomat, 9.12.1981, s. 15; ”Tapposyyte raukesi”, 

Länsi-Savo, 9.12.1981, s. 5.  
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lisääntynyt päihteiden käyttö ostarin alueella ja sen läheisyydessä. Nuorten päihteiden 

käyttö eskaloitui usein väkivaltaisuuksiin ja ilkivaltaan. 

Lukuisat tappelut ja satunnaiset ohikulkijoiden pahoinpitelyt olivat yleisiä ostarilla, 

etenkin viikonloppuisin. Ostarilla saattoi joutua jopa puukotuksen uhriksi ja saada 

pahoinpitelystä vakavia, pitkäkestoisia vammoja. Puukotuksia tapahtui paljon, joskus 

jopa kuukausittain. 213  Pahoinpitelyt ja puukotukset loivat synkkää varjoa ostarin 

maineen ympärille. Kontulan ostarilla asioineet asiakkaat kokivat alueen todella 

pelottavaksi, eivätkä uskaltaneet liikkua alueella etenkään ilta- tai yöaikoihin. Etenkin 

vanhusten liikkuminen alueella nähtiin hyvin riskialttiina, sillä heidän 

puolustuskykynsä esimerkiksi mahdollisten ryöstötilanteiden tapahtuessa olisi 

selvästi muita heikompi. Joidenkin kontulalaisten mukaan alueella liikkuminen 

muutoinkin kuin ilta-aikaan oli epämiellyttävää ja turvatonta. Erään kontulalaisen 

mukaan koko Kontulan lähiö koettiin epämiellyttävä, mutta ”etenkin tuo ostoskeskus 

on rauhaton paikka humalaisine ihmisineen”. 214  Yhä useammat vanhemmat 

pelkäsivät lastensa liikkumista ostarilla pimeän aikaan, eivätkä varttuneemmatkaan 

asiakkaat halunneet viettää ylimääräistä aikaa ostarilla.215 

Nuorison paha olo ja tekemisen puute näkyivät väkivaltaisena oireiluna. Lisääntynyt 

päihteiden käyttö, sekä poliisin ja sosiaaliviranomaisten ”kädettömyys” olivat omilta 

osiltaan ajaneet Kontulan ostarin rauhattomuuden ja turvattomuuden kierteeseen, 

josta poispääsy vaatisi suuria ponnistuksia Helsingin kaupungin päättäjiltä ja 

virkamiehiltä. Näistä levottomuuksista kärsi luonnollisesti koko lähiö. Irene 

Roivaisen väitöskirjan Sokeripala metsän keskellä mukaan Kontulan lähiö on yksi 

kaikkein näkyvimmistä lähiöistä 1960-luvun suomalaisessa lehdistössä.216 Median 

kirjoittelu Kontulasta sai usein negatiivisen sävyn, joka heijastui luonnollisesti myös 

Kontulan ostarin sekä koko Kontulan lähiön, että asukkaiden maineeseen. 

Väkivallanteot ja niiden uhka eivät olleet ostarin ainoita rauhattomuuden piirteitä. 

Ostarin eri liikkeet kokivat vuosien mittaan useaan eri otteeseen laajaa ilkivaltaa ja 

jopa järjestelmällistä tuhotyötä. 

 
213 ”Pahoinpitelystä kuritushuonetta”, Uusi Suomi, 21.10.1973, s. 4; ”Riita päättyi puukotukseen”, 

Helsingin Sanomat, 4.11.1974, s. 24; ”Mies sai puukosta Kontulassa”, Etelä-Suomen Sanomat, 

18.4.1986, s. 13; ”Puukotus Kontulassa”, Länsi-Savo, 18.4.1986, s. 5.  
214 Irma Stenbäck, ”Kontula maalattiin täyteen iskulauseita”, Ilta-Sanomat, 31.7.1979, s. 10. 
215 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
216 Roivainen 1998, 48.  
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Marraskuussa 1989 Suomen Kuvalehti kuvaili tekemässään haastattelussa ostarin 

aluetta näin: ”lasi on halpaa Kontulan ostoskeskuksen näyteikkunoissa”, jolla 

viitataan siihen, kuinka Kontulan ostarin alueella toimivat liikkeet joutuivat jatkuvan 

ilkivallan kohteiksi. Etenkin viikonloppujen jälkeen ostarin yrittäjät joutuivat usein 

maksajiksi, sillä liikkeiden ikkunat olivat varsin suosittuja tuhoamiskohteita. Ostarin 

”särkemiskarnevaalit” olivat jopa niin rutiininomaisia, että alueen yrittäjät olivat 

solmineet erikseen ikkunoiden lasitusliikkeen kanssa vartioinnista, jonka oli tarkoitus 

toimia ympärivuorokautisesti.217 Alueella toimi siis samanaikaisesti sekä yrittäjien 

palkkaamat Vartioturva Oy:n vartijat, joiden tehtävänä oli liikkua ostarin alueella ja 

turvata rauhan säilyminen ja omaisuuden koskemattomuus sekä lasitusliikkeiden 

vartijat. Luonnollisesti kaikki ostarin yrittäjät eivät osallistuneet maksuihin. Vartiointi 

alueella oli tarpeen, sillä 1970-luvun alussa neljän vuoden sisällä ostarin liikkeet 

joutuivat yli 30 murron kohteeksi 218 . Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

tilastollisesti kyseisten neljän vuoden aikana jokaiseen ostarin liiketilaan 

murtauduttiin vähintään kerran. Ilkivaltaa oli kuitenkin sitäkin enemmän. 

1970-luvun alussa eri puolilla Helsinkiä sattui laajoja autovakuutus-, huumausaine-, 

murto- ja shekkirikoksia, jotka saivat lehdistössä nimen ”mammuttijuttu” johtuen 

laajoista erinäisten rikosten sarjasta sekä lähes 400 rikoksiin liitetystä henkilöstä. Uusi 

Suomi uutisoi Kontulan ostarin olleen yksi ”mammuttisarjaan” kuuluneista 

rikospaikoista, jolloin ostarin myymälöistä oli viety muun muassa kameroita, 

äänilevyjä, ehkäisyvälineitä ja lahjakortteja arviolta 15 000 markan edestä.219  

”Mammuttijutun” lisäksi ostarilla tapahtui muitakin murtoja. Ostarilla toimivaan 

kultasepänliikkeeseen yritettiin murtautua loppuvuodesta 1977 ja viedä kaikkiaan 

220 000 markan edestä arvotavaraa, mutta murto jäi yritykseksi ja epäillyt henkilöt 

tuomittiin. Kolme vuotta myöhemmin pitkäkyntisiä onnisti ja liikkeestä saatiin 

anastettua arviolta 100 000 markan edestä kulta- ja hopeaesineitä.220 Ei ole selvää, 

olivatko murtovarkaat mahdollisesti samoja molemmilla kerroilla. 

Kultasepänliikkeen lisäksi Elannon myymälä joutui peräti neljä kertaa 

 
217 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 29.  
218 ”Lähes 80 poliisin vajaus Helsingissä”, Helsingin Sanomat, 11.1.1973, s. 14; Martti Heikkinen, 

”Maalaiskylän VPK:sta varoittava esimerkki: Moni asumalähiö kauppias valmis maksamaan suojasta”, 

Helsingin Sanomat, 7.11.1973, s. 15. 
219 ”Mammuttijutussa tuomittiin 12”, Uusi Suomi, 8.12.1973, s. 5.  
220 ”Murtokopla vankilaan. Saalis 220 000 mk”, Uusi Suomi, 28.12.1977, s. 7; ”Kultamurto selvitetty”, 

Uusi Suomi, 29.2.1980, s. 6.  
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murtovarkaiden kohteeksi kesällä 1973. Murtovarkaat olivat ottaneet asiakseen 

vierailla Elannossa toistuvasti ja aiheuttaneet toiminnallaan jopa 23 000 markan 

maksut ostarilla toimineelle vartiointiliikkeelle. Vartiointiliike sai syyt niskoilleen, 

sillä heidän syytettiin laiminlyöneen velvollisuutensa turvata ostarin asiakkaiden ja 

liiketilojen turvallisuus sovittuina aikoina. 221  Elannon liikkeelle kuulunut 

varastokoppi sytytettiin myös myöhemmin tahallisesti tuleen 222 , joten Elannon 

myymälä ostarilla oli jostain syystä suosittu kohde laittomuuksille. 

Liikkeisiin kohdistuneiden jatkuvan ilkivallan ja murtojen lisäksi ostarin alueella 

tapahtui jopa koomiseksikin luonnehdittavia anastuksia ja ryöstöjä. 1980-luvun alussa 

ostarilta katosi Liikenne Oy:n pysähdyksissä ollut linja-auto, jonka kuljettaja oli 

poistunut paikalta ostamaan sanomalehteä, vain huomatakseen työvälineensä 

anastetuksi. Linja-auto löytyi varsin pian läheltä ostaria, mutta kuljettajan 

rahastuslaukun sisältö oli viety. Sisältöä ei koskaan löydetty.223 

Suomen Kuvalehden artikkelin mukaan rauhattomuus ja ilkivalta alueella oli niin 

yleistä, ettei poliiseilla ollut resursseja tilanteen taltuttamiseksi. Poliisien lisäksi 

ongelmaan olivat kyllästyneitä itse kontulalaisten, ostarin yrittäjien sekä asiakkaiden 

lisäksi myös Kontulan ostarilla työskennelleet henkilöt, vaikka he kokivat olevansa 

jopa tottuneita ostarin tapahtumiin, eivätkä olleet enää edes yllättyneitä ostarin 

moninaisista tapahtumista.224 Ostarin yrittäjät olivat lopen kyllästyneitä jatkuvaan 

ilkivaltaan ja siihen, ettei murtovarkailla tuntunut edes kiinnostavan poliisien tai 

vartiointiliikkeen vartijoiden läsnäolo. Samat liikkeet saattoivat joutua murron 

kohteeksi yö toisensa perään.225 Ostarin kauppiaat olivatkin sitä mieltä, että mikäli 

yrityksen tahtoi avata ostarille, oli varauduttava raskaasti. Liikkeiden ikkunoihin 

kannatti varustaa kaltereilla, oviin ja ikkunoihin vahvat lukkojärjestelmät ja 

arvotavaroiden kuljetus joka yö suojaan. Huolimatta siitä oliko kyse vain 

kassalippaasta vai myytävistä tuotteista.226 Ostarin läheisyydessä oleva metsä antoi 

 
221 ”Varkaiden vierailusta vartiointiliikkeelle 23 000 markan lasku”, Uusi Suomi, 22.2.1975, s. 6.  
222 Rauno Iitti, Uusi Suomi, 21.4.1977, s. 7.  
223 ”Bussi katosi Kontulassa”, Uusi Suomi, 5.5.1981, s. 7.  
224 Jari Sarasvuo, ”Pelko ja viha”, Suomen Kuvalehti, 10.11.1989, s. 29.  
225 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
226 Martti Heikkinen, ”Maalaiskylän VPK:sta varoittava esimerkki: Moni asumalähiö kauppias valmis 

maksamaan suojasta”, Helsingin Sanomat, 7.11.1973, s. 15. 
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ilkivallan tekijöille erinomaisen mahdollisuuden paeta ja piiloutua, mikäli olivat 

aikeissa jäädä käyttäytymisestään kiinni. 

Kyllästyminen Kontulan ostarilla näkyviin ongelmiin alkoi näkyä jo suurempina 

kannanottoina Helsingin poliisin toimintaa kohtaan. Helsingin poliisilla riitti 

työtehtäviä ympäri Helsingin lähiöitä ja niiden ostareita. Jo Kontulan ostarin 

rakennusvaiheessa Helsingin poliisissa oli osattu varautua lisääntyviin hälytyksiin 

Kontulan ostarin alueella227 . Kontulalaiset olivat siis varsin aktiivisia toimissaan 

ottaessaan kotilähiönsä ostarin ongelmista. Vain viisi vuotta ostarin avaamisen 

jälkeen Ilta-Sanomat julkaisi laajan haastattelun, johon oli saatu useiden 

kontulalaisten kokemuksia ostarista ja sen lähialueista. Haastateltavat kertoivat 

ostarin arjesta ja sen tapahtumista ja kertoivat, että jatkuva poliisivartiointi paikan 

päällä auttaisi turvaamaan asukkaiden ja asiakkaiden arkea.228 Ongelmat itsessään 

eivät tulisi poistumaan yhdessä yössä, mutta mahdollisuus poliisin läsnäoloon 

vähentäisi alueen turvattomuutta. 

Helmikuussa 1975 Kontulan Kansallisseura julkaisi Uudessa Suomessa Helsingin 

kaupunginhallitukselle ja vaati tältä pikaisia toimia järjestyksen ja turvallisuuden 

palauttamiseksi Kontulan ostarin alueelle. Kansallisseuran kannanoton mukaan 

ostarin alueen yleinen turvallisuus on heikentynyt radikaalisti viimeisten vuosien 

aikana useammankin syyn takia. Alueella liikkui kannanoton mukaan paljon 

häiritsevästi käyttäytyviä, päihtyneitä henkilöitä, jotka aiheuttivat alueella asioiville 

muille kontulalaisille pelkotiloja. Kannanotossa oltiin huolissaan kasvaneista naisiin 

kohdistuvista ahdistelutapauksista ja niiden yrityksistä, jatkuvista pahoinpitelyistä ja 

nujakoista sekä nuorison liikkumisesta alueella, joka kanteen mukaan näyttäytyi 

pitkälti negatiivisessa valossa.229 

Kontulan Kansallisseura toi kannanotossaan selkeästi esiin pettymyksensä Helsingin 

poliisin täysin kyvyttömään toimintaan, joka näyttäytyi jatkuvasti pahenevana 

turvattomuuden tunteena ja lisääntyneinä häiriötapauksina Kontulan ostarilla. Poliisi 

ei kirjoituksen mukaan ollut tavoitettavissa riittävän usein ja saapui paikalle 

ainoastaan pyydettäessä, jolloin tilanne oli jo eskaloitunut niin, että poliisin 

 
227 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
228 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14.  
229 ”Järjestys Kontulaan – kirje Helsingin kaupunginhallitukselle”, Uusi Suomi, 13.2.1975, s. 7. 
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saapuminen paikalle tapahtui usein auttamatta myöhässä. Kansallisseuralla oli 

tilanteeseen kuitenkin hyvin omaperäinen ratkaisu. Poliisilaitoksen tulisi hankkia 

käyttöönsä erillinen asuntovaunu, joka parkkeerattaisiin Kontulan ostarille. 

Asuntovaunusta löytyisi poliisin tarvitsemat välttämättömät varusteet ja asuntovaunu 

toimisi jonkinlaisena poliisin tarkkailupaikkana sekä ”putkana”. Tällä tavoin 

Kontulan ostarin rauhallisuus olisi seuran mukaan taattu.230 

Kontulan Kansallisseuran jäsenet eivät toki olleet ainoita, jotka olivat joutuneet 

pettymään Helsingin kaupungin ja poliisin toimintaan. Poliisin jopa uskottiin ja 

ymmärrettiin tekevän voitavansa tilanteissa, joissa heidän resurssinsa eivät 

yksinkertaisesti riittäneet. Poliisien tekemää työtä ja panostusta ei vähätelty, mutta 

kaupunkia ja valtiota pyydettiin puuttumaan asiaan pikaisesti ja lisäämään poliisien 

määrää kaupungissa ja  nostamaan näiden palkkoja.231 Poliisit olivat itsekin tietoisia 

asiasta ja vakuuttelivat asioivansa ostarin alueella säännöllisesti noin 2–3 tunnin 

välein partiointivuoroissa sekä hätätilanteissa aina kun muilta hälytyksiltä 

kykenivät. 232  Nähtiin kuitenkin selkeä tarve oman poliisiaseman tai edes putkan 

saamiseksi Kontulaan. 233  Poliisit kommentoivat jopa itsekin Kontulan ostarin 

työllistävän heitä merkittävästi. Ongelma poliisin saavutettavuuden suhteen ei ollut 

ongelma ainoastaan Kontulassa ja Kontulan ostarilla, vaan se oli yleinen ongelma 

myös muissa lähiöissä. Poliisit olivat itsekin myöntäneet suuren resurssipulansa, sillä 

koko Helsingin alueella oli nähtävillä suurta vajaamiehitystä. Lisää poliiseja olisi 

tarvittu 1970-luvulla jopa 80.234 

On siis miltei ilmiselvää, että ostarin alue teki usein tilanteesta varkaan. Alueella ei 

ollut riittävästi vartiointia ja jos oli, ei se ollut riittävän kattavaa ja tehokasta. Uhkailut 

ja pahoinpitelyt vartiointihenkilöihin sai tarvittavan henkilökunnan pelkäämään 

mahdollisia työkeikkoja ostarilla. Poliisin läsnäolo oli vähäistä johtuen 

resurssipulasta, vartiointiliikkeen työntekijöitä oli aivan liian vähän tapahtumiin 

nähden, nuorisoa liikkui alueella paljon ja alkoholia sekä huumeita oli saatavilla 

helposti. Samalla ostarin lähialueen metsä toimi piilo- ja pakopaikkana ongelmien 

 
230 ”Järjestys Kontulaan – kirje Helsingin kaupunginhallitukselle”, Uusi Suomi, 13.2.1975, s. 7. 
231 ”Hätääntynyt Kontulasta”- Lukijan ääni- palsta, ”Pois Kontulasta”, Ilta-Sanomat, 26.1.1976, s. 3.  
232 ”Itä-Helsingin poliisipulaa manataan Kontulassa – Poikasakit riehuvat asumalähiössä”, Ilta-Sanomat, 

31.7.1969, s. 5; Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi 

rauhoittaa Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
233 Kokkonen 2002, 128.  
234 ”Lähes 80 poliisin vajaus Helsingissä”, Helsingin Sanomat, 11.1.1973, s. 14.  
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aiheuttajille. Ei siis ole ihme, että ostarin alue keräsi paljon erilaisia ihmisiä erilaisista 

taustoista ja antoi mahdollisuuden myös laittomuuksiin johtuen moninaisten asioiden 

summasta. Kontulalaiset eivät kuitenkaan itse jääneet toimettomiksi, vaan vaativat 

tilanteeseen muutosta ja toivat hyvin järjestelmällisesti ja aktiivisesti ilmi 

mielipiteitään lehtien mielipidepalstoilla. 

Vaikka uutisoinnin perusteella voi nähdä kontulalaisten olleen enemmän tai 

vähemmän kyllästyneitä ja osa jopa peloissaan ostarin tilasta ja sen turvattomuudesta, 

eivät kaikki kontulalaiset voineet yhtyä näihin väitteisiin. Lehtien haastattelujen 

perusteella kontulalaiset olivat yhtä tyytyväisiä asioimiseensa ostarilla kuin aina 

ennenkin, eikä Kontulan ostari ollut sen turvallisempi tai turvattomampi kuin 

minkään muunkaan lähiön ostari. Ostarin työntekijät kokivat, ettei yöllä ostarilla 

liikkuminen eronnut muista Helsingin alueista, eikä oman selkänsä taakse tarvinnut 

vilkuilla vähän väliä.235 Toki jotkin paikalliset olivat tilanteeseen niin turtuneita, että 

olivat ostarin levottomuuden ja turvattomuuden vuoksi päättäneet muuttaa muualle. 

Kontulasta ”pakenevat” pelkäsivätkin ja jopa odottivat, että koko alun perin idyllisenä 

ja lapsiperheelle ideaalina alueena pidetty lähiö muuttuisi väkivaltaisuuksien ja 

ryöstöjen luvatuksi maaksi, jonka kaikki ”tavalliset ja kunnolliset kansalaiset” 

jättäisivät turvallisemman elämän toivossa jälkeensä.236 

Ilta-Sanomien mukaan osa kontulalaisista myös näki asian niin, että ostarin 

näkeminen pahuuden, pelkotilojen ja turvattomuuden paikkana johtuu 

lähtökohtaisesti jokaisen ostarilla asioivan subjektiivisista kokemuksista. Tällä 

omalla mielipiteellä he myös tahtomattaan levittävät lähipiirilleen samankaltaista 

mielikuvaa alueesta. Kokemukset ja näkemykset ostarista johtuvat siitä, miten niiden 

näkijät itse suhtautuvat näkemäänsä. Yksi ostarilla asioiva voi nähdä alueella vain 

paljon negatiivisia asioita ja pyrki välttelemään ostaria kaikin keinoin, samaan aikaan 

toinen näki värikästä ja moninaista elämää ja arkea.237 Osa kontulalaiset koki, että 

lehdistö riepotteli turhaan Kontulan ostaria ja kirjoitti siitä tarkoituksellisesti 

 
235 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14; Irma Stenbäck, ”Kontula maalattiin täyteen iskulauseita”, Ilta-

Sanomat, 31.7.1979, s. 10.  
236 ”Hätääntynyt Kontulasta”- Lukijan ääni- palsta, ”Pois Kontulasta”, Ilta-Sanomat, 26.1.1976, s. 3. 
237 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 



 

59 
 

negatiiviseen sävyyn, jotta mielenkiinto uutisointia kohtaan säilyisi. Kontulalaiset itse 

näkivät alueen mieluisana ja ihmettelivät uutisoinnin saamaa sävyä.238  

On myös muistettava, että rauhattomuus ja Kontulan ostarilla nähdyt ongelmat eivät 

olleet vain ja ainoastaan Kontulan ongelmia, vaan yleisiä ongelmia, joita esiintyi 

myös muissa Helsingin lähiöostareissa. Joidenkin kontulalaisten mukaan nuorison 

rauhattomuus oli vain ja ainoastaan osa suurempaa ilmiöitä, jossa nuoriso reagoi 

yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin. Herttoniemen poliisi oli kontulalaisten kanssa 

pitkälti samaa mieltä. Vaikka työtehtävien määrä ostarin alueella oli runsas, oli se 

kuitenkin vain yksi ostari muiden samanlaisten joukossa.239 

Lähiöihin suuntautunut uutisointi suomalaisissa sanomalehdissä sai selkeästi aiempaa 

negatiivisemman vivahteen tultaessa 1970-luvulle. Yleisesti lähiöistä alettiin 

kirjoitella niiden olevan epäonnistuneita, luonnottomia, ongelmaisia, sekavia, rumia, 

ankeita ja yksipuolisia riskiyhteisöjä, jotka sijaitsivat aivan liian etäällä kaupunkien 

keskustoista. Niiden palvelut olivat heikkoja tai olemattomia, lähiöt olivat täynnä 

sosiaalisia ongelmia ja niiden välittömiä seurauksia. Lähiöitä alettiin kutsua 

”nukkumalähiöiksi”. Helsingin Sanomien jouluaattona 1972 julkaistussa artikkelissa 

keskityttiin lähiöissä asuvien suomalaisten ongelmiin. Mitään positiivista 

lähiöelämässä ei nähty.240 

Myös lähiöostarit saivat osakseen kritiikkiä. Koettiin, että palvelut ovat yksitoikkoisia 

ja vähäisiä, mutta silti samaan aikaan, että niiden tarjoamat palvelut olivat yliampuvia, 

liian paljon, liian pienessä tilassa, liian pienelle asiakasmäärälle. Pääministeri Mauno 

Koiviston mielestä ”muutamaa sataa velkaista perhettä on kohta palvelemassa kolme 

pankkikonttoria ja niiden 8–10 toimihenkilöä241. Palveluja oli riittävästi tai liikaa, kun 

suhteutetaan niitä niiden käyttäjiin ja pelkona oli asukkaiden jo valmiiksi suurien 

velkojen kasvaminen. Yleinen negatiivinen kirjoittelu ostareista ja lähiöistä kulkevat 

käsikädessä ja luovat auttamatta tietynlaista mielikuvaa kohteistaan. Jatkuvien 

negatiivisten uutisten julkaiseminen ja sitä kautta syntyvä keskustelu luo eittämättä 

samankaltaista negatiivista kuvaa alueesta.  

 
238 Kokkonen 2002, 196. 
239 Riitta Heiskanen, ”Asumalähiön tuskastuneet asukkaat: Vain jatkuva poliisivartio voi rauhoittaa 

Kontulan”, Ilta-Sanomat, 30.8.1973, s. 14. 
240 Kokkonen 2002, 114–115; Kortteinen 1982, 11–15; Pakkala (ajoittamaton), 2, 5; Sarantola-Weiss 

2009, 25–27; Stjenberg 2017, 15–17; ”Räjäyttäkää ostoskeskukset”, Ilta-Sanomat, 4.9.1967, s. 3. 
241 Hankonen 1994, 384; Niskanen 2003, 92. 
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Ostari säilyi pitkään vain kontulalaisten hyödyntämänä kauppapaikkana. Hyvin 

lähelle, vain muutamien kilometrien päähän avautui vuonna 1984 Itäkeskuksen 

kauppakeskus, jonka tarkoituksena oli tuoda palveluja koko itäisen Helsingin 

alueelle, ei pelkästään yksittäiselle lähiölle. Hyvin pian Itäkeskuksen 

kauppakeskuksen avaamisen jälkeen, metroliikenne alkoi Kontulassa 20.10.1986. 

Samalla kun Itäkeskus avautui ja metroliikenne kiihtyi, muuttui ostarin asiakaskunnan 

rakenne. Yhä useampi helsinkiläinen kulki nyt päivittäin Kontulan ostarin ohitse. 

Kontulassa havahduttiin siihen, että ostaria olisi uudistettava, jotta lähiön omia 

asiakkaita ei menetettäisi palveluiltaan runsaammalle Itäkeskukselle. Ostarin 

uudistuksen ja metroliikenteen myötä ostarin asiakkaat lisääntyivät, yrittäjät saivat 

suurempia voittoja ja liiketilojen pinta-ala kasvoi kolminkertaiseksi. Samaan aikaan 

kasvoi myös ostarin alueen rikollisuus. Huumeet ja niiden käyttäjien määrä lisääntyi 

ostarilla ja näkyi päivittäisessä arjessa entistä näkyvämmin. Kontulan ostari onnistui 

pitämään entiset asiakkaansa, vaikka laajemmat palvelut olivatkin varsin lähellä. 

Samaa ei voida sanoa esimerkiksi Puotinharjun tai Myllypuron ostareista, joiden 

alamäki sai alkunsa Itäkeskuksen avattua palvelunsa.242 

On kuitenkin muistettava, että Kontulan ostari on vain yksi esimerkki muiden 

kaltaistensa lähiöostareiden joukossa. Yleisesti lähiöt ja niiden ostarit saivat osakseen 

1970-luvulle tultaessa aikaisempaa negatiivisempaa kirjoittelua ja suhtautumista, 

mikä näkyi myös siinä, että ostareiden rakentaminen hiipui. 1970-luvulla ostareita 

rakennettiin Helsinkiin enää kuusi, kun aikaisempana vuosikymmenenä niitä oli tullut 

kymmenen kappaletta enemmän. Öljykriisi, mikä johtui lokakuun 1973 Israelin ja 

Egyptin sekä Syyrian käymästä Jom Kippurin sodasta romahdutti rakennusurakoita 

Suomessa. 243  Öljykriisiä merkittävämmäksi syyksi lähiöostareiden hiljattaiseen 

tuhoon muodostui kuitenkin automarkettien saapuminen. 

Alun alkaen lähiöostarit Suomessa haluttiin rakentaa Meurmanin oppien mukaan 

lähietäisyydelle lähiön asukkaista. Yhdysvaltain mallin mukaisesti myös Suomessa 

laajentunut yksityisautoilun nousu muutti lähiöostareiden tarvetta. Kaupan alalla 

huomattiin, ettei ostareiden merkitys lähiöissä ollut enää niin merkittävä, sillä 

 
242 Hka digitaaliarkisto, Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat, kaupunginhallituksen mietinnöt, 

23:1979, s. 1–2; Hka digitaaliarkisto, Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat, kaupunginhallituksen 

mietinnöt, 21:1980, s. 35; Kokkonen 2002, 144, 172, 309–310; Sädevirta 1994, 20; Uula Eronen, ”Metro 

elvytti Kontulan”, Helsingin Sanomat, 7.1.1989, s. 11.  
243 Laitinen 2012, 16. 
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kehittynyt julkinen liikenne ja kasvanut yksityisautoilun määrä oli mahdollistanut sen, 

että yhä useammat hakivat tarvittavansa omaa lähiöostaria kauempaa suuremmista ja 

usein halvemmista automarketeista, jotka rakennettiin suurten valtaväylien varsille. 

Paremmat mahdollisuudet elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen mahdollistivat sen, 

että kerralla kykeni ostamaan enemmän ja halvemmalla. Samalla käynnit ostareilla 

vähenivät, eikä päivittäisiä käyntejä enää tarvittu. Lähiöostarit eivät olleet lisäksi 

kyenneet vastaamaan lisääntyneeseen kilpailuun ja muuttuneeseen ympäristöön 

riittävän tehokkaasti. Ostareiden ”kulta-aika” päättyi kymmenen vuotta alkamisensa 

jälkeen automarkettien suosion nousuun.244 

Kun ”kulta-aika” päättyi, löytyi lähiöostareista vain harvoin mitään positiivista 

uutisoitavaa. Automarketit ajoivat lähiöostareita ongelmiin, jolloin asiakkaat riensivät 

halvempien hintojen ja suurempien pakkauskokojen perässä kauemmas lähiön 

palveluista. Lähiöostareiden palvelut alkoivat autioitumaan ja laatu köyhtyi. 

Lähiöostareiden ”pubistuminen” alkoi.245 

 

  

 
244 Hankonen 1994, 276–277; Kurki 2002, 72; Lindh 2002, 68; Niskanen 2003, 93; Saresto, Salminen & 

Vierto 2004, 9, 18.  
245 Niskanen 2003, 93; Salovaara 2016, 11.  
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5 Johtopäätökset 

 

Kontulaan rakennettiin tyypillinen yksikerroksinen, L-kirjaimen muotoinen, 

useammasta osasta koostuva rakennuskompleksi, jonka tehtävänä oli palvella 

Kontulan lähiön asukkaita. Ostari sijoitettiin keskeiselle paikalle, hyvien 

kulkuyhteyksien päähän, jonne pääsi kolmesta eri ilmansuunnasta hyvin johdettuja 

jalkakäytäviä pitkin. Ostaria suunniteltaessa korostettiin sen palvelevan eritoten 

autottomia asiakkaita, joten sen tuli sijaita ”lastenvaunuetäisyydellä”, mutta ostarille 

rakennettiin silti massiivinen parkkialue 400 autolle. Kontulan ostarin avajaisia 

juhlittiin karnevaalihengessä 28.8.1967 useamman vuoden odotuksen jälkeen. Tarve 

jatkuvasti kasvavan lähiön ostoskeskittymälle oli valtaisa. Avautuneen ostarin tuoreet 

asiakkaat pääsivät asioimaan muun muassa Suomen suurimmassa K-kaupassa, 

useammassa pankissa, apteekissa, postissa, sekä lukuisissa muissa 

erikoismyymälöissä. 

Ostari oli pitkään odotettu ja kaivattu lisäys kasvaneen lähiön palvelutarpeisiin. 

Uutisointi aivan vuoden 1967 tienoilla, ennen ja jälkeen ostarin avajaisten, oli 

positiivista ja ostaria hehkuttiin ylimalkaisesti. Useampaan otteeseen, sanomalehdestä 

riippumatta, ostarin tarjontaa ja sen kokoa korostettiin ja näin saatiin kiillotettua koko 

Kontulan lähiön mainetta. Muutos uutisoinnissa tapahtui kuitenkin varsin pian. 1960-

luvun lopulta lähtien, kiihtyen 1970-luvulla, uutisointi Kontulan ostarista sai hyvin 

negatiivisen kuvan ja ostaria, sen palveluita, asiakkaita sekä ympäristöä kritisoitiin 

kovin kääntein. 

1960–1980-lukujen suomalaisten sanomalehtien uutisointi Kontulan ostarista 

noudattaa selkeästi tuttua kaavaa, jonka pohjalta Kontulan ostariin liittyvä uutisointi 

voidaan jakaa kolmeen erilliseen teemaan. Vuosikymmenestä ja sanomalehdestä 

riippumatta nuoriso, alkoholi ja usein niiden yhteistyönä syntynyt väkivaltaisuus ja 

rauhattomuus sävyttävät pitkälti Kontulan ostarista kertovia uutisia. Alkon 

saapuminen ja alkoholin saannin mahdollistaminen ostarilla aiheutti paljon 

levottomuuksia, jonka vuoksi joidenkin asiakkaiden asiointi ostarilla väheni. Etenkin 

1970-lukujen uutisoinnissa erottuu vahvasti nuorisolle suunnattujen lähiön 

palveluiden puutteellisuus, nuorison turhautuneisuuden purkautuminen 

väkivaltaisuutena ja ilkivaltana ostarilla ja turvattomuuden kasvaminen muissa 
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ostarin asiakkaissa. Nuorison ja alkoholin lisäksi ja niiden yhtenä lieveilmiönä näkyi 

myös väkivaltaisuus, murrot, näpistykset ja jopa tapot ostarin alueella. Uutisointien 

perusteella voi myös huomata poliisin läsnäolon vähäisyyden alueella. Helsingin 

alueen poliisilla ei riittänyt resursseja ennaltaehkäisemään ja toimimaan riittävän 

ripeästi ongelmatilanteissa, mikä pahensi jo olemassa olevia ongelmia. 

Näiden kaikkien tekijöiden vuoksi mielikuvat kansalaisten keskuudessa olivat hyvin 

negatiivisia ja täynnä ennakko-oletuksia, vaikka ostarilla ei olisikaan itse 

henkilökohtaisesti edes käynyt. Joidenkin kontulalaisten mukaan uutisointi ostaria 

kohtaan oli hyvin puolueellista ja sen tarkoituksena oli mustamaalata samalla koko 

Kontulan lähiötä. Ymmärrettävästi negatiivinen ja stereotyyppinen uutisointi ostarista 

vaikutti samalla koko lähiön maineeseen, sekä toisinpäin. Uutisointi vaikutti eritoten 

ihmisiin, jotka eivät asuneet Kontulassa. Joillakin kontulalaisilla näkemys Kontulasta 

oli tyystin erilainen kuin heillä, jotka olivat saaneet informaationsa lähinnä 

sanomalehtien välityksellä. 

Medioilla, niin entisillä kuin nykyisilläkin on tapana kuvata kielteisiä asioita ja jättää 

positiiviset vähemmälle huomiolle. Tämä näkyy hyvin myös Kontulaa koskevassa 

kirjoittelussa. Kontulan ostariin suuntautui ennen sen avaamista paljon positiivisia 

ennakko-oletuksia, ja kirjoitukset avatusta ostarista toivat lukijalle varsin myönteisen 

mielikuvan ostarista. Kuitenkin varsin nopeasti sävy uutisoinnissa muuttui. 

Neutraaleja tai jopa positiivisia tapauksia, tapahtumia tai haastatteluja on lehdistä 

hyvin hankalaa, ellei mahdotonta, löytää. Kontulan ostaria ja koko lähiötä koskeva 

kirjoittelu ei ole poikkeuksellista, vaan se noudattaa yleisempää lähiöitä koskevaa 

kirjoittelua. Niihin kohdistunut uutisointi oli vielä 1960-luvulla varsin positiivista ja 

odottavaista. Taustalla oli asuntopula ja lähiöiden uskottiin tuovan siihen merkittävää 

helpotusta. Ostoskeskusten taas toivottiin tarjoavan täysin uudenlaisia 

palvelumuotoja. Odotettiin ihannelähiötä ja ostaria, mutta median antama kuva onkin 

hyvin erilainen. 

On hieman surullista, kuinka ihmisiä kiinnostaa enemmän negatiiviset uutiset. 

Harvemmin lukijoita kiinnostaa yltiöpositiivinen kirjoittelu, sillä silloin lukija ei 

kykene nostamaan oman elämänsä tapahtumia toisen elämän tapahtumien 

yläpuolelle. Viime vuosina uutisaiheissa on tietoisesti pyritty nostamaan esiin myös 

positiivisia uutisia.  
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Tutkimukseni on ehdottoman tärkeä lisäys kaupunki-, kulttuuri- ja sosiaalihistoriaa 

tarkasteltaessa. Lähiöiden ostoskeskuksiin ja niiden elämään kohdistuvaa tutkimusta 

ei löydy merkittävästi suomalaisesta tutkimuskentästä. On tärkeää tutkia 

ostoskeskuksia ja niiden omaperäistä elämää, etenkin tänä päivänä, jolloin eräät 

Suomen kaupunki- ja kulttuurihistorian tärkeimmistä elementeistä saavat 

purkutuomioita. Etenkin kun tämän ajan ihmisillä on mahdollisuus käydä ja tutustua 

näihin 1950- ja 1960-lukujen arkkitehtuurisiin ihmeisiin, joita tulevaisuudessa ei 

välttämättä enää ole, vaan niiden tuntemus voi olla vain ja ainoastaan suullisen 

perimätiedon, kuvien, uutisten ja tutkimusten varassa. 

Työni avaa mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin. Oma tutkimukseni käsittelee 

ainoastaan vuosikymmeniä 1960-, 1970-, ja 1980-lukua, joten lähemmäs nykypäivää 

kytkeytyvä tutkimus kaupunkiemme lähiöistä olisi kaupunkihistorian näkökulmasta 

tarpeellista. Etenkin 1990-luvun suurien pakolaisaaltojen myötä kaupunkien lähiöt 

ovat saaneet monikulttuurisia piirteitä, joissa sekoittuvat sekä perisuomalaiset 

piirteet, että mausteet ja maut lähes ympäri maailman. Olisi merkittävää nähdä, 

millaista uutisointi keskittyen lähiöostoskeskuksiin on muuttunut tultaessa 1990-

luvulle ja jälleen siitä lähemmäs nykypäivää. Lisäksi tutkimus, jossa Kontulan 

ostoskeskuksen uutisointia 1960–1980-luvuilla verrattaisiin nykypäivän uutisointiin 

olisi varsin tarpeellista. Tällä tavalla näkisi selkeämmin, millaisia eroja ostarin 

uutisoinnissa ja sen arjessa sekä asiakkaissa on nähtävissä. Kontulan ostaria 1960–

1980-luvuilla voisi vertailla myös vastaaviin lähiöostareihin muualla Helsingissä tai 

Suomessa.  

On merkittävää nähdä, millainen kulttuuri kaupunkien lähiöiden ostareissa on ja 

miten ostareiden asiakkaat, ja niitä ympäröivien lähiöiden asukkaat luovat 

omanlaisensa kulttuurin ostoskeskuksien alueille. Vielä kun lähiöostareita 

esimerkiksi Helsingistä löytyy, olisi tärkeää tutkia niitä.  
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