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Tutkielmani käsittelee Vantaan kaupungin eli entisen Helsingin maalaiskunnan 1960- ja 1970-

luvuilla rakennettuja ostoskeskuksia kolmen vuosien 1967 1975 välillä rakennetun ostoskeskuksen 

kautta. Tarkastelen Vantaan ostoskeskuksia osana suomalaista ostoskeskusrakentamista. Tarkastelen 

myös ostoskeskusten paikkaa niiden rakennusajankohdan kaupunkirakenteessa sekä sitä, miten 1960-

luvun arkkitehtoniset ihanteet ja niiden muuttuminen vaikuttivat 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen 

ostoskeskusten arkkitehtuuriin. 

Ostoskeskusrakentaminen on osa suomalaista lähiörakentamista. Ostoskeskukset ovat 

lähiöiden keskuksiksi ja palveluntarjoajiksi rakennettuja kaupan keskittymiä. Suomen ensimmäiset 

ostoskeskukset rakennettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa Helsinkiin ja Espoon Tapiolaan. 

Nykyisen Vantaan kaupungin varsinainen lähiörakentaminen alkoi muuttoliikkeen kiihtymisen 

myötä 1960-luvun alkupuolella, jolloin myös sen ensimmäiset ostoskeskukset on rakennettu. Suurin 

osa nykyisen Vantaan ostoskeskuksista on kuitenkin rakennettu vasta 1960-luvun puolen välin 

jälkeen ja 1970-luvun aikana. 

Tutkielmani on ajankohtainen johtuen ostoskeskusten nykyisestä asemasta osana 

kaupunkikehitystä: ostoskeskuksia uhkaa purkaminen ja useampia on jo purettu. Vaikka tutkielmani 

ei ota kantaa ostoskeskusten suojeluun, niin koen suojeluun liittyvän keskustelun lisäävän 

ostoskeskusten ajankohtaisuutta. 
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1. Johdanto  
 

1.1. Tutkimuskysymyksen asettelu 

Maisterintutkielmassani käsittelen Vantaan kaupungin eli entisen Helsingin maalaiskunnan 1960- ja 

1970-luvuilla rakennettuja ostoskeskuksia kolmen esimerkkiostoskeskuksen kautta. 

Esimerkkiostoskeskukseni ovat Korsontie 7 (Eija-Leena ja Elja Airaksinen, 1967) Korsossa, 

Vantaanrinne 14 (arkkitehtitoimisto Aarne Ervi, 1967) Vantaanpuistossa sekä Rautkallionkatu 3 

(Jorma Ylihannu ja Raimo Puronen, 1975) Koivukylä-Havukosken alueella. Aihetta Vantaan 1960

1970-lukujen ostoskeskuks  tarjottiin Vantaan kaupunginmuseolta loppukeväästä 2020. Vaikka 

aihe itsessään on tullut museolta, ovat tutkielman lähestymistapa ja rajaus olleet minun 

päätettävissäni. 

Tutkielmani keskittyy enimmäkseen aikaan, jolloin Vantaan kaupunki oli vielä 

nimeltään Helsingin maalaiskunta. Vantaasta tuli kauppala vuonna 1972 ja kaupunki vuonna 1974. 

Yhtenäisyyden vuoksi käytän tutkielmassani Vantaasta sen vanhaa nimeä Helsingin maalaiskunta tai 

lyhyemmin pelkkä maalaiskunta. Käsitellessäni selkeästi vuoden 1972 jälkeistä aikaa käytän 

nimitystä entinen Helsingin maalaiskunta. 

Tutkimuskysymyksinä tarkastelen entisen Helsingin maalaiskunnan 1960- ja 1970-

luvuilla rakennettuja ostoskeskuksia osana suomalaista ostoskeskusrakentamista, maalaiskunnan 

ostoskeskusten paikkaa niiden rakennusajankohdan kaupunkirakenteessa sekä sitä, miten 1960-luvun 

arkkitehtoniset ihanteet ja niiden muuttuminen vaikuttivat maalaiskuntaan 1960- ja 1970-luvuilla 

rakennettujen ostoskeskusten arkkitehtuuriin. 

Tutkielmani ajankohtaisuus syntyy ostoskeskusten nykyisestä asemasta osana 

kaupunkikehitystä. Ostoskeskukset kertovat yhteiskunnan rakennemuutoksesta ja heijastavat 

kaupunkirakentamisen ilmiöitä.1 Susanna Paavolan mukaan entisen Helsingin maalaiskunnan, 

nykyisen Vantaan kaupungin, ostoskeskukset ilmentävät aikansa arkkitehtuuria sekä 

kaupunkirakentamisen ja -suunnittelun ihanteiden muutosta.2 Juhana Lahti on todennut 

ostoskeskusten suojelun nousseen ajankohtaiseksi kysymykseksi jo 2000-luvun alussa.3 Vaikka 

tutkielmani ei ota kantaa ostoskeskusten suojeluun liittyviin kysymyksiin, niin koen, että osittain juuri 

suojeluun liittyvä keskustelu lisää ostoskeskusten ajankohtaisuutta tutkimusaiheena, sillä nykyinen 

Vantaan kaupunki ei ole toistaiseksi suojellut yhtäkään ostoskeskusta.4 Osaa kaupungin 

ostoskeskuksista uhkaa purkaminen ja osa on jo purettu. Purettuja ostoskeskuksia ovat Louhelan 

 
1 Ahtiainen & Tervonen 2002, 172. 
2 Paavola 2015, 126, 129. 
3 Lahti 2010, 47. 
4 Toimitus: Vantaa-Seura vetoaa vanhojen ostareiden puolesta  suojeltuja ostoskeskuksia ei ole Vantaalla lainkaan. 
https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1239781 
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ostoskeskus (Aarne Ehojoki, 1967), Martinlaaksossa sijainneet Martinkeskus (Erkki Karvinen, 1970) 

ja Aseman liikekeskus (Arkkitehtitoimisto Into Pyykkö Oy, 1975) sekä Korsossa osoitteessa 

Korsontie 14 sijainnut ostoskeskus (Pekka Viitanen, 1974). Louhelan ja Martinlaakson 

ostoskeskusten paikalle on rakennettu uudet liikekeskukset5 ja Korsontie 14 paikalle puolestaan 

kerrostalo6. Purku-uhan alla on Myyrmäessä sijaitseva Myyrinpuhos (Eero Kostiainen, 

arkkitehtuuritoimisto Pentti Ahola ja kumppanit, 1975).7 Lisäksi Myyrmäessä sijaitseva Kuohukujan 

ostoskeskus (Ilpo Hälvä, 1972) sai vuonna 2020 purkupäätöksen, joka tosin kumottiin seuraavana 

vuonna.8 Ostoskeskuksia ei pureta ainoastaan Vantaalla, vaan myös esimerkiksi Helsingissä, jossa 

vanhoista ostoskeskuksista lähestulkoon puolet on purettu tai tullaan purkamaan.9 Viimeisimpänä 

Puotilan ostoskeskus (Erkki Karvinen, 1961), jonka purkua seurasin keväällä 2022. 

 

Vielä 1930-luvulla suurin osa suomalaisista asui maaseudulla.10 Suomen kaupungistuminen alkoi 

toisen maailmansodan jälkeen väestön muuttoliikkeen kohdistuessa maaseudulta kaupunkeihin.11 

Lähiörakentamisesta kehittyi ratkaisu muuttoliikkeen aiheuttamaan asuntopulaan.12 Suomen 

kaupungistumisen onkin sanottu tapahtuneen lähiöitymällä.13 Helsingin maalaiskunnan nopeaan 

kaupungistumiseen 1950-luvulta alkaen vaikutti sen naapurikaupungin, Helsingin, väestönkasvusta 

johtuva laajenemistarve.14 Seuraavan parin vuosikymmenen aikana Helsingin maalaiskunta muuttui 

maaseutuvaltaisesta kunnasta lähiöistä rakentuneeksi kaupungiksi.15 

Uusi Suomi haastatteli elokuussa 1963 Pihlajamäen Ostoskeskus Oy:n puheenjohtajaa, 

DI V. J. Vaakkuria, joka totesi lähiöihin rakennetuista ostoskeskuksista seuraavaa: 

Lähiömme tarvitsevat keskipisteen, jonne kaikki tiet johtavat. Ostoskeskus voi olla 

tällainen terveyskävelyjen päätepaikka, jossa näkee, kuulee, jossa voi iltaisin kokoontua yhteen ja 

löytää kohottavia harrastuksia. 16 

 
5 Selvitys Vantaan vanhojen ostoskeskusten 1961 1986 maankäytön mahdollisuuksista 2013, 68 72. 
6 Korsotalo (nro 002298). 
https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/korson_kaavat/korson_kaavat_arkisto/101/0/126883 
7 Salomaa Marja: Kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi arvioitu Kuohukujan ostoskeskus Myyrmäessä puretaan. 
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006512488.html 
8 Salomaa Marja: Oikeus tyrmäsi aikeet Myyrmäen puupalkkiostarin purkamisesta Vantaalla  

www.hs.fi/kaupunki/art-2000008269855.html 
9 Svahn Nina: Hiljaisuudessa hävinneet  kuvat näyttävät Helsingin ostareiden lumon ja tuhon, nyt kun lähiöhistoriaa 
puretaan pala kerrallaan. https://yle.fi/uutiset/3-12116869 
10 Niskanen 1987, 34. 
11 Hankonen 1994, 14; Lahti 2006, 43 44. 
12 Hurme 1991, 78, 137. 
13 Saarikangas 2016, 71. 
14 Ahtiainen & Tervonen 2002, 45; Eskola 2002, 12, 25; Helasvuo & Vainio 2008, 23. 
15 Paavola 2015, 126. 
16 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
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Ostoskeskukset ovat osa lähiörakentamista. Ne rakennettiin lähiöiden keskuksiksi ja 

parhaimmillaan ostoskeskuksesta muodostui paikallisten asukkaiden kohtaamispaikka.17 Lähiöiden 

keskustojen lisäksi ostoskeskus saattoi toimia myös eräänlaisena porttina lähiöön, kuten Helsingin 

Munkkivuoressa.18 Ostoskeskusten suunnittelu alkoi Suomessa 1950-luvulla, jolloin myös 

valmistuivat ensimmäiset ostoskeskukset. Helsinkiin valmistui vuonna 1956 Erätori (Eliel 

Muoniovaara) ja vuonna 1959 Munkkivuoren (Antero Pernaja, J. Kivikoski, N. H. Sandell ja P. 

Pernaja), Kannelmäen (Erkki Karvinen), Pohjois-Haagan (Airi Seikkala-Viertokangas) ja 

Roihuvuoren (Esko Korhonen) ostoskeskukset.19 Espoon Tapiolaan valmistui 1950- ja 1960-lukujen 

vaihteessa neljä ostoskeskusta: Mäntyviidan (Aarne Ervi, 1958), Tapiontorin (Aarne Ervi 1959

1961), Oravannahkatorin (Veikko Malmio, 1960, 1963) ja Pohjantorin (Kaija ja Heikki Siren, 1962) 

ostoskeskukset.20 

Helsingin maalaiskunnan, nykyisen Vantaan kaupungin, ensimmäinen varsinainen 

ostoskeskus rakennettiin 1960-luvun alkupuolella Kaivokselaan.21 Aarne Ehojoen suunnitteleman 

ostoskeskuksen ensimmäinen osa on vuodelta 1962. Kolmessa vaiheessa rakennettu ostoskeskus 

valmistui kokonaan vuonna 1965. Lisäksi vuonna 1961 Korsoon, osoitteeseen Merikotkantie 1, 

rakennettiin ostoskeskusta muistuttava liikerakennus (Erik Anderson), joka on osa Korson keskustan 

ostoskeskusryhmittymää.22 Kyseistä ostoskeskusryhmittymää käsitellessäni viittaan Merikotkantien 

liikerakennukseen ostoskeskuksena. Viittaankin kyseiseen liikerakennukseen ostoskeskuksena 

käsitellessäni Korson ostoskeskuksia. Vuonna 1961 rakennettiin myös Rekolaan, osoitteeseen 

Laurintie 145, Liiketalo Vakulana tunnetun ostoskeskuksen ensimmäinen, mittakaavaltaan hyvin 

pieni, osa (Dag Englund).23 Suurin osa Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksista on kuitenkin 

rakennettu vasta 1960-luvun puolivälissä ja sen jälkeen.24 

Ostoskeskuksia tarkastellaan usein enimmäkseen Helsingin ja Espoon Tapiolan 1950-

luvun lopulla ja 1960-luvulla rakennettujen ostoskeskusten näkökulmasta. Tämän voi huomata 

esimerkiksi Tommi Lindhin artikkelissa Ostarit, esikaupunkien keitaat (2002), jossa Lindh esittää 

ostoskeskusrakentamisen 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun. Lindhin 

mukaan automarkettien avaaminen lopetti ostoskeskusrakentamisen.25 Ensimmäiset automarketit 

 
17 Paavola 2015, 126; Saresto et. al. 2004, 36. 
18 Saarikangas 2002, 415. 
19 Hankonen 1994, 253; Laitinen 2012, 11. 
20 Huuhka & Laitinen 2012a, 49, 61 67. 
21 Eskola 2002, 29. 
22 Merikotkantien liikerakennus on mukana Laatua laitakaupungilla. Vantaan ostoskeskukset 1961 1986-selvityksessä. 
23 Helasvuo & Vainio 2008, 66 69, 116 117, 132 133. 
24 ks. ostoskeskusten valmistumisvuodet. Helasvuo & Vainio 2008, 66 156. 
25 Lindh 2002, 67 68. 
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avattiin pääkaupunkiseudulle 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.26 Samoihin aikoihin Helsingin 

kaupungin ostoskeskusrakentaminen vähentyi merkittävästi.27 Myös Espooseen rakennettiin 1970-

luvulla vähemmän ostoskeskuksia kuin edellisellä vuosikymmenellä, mutta niiden rakentaminen lähti 

kuitenkin uudelleen kasvuun 1980-luvulla.28 Sen sijaan entisessä Helsingin maalaiskunnassa 

ostoskeskusten rakentaminen jatkui vilkkaana läpi 1970-luvun aina 1980-luvulle asti.29 

Ostoskeskusrakentaminen ei siis päättynyt automarkettien avaamiseen. 

Samankaltaista 1950-luvun loppuun ja 1960-lukuun keskittymistä on havaittavissa 

myös ostoskeskusarkkitehtuurin ympärillä. Tästä esimerkkinä toimii Olli Helasvuon ja Niina Vainion 

Laatua laitakaupungilla. Vantaan ostoskeskukset 1961 1986 (2008) -selvityksessä esitetty näkemys, 

- -luvun lopun ja 1970-luvun alun 

välinen ajanjakso.30 Tämän perusteella voisi tulkita 1970-luvun ostoskeskusarkkitehtuuria pidettävän 

vähemmässä arvossa kuin 1950-luvun lopun ja 1960-luvun vastaavaa. 

Olen valinnut maisterintutkielmaani tarkasteluun kolme vuosien 1967 1975 aikana 

rakennettua ostoskeskusta, jotka sopivat ostoskeskuksen määritelmään niin toiminnallisesti kuin 

ulkoisesti. Ostoskeskusten valintaan on vaikuttanut niiden rakennusajankohdan lisäksi sijainti ja 

arkkitehtoninen ilme. Ne edustavat oman rakennusaikansa ostoskeskusrakentamista sekä kuvaavat 

entisen Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusarkkitehtuurin monipuolisuutta. 

Valitsemani ostoskeskukset sijaitsevat Korsossa osoitteessa Korsontie 7 (kartta 1), 

Vantaanpuistossa osoitteessa Vantaanrinne 14 (kartta 2) sekä Koivukylä-Havukosken alueella 

osoitteessa Rautkallionkatu 3 (kartta 3). Edellä mainituista kolmesta ostoskeskuksesta ainoastaan 

Vantaanpuiston ostoskeskus rakennettiin silloisen Helsingin maalaiskunnan länsipuolelle. Kaksi 

muuta rakennettiin itäpuolelle pääradan eli Helsinki-Hämeenlinna-rautatieyhteyden varteen. 

Tutkielmassani käytän ostoskeskuksista nimiä Vantaanpuiston ostoskeskus, Korsontie 7 ostoskeskus 

sekä Rautkallionkatu 3 tai Rautkallionkadun ostoskeskus. Vantaanpuiston ostoskeskuksesta voin 

käyttää alueen nimeä, sillä Vantaanpuistossa ei ole muita ostoskeskuksen määritelmään sopivia 

liikerakennuksia. Korson keskustassa on puolestaan kaksi muuta toiminnassa olevaa liikerakennusta 

osoitteissa Korsonpolku 4 (Eija-Leena ja Elja Airaksinen, 1964) ja Merikotkantie 1. Myös Koivukylä-

Havukosken alueella Rautkallionkadun ostoskeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vuonna 

1981 valmistunut Koivutorin ostoskeskus. 

 
26 Niskanen 1987, 155. 
27 Helsinkiin oli rakennettu 1970-luvun alkuun mennessä kaksikymmentä ostoskeskusta, mutta 1970-luvun aikana niitä 
rakennettiin vain kuusi. Laitinen 2012, 11, 14, 17. 
28 ks. liitteet 1 2. Huuhka & Laitinen 2012a. 
29 ks. ostoskeskusten valmistumisvuodet. Helasvuo & Vainio 2008, 66 156. 
30 Helasvuo & Vainio 2008, 40. 
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Vantaanpuiston ostoskeskus edustaa tutkielmassani 1960-luvun aluerakentamiskohteen 

ostoskeskusta, joka on suunniteltu osana sitä ympäröivää asuinaluetta ja, jonka suunnittelijana toimi 

asuinalueen vastuusuunnittelija. Osoitteessa Korsontie 7 sijaitseva ostoskeskus edustaa Korson 

keskusta-alueen ostoskeskusryhmittymää, ja jo olemassa olevan asutuksen keskelle rakennettua 

ostoskeskusta. Osoitteessa Rautkallionkatu 3 sijaitseva ostoskeskus edustaa puolestaan 1970-luvun 

asuinalueen ostoskeskusta, jonka ympäristön suunnitteluun vaikuttivat 1960-luvun lopulla 

muuttuneet kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen ihanteet. 

Tutkielmani lähestyy Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusrakentamista 

lähiörakentamisen kautta. Helsingin maalaiskunnan lähiörakentamisella on ollut olennainen rooli sen 

ostoskeskusten rakentamisessa. Tarkastelen myös suomalaista ostoskeskusrakentamista ja 

ostoskeskusarkkitehtuuria sekä taustoitan arkkitehtonisten ihanteiden ja rakentamisen muuttumista 

1960-luvun kuluessa. Tutkielmani tiivistää laajoja asiakokonaisuuksia korostaen aiheeni kannalta 

oleellisia asioita ja keskittyen 1960-luvulle ja 1970-luvun ensimmäiselle puoliskolle, joiden aikana 

tutkimuskohteenani olevat ostoskeskukset on rakennettu. Olen rajannut tutkielmani ulkopuolelle 

1980-luvulla rakennetut ostoskeskukset, enkä tästä syystä käsittele niitä ollenkaan. 

Johdannossa esittelen tutkimuskysymykseni, tutkielmani lähtökohdat sekä käyttämäni 

aineiston ja käsitteet. Tutkielmani toinen luku jakautuu neljään ostoskeskusrakentamista 

taustoittavaan alalukuun, joista ensimmäinen käsittelee suomalaista lähiöaatetta ja lähiörakentamista. 

Toinen alaluku käsittelee Helsingin maalaiskunnan eli nykyisen Vantaan kaupungin rakentumista 

antaen käsityksen maalaiskunnan rakennuskannasta ennen lähiörakentamisen alkamista ja miten sen 

kaupunkirakenne kehittyi 1960-luvun ja 1970-luvun alkuvuosien aikana. Kolmas alaluku käsittelee 

suomalaisten myymälätilojen muutosta toisen maailmansodan jälkeen antaen käsityksen 

ostoskeskuksia edeltäneistä myymälätiloista ja -rakennuksista. Neljäs alaluku antaa puolestaan 

käsityksen vähittäiskaupan muuttuneista tarpeista 1950-luvun lopulta alkaen. Kolmannessa luvussa 

käsittelen suomalaista ostoskeskusrakentamista ja ostoskeskusarkkitehtuuria. Luku jakautuu kolmeen 

alalukuun, joista ensimmäinen käsittelee ostoskeskuksen rakennustyyppiä ja sen toimintaperiaatetta. 

Seuraava alaluku käsittelee lyhyesti suomalaisen arkkitehtuurin muutosta 1950-luvulta 1960-luvun 

lopulle ja kolmas alaluku puolestaan ostoskeskusarkkitehtuuria 1950-luvun lopulta 1970-luvulle. 

Neljäs luku pitää sisällään tutkielmani analyysin. Se koostuu neljästä alaluvusta, joista ensimmäinen 

käsittelee yleisesti Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksia ja niiden rakentamista. Loput kolme 

alalukua käsittelevät esimerkkiostoskeskuksiani seuraavassa järjestyksessä: Korsontie 7, 

Vantaanrinne 14 ja Rautakallionkatu 3. Viides ja samalla viimeinen luku sisältää tutkielmani 

johtopäätökset. 
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1.2. Aineisto 

Aineistoni muodostuu ostoskeskuksia, kaupunki- ja lähiörakentamista sekä vähittäiskauppaa 

käsittelevistä julkaisuista. Suuressa roolissa ovat myös ostoskeskusselvitykset sekä nykyisen Vantaan 

kaupungin rakennuskantaa ja sen rakentumista käsittelevät teokset. Lisäksi aineistooni kuuluu 

yksittäisiä arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa käsitteleviä julkaisuja ja artikkeleita, sekä verkossa 

luettavissa olevia ostoskeskusten lähimenneisyyttä tai nykyistä tilannetta käsitteleviä 

sanomalehtiartikkeleita. 

Aloitin tutkielmani tutustumalla Helsingin kaupunginmuseon julkaisemaan Sari 

Sareston, Anne Salmisen ja Mira Vierton laatimaan Ostari. Lähiön sydän (2004) -selvitykseen, joka 

käsittelee Helsingin ostoskeskusrakentamista vähittäiskaupan ja suomalaisen yhteiskunnan 

muutoksen näkökulmasta. Se tarkastelee myös ostoskeskusten tyyppimalleja sekä Helsingin 

ostoskeskusten kaavaratkaisuja. Selvitys keskittyy enimmäkseen 1950-luvun lopun ja 1960-luvun 

alkupuolen ostoskeskuksiin ja jättää 1970-luvun ostoskeskukset taka-alalle. 

Aineistoa tutkiessani olen huomannut ostoskeskuksen olevan melko harvinainen 

tutkimuskohde. Kuten aiemmin toi ilmi, ostoskeskuksia käsitellessä keskitytään useasti Helsingin ja 

Espoon Tapiolan ostoskeskuksiin Ostoskeskuksia sivutaan monesti, mutta niiden varsinaista 

suunnittelua tai rakennustyypin kehittymistä ei juurikaan tarkastella.31 Poikkeuksen muodostaa 

Juhana Lahti, joka on käsitellyt ostoskeskuksia muun muassa kaupunkisuunnittelun, tilakäsityksen ja 

rakennustyypin kehittymisen näkökulmasta. Juhana Lahden julkaisut ovat merkittävä osa aineistoani. 

Tutkimus Arkkitehti Aarne Ervin moderni. Kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla (2006) 

keskittyy kahteen Ervin suunnittelemaan alueeseen: Tapiolaan ja Vantaanpuistoon ja käsittelee 

ostoskeskuksia osana Aarne Ervin kaupunkisuunnittelua. Tutkielmassani käytän myös Lahden 

artikkeleita Ostoskeskukset ja tilan suojelun problematiikka (2010), Kamalan ihanaa vai ihanan 

kamalaa (2016) sekä The 1960s shopping centre grid of Helsinki: A framework for future 

development (2017). Artikkelit tarkastelevat suomalaisen ostoskeskusrakentamisen lähtökohtia sekä 

1960-luvun arkkitehtonista muutosta ja sen heijastumista ostoskeskusten arkkitehtuuriin. 

Entisen Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksista on olemassa inventointeja ja 

selvityksiä. En kuitenkaan löytänyt tutkimusta, jonka kohteena olisi ollut vantaalainen  

ostoskeskusrakentaminen. Tutkielmani kannalta oleellisin ostoskeskusselvitys on Olli Helasvuon ja 

Niina Vainion laatima Laatua laitakaupungilla. Vantaan ostoskeskukset 1961 1986 (2008) -selvitys, 

joka käsittelee nykyisen Vantaan ostoskeskusrakentamista, ostoskeskusten arkkitehtuuria sekä 

 
31 Ks. muun muassa Hankonen 1994; Hurme 1991; Niskanen 1987. 
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Vantaan kaupungin rakentumista ja aluerakentamista. Julkaisu sisältää myös kohde-esittelyt 

selvitykseen valituista Vantaalle vuosien 1961 1986 aikana rakennetusta ostoskeskuksista. 

Olen tutustunut myös Karitta Laitisen laatimaan Helsingin ostoskeskukset -selvitykseen 

(2012) sekä Laitisen ja Eija Huuhkan yhdessä laatimiin Espoon ja Vantaan ostoskeskusselvityksiin 

(2012) ja Susanna Paavolan Vantaan ostoskeskusselvityksiä käsittelevään artikkeliin Katsaus 

Vantaan ostoskeskuksiin ja niistä tehtyihin selvityksiin (2016). 

Otto-I. Meurman käsitteli Asemakaavaoppi (1947) -teoksessaan kaupunkirakentamisen 

historiaa ja teki tunnetuksi uusia lähiöperiaatteita. Asemakaavaopissa esitelty kaupunkihierarkkinen 

hajakeskitysperiaate on vaikuttanut suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa aina 1960-luvulle asti. 

Kirsi Saarikangas tarkastelee tutkimuksessaan Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja 

sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa (2002) lähiöitä ja lähiörakentamista asuntojen tilajäsentelyn 

näkökulmasta. Artikkelissa Asukkaat ja maisema liikkeessä. Lähiörakentaminen ja asumisen 

mullistus 1960-luvulla (2016) Saarikangas käsittelee lähiörakentamisen ihanteiden muutosta ja 

kompaktikaupungin ideaa. Riitta Hurme ja Johanna Hankonen ovat käsitelleet lähiöitä, niiden syntyä 

ja rakentamista sekä lähiöaatetta kattavasti omissa tutkimuksissaan. Riitta Hurmeen tutkimus 

Suomalainen lähiö Tapiolasta Pihlajamäkeen (1991) tarkastelee Asemakaavaopin tavoin lähiöaatteen 

ulkomaisia esikuvia, mutta keskittyy suomalaiseen lähiörakentamiseen ja sen kehitykseen. Johanna 

Hankosen tutkimus Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta (1994) tarkastelee lähiöitä, ostoskeskusten 

toimintaperiaatteita sekä yhteiskunnan ja kaupan rakennemuutosta tehokkuuden näkökulmasta. 

Hankosen tutkimus on keskeisessä roolissa, kun tarkastelen vähittäiskaupan muutosta ja 

keskittämistä. Kaupan muutoksen ohella tarkastelen ostoskeskuksia edeltäneitä myymälärakennuksia 

ja -tiloja. Aino Niskanen käsittelee myymälärakennusten ja -tilojen muutosta Osuusliike rakentaa. 

Ajankuvia arkkitehtuurista (1987) -teoksessaan. Ostoskeskuksia ja varhaisempia myymälätiloja 

käsitellään myös Suomen Kotiseutuliiton Markkinoilta markettiin (2002) -artikkelikokoelmassa. 

Nykyisen Vantaan kaupungin historiaa ja rakentamista taustoittamaan käytän Amanda 

Eskolan rakennusinventointiraporttia Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930 1979 (2002), Sari 

Hirvosen laatimaa julkaisua Ruraali Urbaani, Vantaan kaupunkisuunnittelun historia. (2005) sekä 

Pekka Ahtiaisen ja Jukka Tervosen teosta Vantaan historia 1946 1977. Kasvua, yhteistyötä, 

hyvinvointia (2002). Eskola on inventoinut muun muassa nykyisen Vantaan kaupungin vanhoja 

myymälärakennuksia sekä avannut Vantaan olemassa olevan rakennuskannan taustoja. Hirvonen 

puolestaan esittelee kattavasti Vantaan kaupunkisuunnittelua ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. 

Ahtiaisen ja Tervosen julkaisu toimii taustakatsauksena nykyisen Vantaan kaupungin historiasta 

aikavälillä 1946 1977. 
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1.3. Käsitteet 

Tutkielmani kannalta keskeisimmät määriteltävät käsitteet ovat ostoskeskus ja (asuma)lähiö. Lisäksi 

koen oleelliseksi selvittää, miten ostoskeskus eroaa kauppakeskuksesta ja liikekeskuksesta. Käytän 

tutkielmassani käsitettä ostoskeskus puhekielessä yleisen ostari-nimityksen sijaan. 

Käytän termiä lähiö 1950 1970-luvuilla rakennetuista asuinalueista, jotka rakennettiin 

kaupunkien ja kuntien keskusta-alueiden ulkopuolelle vastaamaan väestönkasvusta johtuvaan 

asuntopulaan. Lähiöiden pääpalveluntarjoajaksi rakennettiin ostoskeskuksia. 

Asumalähiö on Otto-I. Meurmanin ja Hannes Tepon 1940-luvulla kehittämä käsite, jolla 

tarkoitettiin hajakeskitykseen perustuvan kaupunkisuunnittelun yhtä yksikköä. Asumakunnan sisällä 

sijainneella asumalähiöllä oli oma paikallinen myymäläkeskuksensa, koulu ja postitoimisto.32 

Kielitoimiston sanakirjan määrittelee lähiön olevan taajaman osa, jossa on tärkeimmät palvelut 

sisältävä liikekeskus. Määritelmän mukaan lähiö ja asumalähiö ovat oikeastaan sama asia.33 

Ostoskeskus -käsitettä käytän lähiöihin 1950-luvun lopulta alkaen rakennetuista 

myymäläkeskuksista, joiden tehtävä oli palvella lähiön asukkaita. Ostoskeskus voi koostua yhdestä 

yhtenäisestä rakennuksesta tai useammasta pienestä rakennuksesta. Ostoskeskuksella on tiettyjä 

rakennustyypilleen ominaisia piirteitä, joiden avulla rakennus on ulkoisesti tunnistettavissa 

ostoskeskukseksi. Näihin piirteisiin kuuluu muun muassa liiketilojen avautuminen ulkotilaan, suuret 

lasiset näyteikkunapinnat sekä keskeinen sijainti 1950 1970-luvuilla rakennetuissa lähiöissä. 

Rakennuksena ostoskeskus on monesti matala ja tasakattoinen, ja lisäksi siihen kuuluu usein 

räystäslippa edusalueineen sekä yhtenäisiä näyteikkunapintoja. 

Kielitoimiston sanakirjan määrittelee ostoskeskuksen rakennukseksi tai 

rakennusryhmäksi, jossa on erilaisia palveluita, kuten kauppoja ja pankkeja.34 Suomen 

Kauppakeskusyhdistyksen määritelmän mukaan ostoskeskuksessa on vähintään viisi liikettä, se on 

pinta-alaltaan yleensä alle 5000 h-m2 ja lisäksi ostoskeskus toimii yhdessä tai useammassa 

rakennuksessa, jonka liikkeet avautuvat usein ulkotilaan.35 

Ostari. Lähiön sydän -selvityksessä ostoskeskuksella tarkoitetaan lähiössä sijaitsevaa 

myymäläkeskittymää, jonka palvelut keskittyvät rutiinitarpeisiin, asiakkaat ovat paikallisia asukkaita 

ja sen rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaa yksityinen yritys. Selvitys tuo esiin myös Uuden 

Suomen järjestämän nimikilpailun ostoskeskukselle vuodelta 1961. Loppusuoralle kilpailussa pääsi 

Kustaa Vilkunan ehdotus puhto, josta johdettiin nimitys puhos. Nimenä puhos ei loppujen lopuksi 

 
32 Hurme 1991, 7, 80; Meurman 1947, 78 79. 
33 Lähiö. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/l%C3%A4hi%C3%B6?searchMode=all 
34 Ostoskeskus. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/ostoskeskus?searchMode=all 
35 Kauppakeskusten rooli vetovoimaisina palvelukeskuksina korostuu. https://www.kauppakeskusyhdistys.fi/toimiala-
ja-markkinat 
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vakiintunut käyttöön, mutta sitä esiintyi kuitenkin jonkin verran.36 Esimerkiksi Uusi Suomi käytti 

puhosta ostoskeskuksia käsittelevässä artikkelissaan Ostoskeskuksista kehitettävä myös 

harrastustoiminnan keskuksia (1963).37 Vuonna 1962 tekniikan tohtori Reino Castren määritti 

puhoksen (ruots. köpcentra) olevan pää-, alue- tai paikalliskeskus, joka käyttää nykyaikaisia 

suunnitteluperiaatteita toiminnallisesta eriyttämisestä, kuten auto- ja kävelyliikenteen sekä asumisen 

ja liiketoiminnan tai julkisen laitoksen erottaminen toisistaan.38 

Juhana Lahti määrittelee artikkelissaan Ostoskeskukset ja tilan suojelun problematiikka 

(2010) ostoskeskuksen olevan paikallista asuinaluetta palveleva pienehkö liikekeskus tai -keskittymä, 

jonka liiketilat avautuvat ulos. Lahti erottaa ostoskeskuksen kauppakeskuksesta määrittämällä 

kauppakeskuksen tiloiltaan suuremmaksi rakennukseksi, jossa liiketilat avautuvat niin kutsutulle 

sisäkadulle ja joka palvelee ensisijaisesti autolla liikkuvaa asiakasta. Liikekeskuksen Lahti puolestaan 

määrittää olevan rinnasteinen käsitteelle shopping center ja se voi toimia yleisnimityksenä sekä 

ostoskeskukselle että kauppakeskukselle.39 

Meurman määritteli Asemakaavaopissa liikekeskuksen tarkoittavan liikenteelliseen 

solmukohtaan syntynyttä keskusta, joka palveli suurempaa kuin paikallista asiakaskuntaa. 

Meurmanin myymäläkeskus puolestaan tarkoitti asumalähiön paikallista palveluntuottajaa,40 jonka 

voidaan tulkita vastaavan kooltaan ostoskeskusta. 

 

2. Ostoskeskusten tausta 

 

2.1. Lähiöaate ja lähiörakentaminen 

Lähiöaate saapui Suomeen 1940-luvun loppupuolella.41 Täällä sen keskeisimpiä edistäjiä olivat 

arkkitehti Eliel Saarinen42 ja Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin professori Otto-Iivari 

Meurman, joista jälkimmäinen omaksui lähiöaatteen sekä opetukseensa että suunnittelutyöhönsä. 

Meurman julkaisi vuonna 1947 lähiöaatetta soveltavan Asemakaavaoppi-teoksen, joka esitteli uusien 

asuinalueiden rakentamiseen soveltuvan hajakeskitysperiaatteen.43 Myös Eliel Saarinen oli käsitellyt 

 
36 Saresto et. al 2004, 11 12. 
37 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
38 Hankonen 1994, 252. 
39 Lahti 2010. 45, 51. 
40 Meurman 1947, 79, 323. 
41 Suomalaisiin lähiöihin otettiin mallia suoraan Ruotsista, mutta vaikutteita saatiin myös englantilaisista lähiöistä. 
Hurme 1991, 174. 
42 Lahti 2006, 39. 
43 Hurme 1991, 9, 79, 174; Meurman 1947, 60. 
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hajakeskitystä The City -teoksessaan jo vuonna 1943. Riitta Hurmeen mukaan Saarisen vaikutus on 

nähtävissä Meurmanin suunnitelmissa.44 

Hajakeskitysperiaate toimi Meurmanin väljän ja luonnonläheisen lähiösuunnittelun 

lähtökohtana. Meurman näki hajakeskityksen vastauksena kantakaupungin ongelmiin, kuten liian 

ahtaaseen asumiseen. Hajakeskitysperiaatteessa kantakaupungin ympärille rakentui toisistaan 

erillisiä, mutta sisäisesti yhtenäisiä kaupunginosia eli asumakuntia. Asumakuntien kaavoituksen 

keskeinen perusta oli ympäröivän luonnon ja sen maastonmuotojen kunnioittaminen, sillä luonnon 

säilyminen osana kaupunkiasutusta tuki kokonaisvaltaisesti asukkaiden hyvinvointia. Tämän vuoksi 

sekä asumakunnan ulkoreunoja että sisäisiä alueita rajasivat rakentamattomat viheralueet. 

Asumakuntien sisäisiin aluerajoihin liittyi toiminnallisen eriyttämisen ajatus, josta hyvänä 

esimerkkinä toimii asumalähiö. Asumalähiö oli asumakunnan sisäinen asumiseen tarkoitettu alue, 

jossa oli päivittäisasiointiin tarkoitettuja toimintoja, kuten oma myymäläkeskus. Asumalähiö jakautui 

vielä edelleen pienempiin asumasoluihin.45 

1940-luvulla kansainvälinen keskustelu esikaupunkialueiden erilaisista 

asumismuodoista herätti keskustelua myös Suomessa. Eliel Saarisen kirjoitukset vaikuttivat 

Meurmanin lisäksi Väestöliiton toiminnanjohtaja Heikki von Hertzeniin, joka kritisoi tiivistä 

kaupunkirakentamista, kuten Helsingin Töölöä46, asumista käsittelevässä Koti vaiko kasarmi 

lapsillemme -pamfletissaan (1946). Pamfletissa esitelty asumasolu muistutti Asemakaavaopin 

esitystä hajakeskitetystä asumisesta ja asumalähiöistä.47 Kirsi Saarikankaan mukaan Meurmanin ja 

von Hertzenin kirjoituksissa näkynyt 1940-  vaikutti 1950-luvulla 

lähiörakentamiseen.48 

Vuonna 1951 arkkitehti Otto Flodin ja maisteri Kaarlo af Heurlin esittivät Helsingin ja 

sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton valtuuskunnan kokouksessa suomalaisten omakotitaloalueiden 

olevan maa-alan tehotonta käyttöä.49 Omakotitaloalueiden vaarana oli liiallinen haja-asutus, josta 

johtuva väestöpohjan riittämättömyys aiheutti Asemakaavaopin mukaan haasteita tarpeellisten 

toimintojen, kuten koulujen ja elintarvikemyymälöiden, ylläpitämiseen. Asemakaavaoppi nimesi 

hajakeskityksen olevan ratkaisu myös tähän ongelmaan.50 Vuonna 1956 Flodin esitteli Helsingin 

seudun aluesuunnitelmiaan, joiden lähtökohtana oli asumalähiöperiaate eli asutuksen keskittäminen 

 
44 Hurme 1991, 81. 
45 Hurme 1991, 8, 79 81, 137; Meurman 1947, 59, 76, 78 81, 102 103. 
46 Saarikangas 2002, 229. 
47 Hurme 1991, 79, 81 83; Meurman 1947, 60. 
48 Saarikangas 2002, 387 388. 
49 Väite perustui Flodinin ja af Heurlinin Englannin opintomatkan havaintoihin. Hurme 1991, 87. 
50 Meurman 1947, 82 83 
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asumalähiöihin, joissa asukkaiden ostostarpeet täytti paikallinen ostoskeskus.51 Asumalähiöiden oli 

tarkoitus kehittyä hajakeskitysperiaatteen mukaisesti palveluiltaan omavaraisiksi alueiksi.52 

Flodinin suunnitteluperiaatteet heijastuivat 1960-luvulla pääkaupunkiseudulle 

suunniteltuun aluekeskusjärjestelmään, jossa hajasijoitettujen alueiden palveluiden tuottajana toimi 

hierarkkinen ostoskeskusverkosto.53 Ostoskeskukset palvelivat koosta riippuen joko suurempaa 

alueellista keskusta tai pienempää paikallista asiakaskuntaa.54 Aluekeskussuunnitelmat ohjasivatkin 

1960-luvulla ostoskeskusten sijoittamista.55 Seutukaavaliitto julkaisi 1960-luvun alussa Flodinin 

ryhmittelykaavion, joka mukaili hajakeskitysperiaatetta.56 Meurmanin oppeihin perustuva 

hajakeskitetyn yhdyskuntarakentamisen malli oli pitkään vallitseva kaavoitusperiaate Suomessa ja se 

kyseenalaistettiin vasta 1960-luvun lopulla.57 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina suurin osa Suomen uudesta 

asuntotuotannosta kohdistui maaseudulle.58 Maaseudulta muutettiin kuitenkin yhä enenevissä määrin 

kaupunkiin. Muuttoliike kohdistui erityisesti Etelä-Suomeen59. 1940-luvun lopulla asuntopulan 

helpottamiseksi kehitetty Aravajärjestelmä siirsi asuntotuotannon painopisteen kaupunkeihin.60 

Rakentaminen oli pitkälti omakotitalovoittoista kerrostalojen rakentamisen lisääntyessä vasta 1950-

luvulle tultaessa.61 Lisääntynyt asuntotuotanto ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kaupunkien, 

varsinkaan Helsingin62, asuntotarvetta.63 1950-luvulla uusia asuinalueita, lähiöitä, rakennettiin sekä 

kantakaupungin läheisyyteen että sen reuna-alueille.64 

Lähiörakentamisesta muodostui ratkaisu kaupunkien asuntopulaan. Uusista lähiöistä 

suunniteltiin yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka tarjosivat väljän asumisen lisäksi sosiaalisia kontakteja 

sekä erilaisia mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa.65 Saarikangas kuvailee lähiöitä sekä kaupungista 

että maaseudusta eroavaksi uudeksi urbaaniksi tilaksi, joiden rakentamista hallitsi luonnon keskellä 

asumisen ihanne.66 1950-luvun lähiöille tyypillistä onkin alhainen rakentamistiheys sekä pyrkimys 

 
51 Hankonen 1994, 250; Hurme 1991, 88. 
52 Hirvonen 2005, 31; Lahti 2006, 69. 
53 Hurme 1991, 88; Lahti 2010, 51 52. 
54 Hankonen 1994, 275. 
55 Lahti 2017, 49 50. 
56 Ryhmittelykaaviota kutsutaan myös ameeba-kaavioksi. Hirvonen 2005, 31. 
57 Hankonen 1994, 253 254; Lahti 2006, 39 40. 
58 Niskanen 1987, 117. 
59 Hietanen 2002, 150. 
60 Hurme 1991, 74; Niskanen 1987, 116. 
61 Saarikangas 2002, 354 355, 379. 
62 Ahtiainen & Tervonen 2002, 45. 
63 Niskanen 1987, 117. 
64 Lindh 2002, 66; Saresto et. al. 2004, 22. 
65 Hurme 1991, 78, 95, 137. 
66 Saarikangas 2002, 338, 346. 
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luonnon ja rakentamisen väliseen vuorovaikutukseen.67 Esimerkkinä mainittakoon lähiöperiaatetta 

soveltava Espoon Tapiola, jonka taustalla vaikuttivat sekä Heikki von Hertzen että Otto-I. Meurman. 

Asemakaavaopin periaatteita noudattava Tapiola edusti aikansa kaupunkirakentamisen uutta ja 

tavoiteltavaa muotoa.68 Sen eri asumalähiöt suunniteltiin ja rakennettiin portaittain 1950- ja 1960-

lukujen aikana.69 Lähiöille suunniteltiin omat paikalliset myymäläkeskukset ja keskusta-alueelle 

puolestaan liikekeskus- ja toimistorakennuksia.70 Tapiolan painotus oli asumisessa ja asumiseen 

liittyvissä palveluissa, kuten elintarvikeliikkeissä, lastenhoidossa ja koulutuksessa. Alue jäi 

riippuvaiseksi Helsingin keskustan palveluista.71 

1960-luvulla muuttoliikkeen kiihtyminen pääkaupunkiseudulle lisäsi asuntojen tarvetta 

entisestään. Tämän seurauksena uusia asuinalueita suunniteltiin ja rakennettiin yhä kauemmas 

Helsingin kantakaupungista.72 Asuntotuotanto lisääntyi myös kaupungin ulkopuolella, kuten 

Helsingin maalaiskunnassa.73 Uudet asuinalueet jatkoivat edellisen vuosikymmenen 

luonnonläheisyyden ihannetta ollen samalla mittakaavaltaan suurempia sekä 

asuinrakennuskokonaisuuksiltaan aiempaa suljetumpia. Saarikankaan mukaan uusien lähiöiden 

rakentamisessa tavoiteltiin yhtenäisempää kaupunkikuvaa. Rakennuskokonaisuudet saatettiin 

suunnitella siten, että ne muodostivat graafisia kuvioita. Maisemaa hallitsevien asuinrakennusten 

sijoittelussa käytettiin hyväksi maastonmuotoja, kuten korkeuseroja. Paikoin korkealle ja korkeiksi 

rakennetut asuinrakennukset toimivatkin lähiönsä maamerkkeinä ja maiseman jäsentäjinä.74 Vielä 

1960-luvun alkuvuosina asuinalueiden luonnonmukaisuudella kompensoitiin niiden kaukaisempaa 

sijaintia ja tiiviimpää asuinrakentamista.75 Esimerkiksi Vantaanpuiston asuinalueen suunnittelussa 

huomioitiin alueen maastonmuodot ja eri vaiheessa valmistuneiden rakennuskokonaisuuksien 

väleihin jätettiin rakentamattomia viheralueita.76 

Vuosikymmenen lopulla kaupunkisuunnittelun ihanteissa tapahtui muutos. Aiemman 

ihanteen mukaiset väljät ja luonnonläheiset lähiöt koettiin rakennustehokkuudeltaan liian alhaisiksi, 

eikä niiden katsottu edistävän sosiaalista vuorovaikutusta. Muutos johti avoimen ja hajautetun 

kaupunkirakenteen kritisointiin.77 Lähiöt evät olleet maaseutua tai kaupunkiympäristöä.78 Aiemmin 

 
67 Nyman 2008, 161, 164. 
68 Hurme 1991, 99, 133 135, 175; Lahti 2006, 38, 115 116. 
69 Koho 2000, 103, 106. 
70 Lahti 2006, 119 121. 
71 Koho 2000, 104. 
72 Saresto et. al. 2004, 22. 
73 Hirvonen 2005, 38 39. 
74 Saarikangas 2002, 387, 408, 481 482; Saarikangas 2016, 67 68, 72, 76. 
75 Helasvuo & Vainio 2008, 26 27. 
76 Lahti 2006, 155. 
77 Lahti 2006, 40. 
78 Helasvuo & Vainio 2008, 28. 
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tavoiteltavaksi mielletty Tapiola muuttui esimerkiksi vanhentuneesta kaavasta.79 Juhana Lahden 

mukaan kaupunkisuunnittelusta tuli prosessi, jossa suunniteltiin avointa tulevaisuutta, eikä alueita 

näin ollen ollut edes mahdollista suunnitella kerralla valmiiksi kokonaisuuksiksi.80 Suunnittelun uusi 

ihanne oli kompaktikaupunki, jonka lähtökohtana toimi luonnosta erillään oleva kaupunkimainen 

ympäristö ja sen muodostama eläväinen kaupunkitila.81 Uudet lähiöt olivat mittakaavaltaan 

suurempia, rakentamistiheydeltään tiiviimpiä ja niiden kaupunkirakenne noudatti uusruutukaavaa. 

Kaupunkisuunnittelussa huomioitiin tehokkuus ja ajan säästäminen. Yksi suunnitteluun omaksutuista 

uusista näkemyksistä oli jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen eriyttäminen omille tasoilleen.82 

Kompaktikaupungin oli tarkoitus tarjota asukkailleen enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen sekä helposti ja nopeasti jalan saavutettavissa olevia palveluita.83 

 

2.2. Helsingin maalaiskunnan rakentuminen 1950 1970-luvuilla 

Helsingin maalaiskunta, nykyinen Vantaan kaupunki, oli vielä 1930-luvulla enimmäkseen harvaan 

asuttua maaseutua, jonka asukkaista suurin osa asui kunnan eteläosissa Tapanilassa ja kuntakeskus 

Malmilla. Muu asutus oli keskittynyt lännessä jokilaaksojen kyliin ja idässä vuonna 1862 liikennöin 

aloittaneen Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatieyhteyden eli pääradan varteen 

muodostuneisiin taajamiin. 1960-luvun alussa pääkaupunkiseudun kasvava asukasluku ja Helsingin 

kaupungin asuntopula loivat paineita nopealle asuinrakentamiselle Helsingin maalaiskunnassa sekä 

myös Espoossa.84 

Helsingin maalaiskunnan ei uskottu pystyvän vastaamaan maaltamuuton aiheuttamaan 

asuntopaineeseen, sillä kunnan kaavoitus- ja suunnitteluorganisaatiot olivat puutteellisia, eikä sillä 

ollut olemassa esimerkiksi yleis- tai asemakaavaa.85 Maalaiskunnan elinkeinorakenne oli muuttunut 

1950-luvulta alkaen maataloudesta yhä enemmän teollisuuspainotteiseksi. Samoihin aikoihin kuntaa 

alkoi velvoittaa uusi tielaki, koulu- ja laitosrakentaminen sekä kunnallistekniset työt ja lisääntyvän 

rakentamisen valvonta. Haasteita Helsingin, sekä myös Espoon, maalaiskunnalle toi 

liikennejärjestelyjen ja palveluiden puute sekä asuinalueiden infrastruktuurin, kuten vesi- ja 

viemäriverkoston, rakentamisesta syntyvät kustannukset.86 

 
79 Hurme 1991, 135, 171, 173. 
80 Lahti 2006, 40. 
81 Helasvuo & Vainio 2008, 28, 30, 122; Hurme 1991, 173. 
82 Hankonen 1994, 277, 286; Hurme 1991, 135. 
83 Helasvuo & Vainio 2008, 28, 30. 
84 Ahtiainen & Tervonen 2002, 15, 45, 172; Eskola 2002, 10; Hietanen 2002, 150. 
85 Ahtiainen & Tervonen 2002, 45; Heinänen 2002, 182. 
86 Eskola 2002, 12 13; Helasvuo & Vainio 2008, 23 24; Koho 2000, 104. 
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Helsingin maalaiskunta oli sijaintinsa puolesta jatkuvien alueliitosuhkien alla.87 Kunta 

oli menettänyt vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa Helsingin kaupungille noin kolmanneksen 

alueistaan, muun muassa lähes kaikki eteläosansa mukaan lukien Tapanilan ja Malmin. Alueliitoksia 

tapahtui vielä myöhemminkin, kun maalaiskunnan itäinen osa, Vuosaari, liitettiin vuonna 1966 

Helsinkiin.88 Liitoksia tehtiin myös maalaiskunnan suuntaan, kun Korson rautatieaseman ympäriltä 

Keravan Kauppalasta ja Tuusulan kunnasta liitettiin 1950-luvun alkuvuosina alueita 

maalaiskuntaan.89 Maalaiskunnan alueliitosuhkaan vaikutti sijainnin lisäksi Helsingin kaupungin 

lisääntyvä tarve asuntotuotannolle. Muuttoliikkeen kiihtyessä 1960-luvulle tultaessa 

asuntorakentamisen painopiste oli siirtymässä maalaiskunnan etelärajalle, jota Sari Hirvonen nimittää 

Helsingin uloimmaksi lähiökehäksi . Hirvosen mukaan Helsingin kaupunki piti maalaiskunnan 

etelärajan alueita, kuten Hakunilaa ja Kaivokselaa, tarpeellisina laajentumisalueina.90 

Eteläosien menettämisen seurauksena vuonna 1946 maalaiskunnan länsi- ja itäpuolen 

väliin jäävä alue kapeni huomattavasti, mikä puolestaan vaikutti maalaiskuntaan kahtia jakavasti.91 

Kahtiajakoa korostivat kunnan hallinnollisen keskuksen siirtäminen Malmilta pääradan varteen 

Tikkurilaan vuonna 195192 sekä Helsingin uuden lentokentän valmistuminen kapeisiin keskiosiin 

vuonna 1952. Lentokentän alue oli Seutulan kaavoittamatonta ylänköaluetta, eikä kentän 

rakentamista pidetty esteenä alueen kehitykselle. Myöhemmin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa 

lentomelun haitat kasvoivat ja alkoivat vaikuttaa rajoittavasti ympäröivän alueen maankäytöllisiin 

mahdollisuuksiin.93 Lentomelun takia muun muassa kentän lounaispuolella sijaitsevan 

Vantaanpuiston asuinalueen lisärakentaminen evättiin 1970-luvun alussa.94 

Maalaiskunnan kahtiajakoon lienee vaikuttanut myös kunnassa hyödynnetty Finger 

Plan-niminen kaupunkirakennemalli,95 jossa toisistaan erilleen rakennetut alueet yhdistyvät 

raideverkon avulla kaupungin keskustaan jättäen näin toisistaan erilleen rakennettujen varsien eli 

väliin rakentamattomia viheralueita.96 Helsingin Maalaiskunnassa kaupunkirakenne 

tukeutui kahden eli itäisen ja läntisen , joiden keskelle jäi lentokenttä. Idässä rakenne 

seurasi päärataa, kun taas lännessä se syntyi suunnitteilla olevan Martinlaakson radan varteen. 

 
87 Ahtiainen & Tervonen 2002, 47 48. 
88 Eskola 2002, 10; Lahti 2006, 74, 180. 
89 Ahtiainen & Tervonen 2002, 29, 32; Eskola 2002, 12. 
90 Hirvonen 2005, 38 39. 
91 Ahtiainen & Tervonen 2002, 23. 
92 Lahti 2006, 74. 
93 Helsingin lentoasemaa kutsuttiin myös Seutulan lentokentäksi. Nimen Helsinki-Vantaan lentoasema se sai vuonna 
1977. Saltikoff 2012, 3 4, 14, 17. 
94 Hirvonen 2005, 151. 
95 Malli saatiin Tanskasta. Hirvonen 2005, 43. 
96 Norppa 2021, 11, 25. 
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Martinlaakson rata oli osa suunnitella olevaa Haaga-Vantaan lähiönauhaa. Valmistuessaan vuonna 

1975 rata paransi entisen maalaiskunnan länsiosien yhteyksiä Helsinkiin.97 

Helsingin maalaiskunnan asuntorakentaminen alkoi 1950-luvulla isommassa 

mittakaavassa, kun kuntaan rakennettiin uusia kerrostaloalueita alueliitoksessa menetettyjen 

kerrostalojen tilalle. Pientalorakentamista oli puolestaan ollut jo ennen toista maailmansotaa ja se 

jatkui aina 1950-luvun lopulle asti, jolloin maalaiskuntia koskeva uusi rakennuslaki astui voimaan. 

Lain myötä maalaiskunnissakin tuli pakolliseksi rakennuskaavojen laadinta, jonka vuoksi 

maanomistajat eivät voineet enää vapaasti palstoittaa maitaan. Tämä johti pientalorakentamisen 

loppumiseen lähes kokonaan.98 Juhana Lahden mukaan kaavoituksen pakollisuudella pyrittiin 

vähentämään suunnittelemattomien asuinalueiden syntymistä. Pakollisuudesta huolimatta 

kaavoittamattomille alueille myönnettiin rakentamista varten poikkeuslupia.99 Laatua 

laitakaupungilla -selvityksessä maalaiskunnan varsinaisen rakennemuutoksen katsotaan alkaneen 

1960-luvulla, kun kunta alkoi selvittää mahdollisuuksiaan vastata maaltamuutosta johtuvaan 

väestönkasvuun.100 1960-luvulla seitsemänkymmentä (70) prosenttia maalaiskunnan asutuksesta oli 

keskittynyt kunnan itäosiin.101 Länsiosien asutus oli siis itään verrattuna vähäistä. Tämä vaikutti 

siihen, ettei uusien asuinalueiden rakentamiselle ollut samassa määrin jo olemassa olevan asutuksen 

asettamia rajoituksia.102 1970-luvulla länteen kehittyi oma keskuksensa, joka muodostui Louhelan, 

Martinlaakson ja Myyrmäen alueista.103 Maalaiskunnan asuntotuotanto kiihtyi 1960-luvun aikana ja 

sen huippu sijoittuu 1970-luvun alkuun.104 

Kaupunkisuunnittelun uudet ihanteet vaikuttivat 1960-luvun lopulla myös Helsingin 

maalaiskuntaan, jonne suunniteltiin kompaktikaupunki-ihanteen mukaisesti rakennettavaa 

Koivukylää. Koivukylän oli tarkoitus olla Tikkurilan ohella yksi maalaiskunnan aluekeskuksista.105 

Alue oli tarkoitus toteuttaa vuonna 1969 julkaistun kaavarungon mukaisesti välittämättä 

pinnanmuodoista ja luonnonkasvillisuudesta.106 Kaupunki ja luonto nähtiin toisensa poissulkevina 

tekijöinä.107 Koivukylän suunnitelmissa korostui maaseudun ja kaupungin välinen kontrasti ja 

rakentamisen tiiviyttä kompensoi lähiötä ympäröivä vihervyöhyke.108 Kaupunkirakenteen sisällä 

 
97 Helasvuo & Vainio 2008, 34 35; Hirvonen 2005, 43, 65, 67. 
98 Pientaloilla viitataan tässä erityisesti omakotitaloihin. Eskola 2002, 11, 13, 21 23. 
99 Lahti 2006, 46 47, 53. 
100 Helasvuo & Vainio 2008, 36. 
101 Eskola 2002, 13. 
102 Helasvuo & Vainio 2008, 36. 
103 Eskola 2002, 15. 
104 Helasvuo & Vainio 2008, 30 31, 33; Hirvonen 2005, 38 39. 
105 Hankonen 1994, 257; Lahti 2017, 49. 
106 Heinänen 2002, 183; Helasvuo & Vainio 2008, 120. 
107 Saarikangas 2016, 83. 
108 Havukoski 2007, 6, 8. 



 

16 
 

luonnolle oli osoitettu oma paikkansa esimerkiksi pensasaitana tai nurmikenttänä. Tiiviin 

kaupunkirakentamisen uskottiin takaavan monipuoliset palvelut.109 Koivukylään suunniteltiin yksi 

suurempi keskus sekä pienempiä asuinkortteleihin sijoitettuja myymäläyksiköitä. Koivukylän 

kaavarunko omaksuttiin pian esimerkiksi tehokkaasta rakentamisesta ja kaavoituksesta, mutta sen 

lopullinen toteutus jäi vaillinaiseksi.110 

Kuten olen jo aiemmin tuonut ilmi, Helsingin maalaiskunnalla oli vaikeuksia kustantaa 

asuinalueille niiden tarvitsemia palveluita ja kunnallistekniikkaa. Ratkaisu tähän löytyi 

aluerakentamisesta, joka oli uudenlainen tapa tuottaa asuinalueita ja niiden palveluita.111 

Aluerakentamisella täydennettiin jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, esimerkiksi kunnan 

itäosissa asuinalueita tiivistettiin.112 Kehittynyt elementtitekniikka mahdollisti suurten kohteiden 

rakentamisen.113 Lisäksi monia alueita pystyttiin suunnittelemaan samanaikaisesti, mikä nopeutti 

asuntotuotantoa.114 Aluerakentamisella Helsingin maalaiskunta osoitti kykynsä vastata nopeaan 

väestönkasvuun.115 Samalla kunta pystyi helpottamaan siihen kohdistuvia alueliitospaineita.116 

Aluerakentaminen perustui sopimuksiin, joiden osapuolia olivat kunnan ja rakentajan 

lisäksi usein pankki. Sopimuksen tehtävänjako jakautui useimmiten niin, että kunta luovutti 

rakennusoikeuden, jota vastaan maanomistaja, kuten rakennusliike, luovutti alueella tarvittavan 

kunnallistekniikan sekä tie- ja puistoalueet. Rakennusliikkeillä oli monesti paremmat valmiudet 

muuttoaallon vastaanottamiseksi kuin Helsingin maalaiskunnalla. Moni rakennusliike oli hankkinut 

kaavoittamatonta maata maalaiskunnasta. Rakennusliikkeiden maahankintoihin oli vaikuttanut 

rakentamisen edullisuus maalaiskunnassa, mutta myös Helsingin kaupungin tonttimaan loppuminen. 

Aluerakentamissopimusten myötä maalaiskunnan investointikustannukset pienenivät, sillä kohteiden 

rakentamisesta syntyneet kustannukset lisättiin kohteiden hintaan. Helsingin maalaiskunta solmi 

kaiken kaikkiaan noin viisitoista (15) aluerakentamissopimusta.117 Ensimmäiset sopimukset 

solmittiin 1960-luvun alussa länsipuolella sijaitsevan Kaivokselan ja Vantaanpuiston sekä itäpuolella 

sijaitsevan Simonmetsän alueista. Kaivokselan sopimus on tosin tehty sen jälkeen, kun alue oli jo 

lähes valmis. Kaivokselaa ja Simonmetsää on nimitetty myös maalaiskunnan ensimmäisiksi 

lähiöiksi.118 Helsingin maalaiskunnan lähiöt onkin rakennettu suurelta osin aluerakentamisella.119 

 
109 Saarikangas 2016, 83 84. 
110 Hankonen 1994, 269, 276, 286; Helasvuo & Vainio 2008, 120, 122. 
111 Heinänen 2002, 182. 
112 Eskola 2002, 14; Helasvuo & Vainio 2008, 24, 36. 
113 Niskanen 1987, 148. 
114 Heinänen 2002, 182. 
115 Hirvonen 2005, 59 
116 Lahti 2006, 75. 
117 Eskola 2002, 13; Heinänen 2002, 182. 
118 Helasvuo & Vainio 2008, 24 25, 36; Hietanen 2002, 150; Hirvonen 2005, 47 
119 Paavola 2015, 126. 
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2.3. Ostoskeskuksia edeltäneet myymälärakennukset ja -tilat 

Suomalaisten myymälätilojen muutos oli alkanut jo ennen toista maailmansotaa.120 Kaupunkien ja 

maaseudun myymälätilat olivat keskenään erilaisia. Kaupungissa myymälätila sijaitsi usein 

kerrostalon kivijalassa ja maaseudulla puolestaan erillisessä rakennuksessa.121 Ennen varsinaisia 

myymälärakennuksia maaseudun kauppa oli monesti sijoitettuna tavalliseen asuinrakennukseen.122 

Maaseutumyymälät olivat pitkään yleismyymälöitä, kun taas kaupungeissa oli erikoismyymälöitä ja 

myöhemmin myymäläryhmiä. Myymäläryhmät koostuivat eri elintarvikkeita tarjoavista liikkeistä, 

sillä vuoden 1927 terveydenhoitoasetus vaati myymälöitä erottamaan eri elintarvikeosastot toisistaan 

väliseinien avulla.123 

Varsinkin maaseudulle oli jo 1930-luvulla rakennettu standardisoituja 

tyyppimyymälöitä, jotka olivat monesti kaksikerroksisia ja niihin kuului myymälätilan lisäksi 

varastotila ja myymälänhoitajan asunto.124 Tällaisia asuintaloja muistuttavia myymälärakennuksia 

rakennettiin maaseudulla, kuten Helsingin maalaiskunnassa125, vielä 1950-luvulla. 1950-luvun 

myymälärakennukset muistuttivatkin edellä mainittuja tyyppimyymälöitä. Niihin kuului edelleen 

esimerkiksi kauppiaan asunto. Itse rakennus oli usein joko yksi- tai kaksikerroksinen. 

Kaksikerroksisessa rakennuksessa asunto oli sijoitettu toiseen kerrokseen ja yksikerroksisessa 

rakennuksessa sen toiseen päätyyn.126 Maaseutumyymälät olivat pitkään puusta rakennettuja.127 

Helsingin maalaiskuntaan oli rakennettu puisten myymälärakennusten lisäksi osuusliikkeiden 

punatiilisiä myymälöitä. 1950-luvulla maalaiskunnan myymälärakennukset olivat enimmäkseen 

rapattuja ja harjakattoisia, mutta myös puisia myymälärakennuksia rakennettiin edelleen.128 

1950-luvulla rakennettujen lähiöiden myymälätilat erosivat maaseudun 

myymälärakennuksista. Lähiön myymälätila sijaitsi usein omassa erillisessä siipirakennuksessa tai 

asuinkerrostalon pohjakerrokseen rakennetussa liiketilassa, joka oli saatettu rakentaa muuta 

rakennusta leveämmäksi suuremman runkosyvyyden saavuttamiseksi.129 Myymälän sijoitukseen 

lähiössä vaikutti hajakeskitysperiaate. Meurman oli esitellyt Asemakaavaopissa hierarkkisen 

myymäläverkoston, jossa myymäläsijoituksen lähtökohtana toimi asukkaan ostostarpeet. 

 
120 Niskanen 2002, 58 59. 
121 Niskanen 1987, 71. 
122 Kemppinen 2002 (1981), 16. 
123 Niskanen 1987, 66 67, 78; Niskanen 2002, 59. 
124 Niskanen 1987, 67, 69. 
125 ks. rakennusluettelo. Eskola 2002, 277 280. 
126 Kemppinen 2002 (1981), 16, 19. 
127 Niskanen 1987, 69. 
128 Eskola 2002, 28 29. 
129 Lindh 2002, 66. 
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Ostostarpeet jakautuivat kolmeen eri kategoriaan, joita olivat harvoin, viikoittain sekä päivittäin 

esiintyvä tarve. Harvoin tarvittavia tuotteita varten asukkaan oli matkustettava kaupungin keskustassa 

sijaitsevaan keskusmyymälään. Viikoittaisten tarpeiden myymälät, kuten taloustarvikeliikkeet ja 

pankkikonttorit, tuli sijoittaa liikenteelliseen solmukohtaan, jossa ne palvelivat koko kaupunginosaa. 

Päivittäisiä tarpeita palvelevien myymälöiden, kuten maitokaupan, tuli puolestaan sijaita 

asuinalueella hajautetusti niin, että asukkaalla oli enintään muutaman sadan metrin kävelymatka 

lähimpään myymälään.130 1950-luvun lähiöissä asunnon ja myymälän välisen etäisyyden ihanne oli 

250 500 metriä.131 Tällaisia asuinalueella tiheästi sijainneita pieniä myymälöitä rakennettiin 

lähiöihin vielä 1960-luvun alkupuolella.132 

 

2.4.Vähittäiskaupan muutos 

1940 1950-lukujen vaihteessa vähittäiskaupan myymäläverkko alkoi laajentua.133 Suurimmillaan se 

oli vuonna 1964, jolloin Suomessa oli yli 22 500 myymälää.134 Yhdyskuntasuunnittelun yhtenä 

tavoitteena olikin palveluverkoston tuottaminen osana kaupunkirakennetta. Lähiöiden tuli tarjota 

asukkailleen tarvittavat palvelut, joten alueilla toimi etäisyysnormeja noudattaen tiheästi pieniä ja 

ahtaita palvelumyymälöitä, joissa tuotteet ostettiin tiskiltä.135 Kulutusosuuskuntien keskusliiton 

pääsihteeri Jorma Jalava esitti vuonna 1960 kaupan toiminnan tehostamista, jonka lähtökohtana oli 

kuluttajan etu. Toiminnan tehostamisen keinoja olivat muun muassa itsepalvelumyymälät ja 

myymälätoiminnan keskittäminen.136 Näistä jälkimmäisen oli huomattu vaikuttavan myymälän 

tuottavuuteen positiivisesti.137 Yksi keskittämisen mahdollistaneista tekijöistä oli jääkaapin 

yleistyminen kodeissa, jonka myötä asukas ei ollut enää sidottu päivittäiseen kaupassa asiointiin. 

Vähittäiskaupassa oli myös huomattu ostosten tekovälin harventuneen, mutta kertaostosten määrän 

kasvaneen.138 

1930-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty itsepalvelumyymälämalli oli kulkeutunut 

Ruotsin kautta Suomeen jo 1940-luvun lopulla.139 Malli yleistyi kuitenkin hitaasti ja 1950-luvulla 

suurin osa myymälöistä toimi edelleen palvelumyymäläperiaatteella.140 Mallin hitaaseen leviämiseen 

 
130 Päivittäismyymälän tuli sijaita enintään 300 400 metrin kävelyetäisyydellä asukkaan kodista, ns. 

1947, 326 328. 
131 Etäisyysnormi toteutui Eliel Saarisen ja Otto-I. Meurmanin ihanteiden mukaisesti. Hankonen 1994, 244 45. 
132 Heinimäki 2002, 9 10. 
133 Niskanen 1987, 108, 130. 
134 Heinimäki 2002, 11 
135 Hankonen 1994, 233 235, 253, 244 245; Saresto et al. 2004, 17. 
136 Hankonen 1994, 226 229, 232, 235. 
137 Lindh 2002, 66. 
138 Hankonen 1994, 179, 232. 
139 Niskanen 1987, 134. 
140 Hoffman 1997, 372. 
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vaikutti muun muassa jo olemassa olevien pienten myymälätilojen soveltumattomuus 

itsepalvelukäyttöön, valmispakkaamisen kustannukset sekä erilliset elintarvikeosastot vaativa 

terveydenhoitoasetus.141 Asetuksen muuttuminen vuonna 1958 olikin yksi mallin läpimurtoon 1950

1960-lukujen vaihteessa vaikuttanut tekijä.142 Muutoksen myötä myymälöille tuli uusi 

vähimmäiskokovaatimus, eikä niiden tarvinnut enää erottaa elintarvikeosastoja toisistaan.143 Uusiin 

lähiöihin rakennetut myymälätilat olivat väljempiä itsepalvelumyymälöitä. Laajentunut 

myymäläverkko henkilöstöineen olivat kasvattaneet vähittäiskaupan kustannuksia ja niiden 

alentamiseksi uudet myymälät avattiin itsepalvelumyymälöinä. Myymäläkokojen ja tuotevalikoimien 

kasvun myötä asiakas saattoi saada samasta myymälästä kaiken tarvitsemansa.144 

1960-luvun lopulta alkaen myymäläverkko alkoi harventua, kun moni pieni myymälä 

lopetti toimintansa. Pienmyymälät olivat kärsineet jo pidempään asiakaskadosta, johon vaikuttivat 

itsepalvelumyymälät, kaupan keskittämispyrkimykset sekä lisääntynyt yksityisautoilu, josta oli tullut 

autokaupan vapautumisen myötä liikkumisen ihannemuoto. Yksityisautoilu ja keskitetty 

myymälätoiminta haastoivat yhdessä vanhat etäisyysnormit ja vähensivät paikallisten 

pienmyymälöiden tarvetta. Lisäksi pienet myymälät eivät useinkaan voineet noudattaa uusia 

teknologisia edellytyksiä ja vähimmäiskokovaatimuksia.145 Pihlajamäen Ostoskeskus Oy:n 

puheenjohtaja Vaakkuri totesi Uuden Suomen haastattelussa pienmyymälöistä ja hajautetusta 

myymäläverkostosta seuraavaa: 

perustaa lukuunottamatta joitakin erikseen tutkittuja tapauksia. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, 

että ihmiset eivät käy niissä. Niinpä esim. uuteen Vesala-Kontulan suureen lähiöön ei tule lainkaan 

näitä tossumyymälöitä, mutta sitä monipuolisemmin ja keskeisemmin palveleva ostoskeskus ja sille 

yksi alakeskus. -- Yleisen suunnittelun, kaupunkikuvan ja rauhallisuuden kannalta liikkeiden ja 

palveluelinkeinojen keskittäminen yhteiseen keskukseen on nykyään jo päivänselvä asia. 

epäkohta, josta onneksi olemme pääsemässä uusissa kaupunginosissa - ja nimenomaan 

ostoskeskusten ansiosta 146 

 

 

 
141 Hoffman 1997, 372; Kemppinen 2002 (1981), 20. 
142 Heinimäki 2002, 9; Hoffman, 1997 372. 
143 Hankonen 1994, 233 234, 246; Kemppinen 2002 (1981), 20. 
144 Hoffman 1997, 372 373; Niskanen 1987, 130, 154. 
145 Autokauppa vapautui vuonna 1963. Hankonen 1994, 98, 229 230, 233 235, 244 245, 287; Niskanen 1987, 154. 
146 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
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3. Ostoskeskus 

 

3.1. Uusi rakennustyyppi ja ostoskeskusperiaate 

Ostoskeskukset ovat yksi meidän aikamme täysin uusista rakennustyypeistä .147 Näin arkkitehti 

Victor Gruenia siteerattiin Uudessa Suomessa elokuussa 1963. Ostoskeskus oli kansainvälisesti 

täysin uudenlainen rakennustyyppi, joka oli alun perin lähtöisin Yhdysvalloista.148 Yhdysvaltalaisia 

vaikutteita kulkeutui 1940-luvulla läntiseen Eurooppaan, muun muassa Ruotsiin, ja sitä kautta myös 

Suomeen.149 Vaikutteita tuli Suomeen myös suomalaisten arkkitehtien, kuten Aarne Ervin, 

välityksellä. Ervi oli tutustunut uuteen rakennustyyppiin matkustaessaan Yhdysvalloissa ja 

kirjoittanut sitä käsittelevän artikkelin, joka julkaistiin Arkkitehti-lehdessä jo vuonna 1948. 

Ostoskeskuskonsepti omaksuttiin Suomeen kunnolla kuitenkin vasta 1950-luvun puolella ja 

ensimmäiset ostoskeskukset valmistuivat vuosikymmenen lopussa.150 

Ostoskeskuskonseptin juuret ovat Yhdysvaltojen 1930-luvulla alkaneessa 

vähittäiskaupan muutoksessa. Kaupan uusia innovaatioita olivat seudulliset kauppakeskukset sekä 

supermarketit, joiden kehittymisen mahdollistivat yleistynyt yksityisautoilu, moottoriteiden 

rakentaminen sekä esikaupungistuneet omakotitaloalueet. Yksityisautoilu mahdollisti ostosten 

keskittämisen supermarketteihin. Tätä toiminnallista ideaa, eli ostotapahtuman keskittämistä, 

sovellettiin Suomessa myöhemmin ostoskeskusten suunnittelussa.151 

Ostoskeskuksia oli 1950-luvulla esitetty asumalähiöiden palveluntarjoajiksi. Flodinin 

esityksessä ostoskeskus määritti lähiön ja sen tieverkon muotoa, jonka vuoksi ostoskeskuksen oli 

suotavaa sijaita sekä julkisen liikenteen pysäkkien että liikenteellisen solmukohdan, kuten 

asuinalueen sisääntuloväylän, läheisyydessä.152 Vaakkuri mainitsee Uuden Suomen haastattelussa, 

että ostoskeskusten sijoituksessa on huomioitu myös suunnitellun metroradan linjaus.153 Helsingin 

Kauppakamari määritti ostoskeskusten toiminnalliset ja tilalliset normit sekä suunnitteli rakennusten 

liiketilat lähiön ostostapatutkimusten ja asukasmäärän perusteella. Kauppakamarin tavoitteena oli 

keskittää palvelut paikalliseen liikekeskukseen asuinalueen sisääntuloväylän lähelle.154 

 Suomalaiseen ostoskeskusrakentamiseen haettiin käytännön mallia Yhdysvaltojen 

lisäksi muualta Euroopasta155. Aihetta käsittelevä kirjallisuus, kuten Morris Ketchumin teos Shops 

 
147 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
148 Ostoskeskus rakennuksena on 1900-luvulla syntynyt ilmiö. Lahti 2010, 49; Lahti 2017, 40. 
149 Hankonen 1994, 75, 241. 
150 Lahti 2017, 38, 40 41. 
151 Niin kutsuttu one-stop-shopping. Hankonen 1994, 75, 241, 249, 275. 
152 Hankonen 1994, 249 250, 292; Hurme 1991, 88. 
153 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
154 Hankonen 1994, 237, 244 245. 
155 Hankonen 1994, 230. 
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and Stores (1957), Victor Gruenin Shopping Towns USA (1960) sekä ruotsalaisen Arne Sjöbergin 

yhdysvaltalaista ja ruotsalaista ostoskeskusrakentamista tarkasteleva teos Shoppingcentra i USA och 

Sverige (1957) olivat tunnettuja. Suomesta tehtiin 1950- ja 1960-luvuilla ostoskeskusrakentamiseen 

keskittyviä opintomatkoja Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.156 Yhdysvalloissa yhtenä tarkoituksena oli 

tutustua Victor Gruenin suunnittelemaan Northland -ostoskeskukseen.157 Aiemmin mainitsemassani 

Uuden Suomen artikkelissa kirjoitettiin  tähän uuteen 

rakennustyyppiin.158 Ostoskeskusten ulkomaalaisista malleista oli tarkoitus muokata Suomeen 

sopivia.159 Huomautettakoon, että ostokeskusten ruotsalaiset esikuvat olivat helpommin 

sovellettavissa suomalaiseen yhteiskuntaan kuin yhdysvaltalaiset.160 

 Ostoskeskusperiaatteessa lähiöiden myymälät ja palveluyritykset keskitettiin yhteen 

saman katon alle. Periaatteen yhtenä tavoitteena oli tuottaa lähiöihin mahdollisimman monipuolisia 

palveluita.161 Vaakkurikin totesi haastattelussaan, miten täydellinen ostoskeskus sisältäisi 

monipuolisesti myös ajanviete- ja kulttuuritoimintaan käytettäviä tiloja.162 Ostoskeskuksissa toteutui 

lisäksi vähittäiskaupan tavoite siirtää myymälätoiminta omaan erilliseen myymälärakennukseen,163 

sillä vanhat asuinkerrostalojen liiketilat eivät enää soveltuneet kaupan muuttuneisiin tarpeisiin.164 

1960-luvun kuluessa ostoskeskusten rakentamisen yhteydessä luovuttiin vanhoista 

etäisyysnormeista, jolloin kävelyetäisyydet asunnon ja myymälän välillä paikoin pitenivät. Hankonen 

tosin huomauttaa, että asukasmäärältään suuriin lähiöihin sijoitettiin etäisyysnormien mukaisesti 

myös muutama oma lähimyymälä ostoskeskuksesta etäällä asuvien käyttöön.165 Yksittäisiä 

myymälärakennuksia rakennettiin ostoskeskusten rinnalle myös Helsingin maalaiskunnassa.166 

1960-luvun lopulta alkaen vähittäiskauppa ei ollut enää suopea kaavoituksella tehtävää 

sijoittumista kohtaan. Kauppa valmistautui sijoittumaan autoilun ehdoilla, sillä yksityisautoilun 

lisääntyminen vähensi asunnon ja myymälän välisen fyysisen etäisyyden merkitystä. Fyysisen 

etäisyyden korvasi ajallinen etäisyys eli matkustamiseen kuluva aika. Kaupan ja 

yhteiskuntasuunnittelun välille oli jo aikaisemmin syntynyt ristiriitoja, kun vähittäiskauppa oli 

alkanut ajaa sijoittumista kannattavuuden, eikä kuluttajien asiointitottumusten perusteella. Kaupan 

näkökulmasta samaan lähiöön ei esimerkiksi ollut kannattavaa rakentavaa useampaa ostoskeskusta. 

 
156 Esimerkiksi Aarne Ervi teki matkoja Ruotsiin, Tanskaan ja Rotterdamiin. Lahti 2017, 40 42. 
157 Hankonen 1994, 249. 
158 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
159 Lahti 2017, 45. 
160 Hankonen 1994, 241. 
161 Hankonen 1994, 249 250. 
162 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
163 Hankonen 1994, 237, 247. 
164 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
165 Hankonen 1994, 242, 250, 276. 
166 Eskola 2002, 29. 
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Hankosen mukaan vähittäiskaupalle tarjottiin mahdollisuutta rakentaa suurempia myymäläyksiköitä 

kompaktikaupunki-ideologiaa noudattavien kohteiden keskelle. Vähittäiskaupassa vallitsi kuitenkin 

kokemus siitä, että ostoskeskukset ja lähiöt olivat suunnittelultaan puutteellisia. Kaupunkirakenteen 

ulkopuolelle rakennettavat automarketit olivat kaupalle kustannustehokkaampia kuin asuinalueella 

sijaitsevat myymälätilat.167 Automarkettien myötä Helsingin kaupungin ostoskeskusrakentaminen 

väheni huomattavasti, mutta Helsingin maalaiskunnassa ostoskeskusten rakentaminen jatkui 

puolestaan kiihtyvällä tahdilla. 

 

3.2. Arkkitehtuurista 

Yhtenä suomalaisen ostoskeskusarkkitehtuurin esikuvana pidetään vuonna 1936 valmistunutta 

Helsingin Lasipalatsia, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Niilo Kokko, Viljo Revell ja Heimo 

Riihimäki. Laatua laitakaupungilla -selvitys nimeää kauppahallit ja basaarirakennukset168, kuten 

Lasipalatsin, ostoskeskusten esikuviksi painottaen nimenomaan Lasipalatsin roolia.169 

Valmistuessaan Lasipalatsista löytyi useita tuleville ostoskeskuksille tyypillisiä ominaisuuksia, joita 

olivat palveluiden monipuolisuus, suuret lasiset näyteikkunat ja yksinkertaiset typografiset 

julkisivukoristelut.170 Lasipalatsin liiketilat avautuvat ostoskeskuksille tyypilliseen tapaan ulos ja 

siinä on kaksi pienimuotoista katettua ulkokäytävää. Rakennuksena Lasipalatsi on melko 

horisontaalinen ja sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa. 

Timo Koho on esittänyt toisen maailmansodan keskeyttäneen arkkitehtonisen 

kehityksen Suomessa. Kohon mukaan 1950-luvun suomalainen arkkitehtuuri ammensi osin 1930-

luvun arkkitehtonisesta perinnöstä ollen samalla kuitenkin arkkitehtuuria uudistanut aikakausi.171 

1940-luvun Suomessa oli sodan jäljiltä materiaalipula, joka johti rakennusmateriaalien, kuten 

sementin ja teräksen säännöstelyyn. Yleisin rakennusmateriaali oli puu, sillä edellä mainittujen lisäksi 

myös tiilestä oli pulaa.172 Materiaalipulan lisäksi rakentamiseen vaikutti rakennuslupien säännöstely, 

josta luovuttiin loppuvuodesta 1949.173 Kohon esitys Suomen arkkitehtonisen kehityksen 

keskeytymisestä on tämän perusteella varteenotettava näkemys. 

Säännöstelyn ja sen päättymisen voi päätellä vaikuttaneen myös siihen, miksi Ruotsissa 

1940-luvulla omaksutut myymälärakentamisen uutuusmuodot kulkeutuivat suomalaiseen 

 
167 Hankonen 1994, 240, 243, 261 262, 276 277. 
168 
varsinaiselle rakennukselle. Sundman 2010, 274. 
169 Helasvuo & Vainio 2008, 39. 
170 Helasvuo & Vainio 2008, 39; Niskanen 1987, 103. 
171 Koho 2000, 104, 115 116. 
172 Mäkiö 1994, 58. 
173 Niskanen 1987, 114. 
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rakentamiseen vasta 1950-luvun puolella. Uutuuksia myymälöiden sisätiloissa olivat 

loisteputkivalaistus, pilarirunkoiset tilat ja yksitasoiset pilarittomat hallit. Rakennusten julkisivuissa 

alkoi puolestaan esiintyä laajoja ja yhtenäisiä lasipintoja, jotka muodostuivat myymälän ovesta ja 

näyteikkunoista.174 Laajoista yhtenäisistä lasijulkisivuista muodostui myöhemmin yksi 

ostoskeskusarkkitehtuurin tyypillisimmistä piirteistä. 

1960-luvulle tultaessa 1950-lukua edeltänyt arkkitehtuuri oli alkanut näyttäytyä 

arkisena ja jopa vanhanaikaisena.175 Vanhat rakennukset koettiin myös epätaloudellisiksi ja 

tehottomiksi. Tällaiset rakennukset tuli purkaa ja tilalle rakentaa uutta tekniikkaa ja teknologiaa 

hyödyntäen taloudellisesti tehokkaampia rakennuksia.176 Aikakautta kuvaavaksi symboliksi 

muodostui betoni, joka oli alkanut kiinnostaa myös Suomessa.177 Muualla Euroopassa 

betonirakenteet ja -arkkitehtuuri olivat saavuttaneet tunnustusta jo 1920-luvulla, mutta Suomessa 

betonin käyttö arkkitehtonisissa suunnitelmissa tuli mahdolliseksi vasta 1950-luvun aikana 

suomalaisen rakennustekniikan kehittymisen myötä.178 Betoni yleistyi rakentamisessa ja julkisivuissa 

vasta 1960-luvulla,179 vaikka elementtikokeiluja oli tehty esimerkiksi Tapiolassa jo edellisen 

vuosikymmenen puolella.180 Kiinnostus elementtirakentamista kohtaan lisääntyi läpi 1960-luvun, 

mistä kertoo arkkitehtien osallistuminen tutkimuksiin, joilla kartoitettiin järjestelmärakentamista.181 

Arkkitehti Olavi Laisaari esitteli teoksessaan Tehokas Kaupunki (1962) aikakaudelle 

ominaisen suunnittelukäsityksen, jonka tavoitteena oli luoda tarkoituksenmukaisia, toiminnallisia ja 

käytännöllisiä rakennuksia. Laisaaren mukaan nykyaikaisessa suunnittelussa tuli suosia tasakattoista 

muotoa sekä pidättäytyä historiallisten muotojen ja ornamenttien käytöstä. Rakentamisessa tuli 

käyttää nykyaikaisia materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä, teräsbetonia ja lasia.182 1960-luvun 

arkkitehtuurille tyypillinen muotokieli oli pelkistettyä ja rakenteita korostavaa. Pyrkimys 

muotokielen yksinkertaistamiseen jatkui läpi vuosikymmenen.183 

Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusarkkitehtuurin kannalta tuon esiin myös 

konstruktivisteiksi kutsutun arkkitehtiryhmän, jonka jäsenten suunnitelmissa korostui kiinnostus 

teolliseen rakennustuotantoon, loogis-matemaattiseen arkkitehtuuriin sekä rakenteisiin osana 

arkkitehtonista suunnitelmaa. Aino Niskasen mukaan rakenteellisuus leimasi tosin myös monen 

 
174 Niskanen 1987, 124. 
175 Koho 2000, 104, 115 116. 
176 Hankonen 1994, 120 121; Niskanen 1987, 148. 
177 Hankonen 1994, 139, 148. 
178 Koho 2000, 44 45. 
179 Kemppinen 2002 (1981), 21. 
180 Hankonen 1994, 118, 156; Hurme 1991, 135. 
181 Vuosina 1968 70 tehdyn tutkimuksen pohjalta kehitettiin betonielementtisysteemi (BLS) ja 1970-luvulla pilari-
laatta-systeemi (PLS). Niskanen 2016, 45, 148. 
182 Laisaari 1962, 14 15. 
183 Koho 2000, 79; Niskanen 1987, 148. 
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konstruktivisteihin kuulumattoman arkkitehdin suunnitelmia. 1960-luvun lopulla värienkäyttö alkoi 

lisääntyä arkkitehtonisissa suunnitelmissa. Konstruktivistien esimerkkeinä toimivat arkkitehdit Le 

Corbusier sekä Charles ja Ray Eames, joiden Case Study -talon (1948) teräsruudukkomaista 

julkisivua jäsensivät värilliset täytepaneelit, ja lisäksi Theo van Doesburg, jonka vuoden 1924 

manifestissa käsiteltiin sitä, miten perinteiset ornamentit tuli korvata värien käytöllä.184 

Arkkitehti Bengt Lundsten sovelsi Suomessa ensimmäisenä konstruktivistina värejä 

suunnitelmissaan. Lundstenin suunnittelemia ovat muun muassa Jyväskylän Kortepohjan korttelit 13 

ja 15 (1967 1970)185 ja Helsingin maalaiskunnan Hakunilan (Vaaralan) rivitaloalue (1970). 

Betonirunkoisten asuinrakennusten julkisivujen geometrisesti jäsennetyt puupaneelit on maalattu eri 

värein. Kortepohjan eri rakennuksissa on käytetty okrankeltaista, punaista tai vihreää väriä. Lisäksi 

kaikissa rakennuksissa on siniset ikkunakehykset. Hakunilan rivitaloalueen värimaailman on 

suunnitellut Jorma Hautala. Rakennusten rakennusosat on suunniteltu kirkkaan keltaisiksi, kun taas 

puupaneelit on maalattu murretun ruskean, punaisen ja vihreän eri sävyin. Maanläheinen väritys 

liittää rakennukset osaksi ympäröivää luontoa.186 

 

3.3. Ostoskeskusarkkitehtuuri 1950-luvun lopulta 1970-luvulle 

1950-luvun lopun ja 1960-luvun ostoskeskusarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä ovat tasakatto, 

räystäslippa, lasiset näyteikkunajulkisivut, pelkistetty ja graafinen yleisilme sekä matala ja 

horisontaalinen rakennushahmo. Ajan ostoskeskukset koostuvat tyypillisesti joko yhdestä tai 

useammasta rakennushahmosta, jotka yhdistyvät toisiinsa yhteisellä katolla muodostaen katettuja 

ulkokäytäviä sekä räystäslippojen alle katettuja edustiloja.187 Rakennusaikanaan ostoskeskuksia 

koski joukko säädöksiä, joilla vaikutettiin rakennusten ulkoasun yhtenäisyyteen. Säädökset koskivat 

muun muassa ostoskeskusten rakennusmateriaaleja, väritystä sekä rakennuskorkeutta ja vaikuttivat 

siihen, etteivät kaupparyhmittymät pystyneet erottautumaan toisistaan muutoin kuin nimikylteillä.188 

Laisaaren nykyaikaiseksi muotokieleksi mieltämää tasakattoista suunnittelua suosittiin 

yleisesti arkkitehtuurissa 1950- ja 1960-luvuilla189. Ostoskeskuksissa tasakatto mahdollisti 

syvärunkoisempien ja avoimen pohjaratkaisun omaavien myymälöiden rakentamisen, kun katto 

yhdistettiin naulattuihin kehiin, betonirunkoon tai pilari-liimapuupalkkiyhdistelmään.190 Kantavan 

 
184 Niskanen 2016, 45 49. 
185 Yhdessä arkkitehti Esko Kahrin kanssa. 
186 Niskanen 2016, 47. 
187 Helasvuo & Vainio 2008, 40, 43. 
188 Niskanen 1987, 162. 
189 Hankonen 1994, 253. 
190 Niskanen 1987, 160. 
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seinärakenteen ja kattorakenteiden eriyttäminen mahdollisti ostoskeskusten yhtenäisten 

näyteikkunapintojen teräs- ja lasirakenteiden toteuttamisen.191 

Ostoskeskuksen räystäslippa muodostettiin ulottamalla liimapuupalkit ja vesikatto 

julkisivulinjan yli ja sen otsapinta luotiin peittämällä liimapuupalkkien päät levytyksellä tai 

laudoituksella. 1970-luvulla kattorakenteissa yleistyivät betonipalkit, joita saatettiin käyttää paikoin 

yhdessä liimapuupalkkien kanssa. Ostoskeskusten liikkeet saattoivat hyödyntää nimikylttiensä 

sijoittelussa räystäslipan otsapintaa.192 

1950 1960-luvuilla niitä suunniteltiin ostoskeskusten lisäksi myös yksittäisiin 

myymälärakennuksiin.193 

1950-luvun lopun ja 1960-luvun ostoskeskusten pelkistetyssä arkkitehtuurissa 

korostuivat erilaisten rakenteellisten yksityiskohtien väliset kontrastit, kuten tummat ja vaaleat 

pinnat, raskaat ja keveät tai umpinaiset ja läpinäkyvät julkisivut. Esimerkiksi lasinen 

näyteikkunajulkisivu loi vahvan kontrastin raskaalle kattorakenteelle.194 Susanna Paavola tulkitsee 

1960-luvun ostoskeskusten pelkistetyn arkkitehtuurin, vaaleiden julkisivujen ja suurten 

ikkunapintojen heijastavan funktionalismin ihanteita.195 Paavolan tulkinnassa voi nähdä Lasipalatsin 

vaikutuksen. Juhana Lahti puolestaan esittää aikakauden ostoskeskusten ilmentävän modernille 

arkkitehtuurille tyypillistä toimintojen eriyttämistä ja tilakäsityksen ulottamista rakennuksen 

ulkopuolelle.196 Sisä- ja ulkotilan välistä rajaa hämärrettiin ostoskeskusten suurilla näyteikkunoilla ja 

esimerkiksi jatkamalla räystäslipan alaosan panelointia sisätilan katossa. Sisätilojen valaistus yhdessä 

laajan näyteikkunapinta-alan kanssa antoi ostoskeskuksesta pimeällä lyhtymäisen vaikutelman ja 

korosti illuusiota rakennuksen läpinäkyvyydestä.197 

Toiminnallista eriyttämistä tehtiin erottamalla ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne 

toisistaan sekä rajaamalla ostoskeskuksen edustilat jalankulkijoiden käyttöön esimerkiksi 

laatoituksen avulla. Ostoskeskuksesta ja sen piha- ja ympärysalueista pyrittiin luomaan viihtyisää 

jalankulkuympäristöä sijoittamalla alueelle penkkejä, istutuksia ja erilaisia piharakenteita.198 

Vaakkurin mukaan joidenkin ostoskeskusten oheen rakennettiin myös leikkipaikkoja lapsille.199 

1950-luvun lopun ja 1960-luvun ostoskeskusten tyypillisimpiä julkisivumateriaaleja 

ovat lasi, kalkkihiekkatiili, siporex eli höyrykarkaistu kevytbetoni ja asbestia sisältävät minerit-levyt. 

 
191 Helasvuo & Vainio 2008, 43, 50 51; Lahti 2010, 50. 
192 Helasvuo & Vainio 2008, 40, 50. 
193 Eskola 2002, 28 29. 
194 Helasvuo & Vainio 2008, 43, 51; Lahti 2010, 50. 
195 Paavola 2015, 127. 
196 Lahti 2010, 49 51. 
197 Helasvuo & Vainio 46, 48, 51, 53; Lahti 2010, 50. 
198 Helasvuo & Vainio 2008, 48. 
199 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
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Puu ja punatiili yleistyivät 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja betoni puolestaan 1970-luvun 

puolella.200 Betoni oli julkisivumateriaalina paitsi ilmaisuvoimainen, niin myös säänkestävä.201 

Betonijulkisivun materiaalintuntua korostettiin erilaisilla pintarakenteilla, esimerkiksi pesubetoni oli 

hyvin suosittua. Betoni säilyi suosittuna julkisivumateriaalina aina 1980-luvulle asti.202 

1970-luvulle tultaessa ostoskeskusarkkitehtuuri koki muutoksia. 1960-luvun lopulla 

yleistynyt värien käyttö arkkitehtonisissa suunnitelmissa näkyi ostoskeskuksissa 1970-luvulla. 

Kirkkaiden värien avulla jäsennettiin rakennuksen julkisivua sekä korostettiin rakenteita203. 

Ostoskeskuksiin väriä toivat tehostevärit ja erilaiset julkisivumateriaalit.204 Julkisivumateriaalina 

yleistyneen betonin lisäksi muita huomattavia muutoksia ovat ostoskeskusten näyteikkunapintojen 

määrän vähentyminen sekä rakennuksen mittakaavan suurentuminen.205 1970-luvun alussa 

ostoskeskuksiin suunniteltiin vielä suuria näyteikkunoita, mutta ne pienenivät vuosina 1973 1974 

vallinneen maailmanlaajuisen öljykriisin seurauksena.206 

Tarkastellessa 1970-luvun ostoskeskuksia voi huomata niissä edellisen 

vuosikymmenen ostoskeskusarkkitehtuurin piirteitä, kuten tasakattoisen, matalan ja horisontaalisen 

muotokielen.207 1970-luvun ostoskeskuksissa räystäslippaa käytettiin lähinnä tyylikeinona, eikä 

lipalla ollut enää mitään tekemistä rakenteiden kanssa.208 

Aineistossani 1970-luvun ostoskeskuksia on kuvailtu sulkeutuneiksi ja 

sisäänpäinkääntyneiksi.209 Laatua laitakaupungilla -selvityksessä niitä kuvaillaan raskaiksi, 

sulkeutuneiksi ja hallimaisiksi.210 1970-luvulla rakennettujen ostoskeskusten umpinaisempaa 

vaikutelmaa selittänee näyteikkunapinta-alan väheneminen, mikä lienee vaikuttanut myös 

aikakauden ostoskeskusten hallimaiseen tulkintaan. Hallimaisuutta selittänee lisäksi ostoskeskusten 

suurentunut koko yhdistettynä betonisiin julkisivuihin. 1950- ja 1960-lukujen ostoskeskusten 

sisäänpäinkääntyneen vaikutelman voi tulkita syntyneen näyteikkunoiden umpeen teippaamisesta211, 

mikä on vaikuttanut ostoskeskuksen alkuperäiseen läpinäkyvään yleisilmeeseen. 

Myös ostoskeskusrakennuksen tai -rakennusryhmän muodolla on merkitystä, kun 

tarkastellaan ostoskeskuksen synnyttämää tilakokemusta, kuten sulkeutuneisuutta. Ostoskeskuksia 

 
200 Helasvuo & Vainio 46, 48. 
201 Hankonen 1994, 215; Niskanen 2016, 43. 
202 Helasvuo & Vainio 46, 48; Paavola 2015, 127. 
203 Niskanen 2016, 46 47. 
204 Helasvuo & Vainio 46. 
205 Helasvuo & Vainio 2008, 46. 
206 Paavola 2015, 127. 
207 ks. valokuvat ja kaavakuvat 1970-lukujen ostoskeskuksista. Helasvuo & Vainio 2008; Laitinen 2012. 
208 Helasvuo & Vainio 2008, 50. 
209 Muun muassa Lahti 2010; Lindh 2002; Saresto et al. 2004. 
210 Helasvuo & Vainio 2008, 44. 
211 Helasvuo & Vainio 2008, 53. 
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on jaoteltu muodon perusteella erilaisiin malleihin 1950-luvulta alkaen, jolloin Arne Sjöberg esitteli 

Shoppingcentra i USA och Sverige (1957) -teoksessaan ostoskeskuksen eri tyyppimalleja.212 

Suomessa mallijaottelua ovat myöhemmin tehneet Ari Luukinen ja Tuomas Santasalo julkaisussa 

Vanhojen ostoskeskusten kaupallinen kehittäminen (1990) sekä Karitta Laitinen, joka on täydentänyt 

Luukisen ja Santasalon jaottelua Helsingin ostoskeskukset -selvityksessä (2012). Edellä mainitut 

julkaisut käsittelevät ostoskeskuksen mallin vaikutusta siihen, miten jalankulkija ja autoilija liikkuvat 

ostoskeskuksessa ja sen ympäristössä, mistä suunnasta ostoskeskusta lähestytään sekä kuinka moneen 

suuntaan liiketilat avautuvat ja mistä niihin kulku tapahtuu.213 

 

4. Helsingin maalaiskunnan ostoskeskukset 

 

4.1. Yleisesti Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksista 

Ostoskeskukset ovat osa lähiörakentamista, joka alkoi Helsingin maalaiskunnassa varsinaisesti vasta 

1960-luvun alkupuolella. Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusrakentamisen lähtökohdat ovat 

Helsingin kaupungin vastaavaan verrattaessa erilaiset johtuen siitä, että maalaiskunta oli alkanut 

kaupungistua vasta sen ostoskeskusrakentamisen alkua edeltäneen vuosikymmenen, 1950-luvun, 

aikana. 

Uuden Suomen elokuussa 1963 julkaistussa artikkelissa ostoskeskusten rakentamisen 

kerrottiin olevan päivänselvä asia 214 Toteamus on osuva Helsingin kaupungin kannalta, jossa 

ostoskeskuksia rakennettiin 1960-luvun alkupuolella kiihtyvään tahtiin. Helsinkiin oli valmistunut 

vuoteen 1963 mennessä yhteensä kolmetoista (13) ostoskeskusta ja 1970-luvulle tultaessa niitä oli jo 

kaksikymmentä (20).215 Ostoskeskusten rakentaminen oli alkanut myös Espoossa ja ensimmäiset 

niistä valmistuivat Tapiolaan 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.216 Ostoskeskusten vilkkaan 

rakennustahdin voi tulkita vaikuttaneen siten, että Helsingin maalaiskunnan lähiörakentamisen 

alkaessa ostoskeskusten rakentamista pidettiin Toin 

johdannossa ilmi, miten Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusrakentaminen alkoi suuremmassa 

mittakaavassa 1960-luvun puolivälissä ja jatkui vilkkaana läpi 1970-luvun aina 1980-luvulle asti, kun 

taas Helsingissä ostoskeskusten rakentaminen oli vähentynyt merkittävästi 1970-luvulle tultaessa. 

Helsingin maalaiskunnan ja Helsingin kaupungin ostoskeskusten vilkkaimman rakennuskauden 

 
212 Saresto et al. 2004, 36. 
213 ks. Luukinen & Santasalo 1990; Laitinen 2012. 
214 Ostoskeskuksista kehitettävä myös harrastustoiminnan keskuksia. Uusi Suomi 26.8.1963. 
215 Laitinen 2012, 13 17. 
216 Huuhka & Laitinen 2012a, 61 67. 
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välillä on eroa vuosikymmenen verran. Tämän vuoksi Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksia voi 

pitää ostoskeskusrakentamisen toisena aaltona. 

Helsingin maalaiskuntaan valmistui 1960-luvun aikana yhteensä kaksitoista217 (12) 

ostoskeskusta, joista yhdeksän rakennettiin maalaiskunnan itäosiin: kahdeksan pääradan varteen ja 

yksi sen kaakkoisimpaan osaan, Vuosaareen. Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus valmistui vuonna 

1965218  juuri ennen kuin alue liitettiin osaksi Helsingin kaupunkia. Kahdestatoista ostoskeskuksesta 

ainoastaan kolme, Kaivokselan (1962 1965), Louhelan (1967) ja Vantaanpuiston (1967) 

ostoskeskukset, rakennettiin maalaiskunnan länsipuolelle. 1970-luku oli maalaiskunnan 

ostoskeskusrakentamisen vilkkainta aikaa. Ostoskeskuksia rakennettiin vuosikymmenen aikana 

yhteensä viisitoista (15) tasaisesti itä- ja länsiosiin. Idässä rakentaminen keskittyi sekä pääradan 

varteen, että nyt entisen maalaiskunnan kaakkoisosiin, Hakunilaan ja Länsimäkeen. Lännessä 

ostoskeskusten rakentaminen keskittyi länsipuolen eteläosiin Martinlaakson radanvarren tuntumaan 

Myyrmäen ja Martinlaakson seudulle.219 

Pääradan ja Martinlaakson radan varteen rakennetut ostoskeskukset tukevat Helsingin 

maalaiskunnan sormimaista kaupunkirakennetta. Finger Plan -mallissa kaupunkirakenteen varret eli 

 yhdistyivät kaupungin keskustaan. Helsingin maalaiskunnan varsien yhdistymispaikkana 

voidaan pitää Helsingin kaupungin keskustaa, josta sekä idän päärata että lännen Martinlaakson rata 

alkavat. 1960-luvun alkuvuosina ostoskeskusten sijoittelussa huomioitiin myös tulevan metroradan 

linjaukset. Tarkastelemalla Helsingin Mellunmäkeen päättyvää metrorataa ja maalaiskunnan 

kaakkoisosiin valmistuneita ostoskeskuksia voi maalaiskunnalla tulkita olevan myös kuvitteellista 

metrorataa seuraava kolmas kaakkoinen varsi, mikäli metrorataa olisi jatkettu Mellunmäestä 

eteenpäin kohti Länsimäkeä ja Hakunilaa. 

Laatua laitakaupungilla -selvityksen mukaan Helsingin maalaiskunnan ensimmäinen 

luvussa 3.1 esiteltyä rakennustyyppiä edustava ostoskeskus rakennettiin Kaivokselaan kolmessa 

osassa vuosien 1962 1965 aikana.220 Toin kuitenkin jo johdannossa esiin Liiketalo Vakulan, jonka 

ensimmäinen osa valmistui jo vuonna 1961. Rakennuksen kohde-esittelyn perusteella se on täyttänyt 

ostoskeskuksen tunnusmerkit. Mittakaavaltaan rakennus oli kuitenkin hyvin pieni. Siinä oli 

ainoastaan kolme liiketilaa ja laajennusosan valmistuessa vuonna 1971 ostoskeskuksen koko lähes 

kolminkertaistui.221 Pieni mittakaava ja liiketilojen vähäisyys voivat selittää sitä, miksi rakennusta ei 

ole selvityksessä nimetty ensimmäiseksi ostoskeskukseksi. 

 
217 Mukaan luettuna Korson Merikotkantien ostoskeskusmainen liikerakennus. 
218 Laitinen 2012, 14. 
219 ks. ostoskeskusten sijainti kartalla. Helasvuo & Vainio 2008, 60 61.  
220 Helasvuo & Vainio 2008, 40. 
221 Helasvuo & Vainio 2008, 116 117. 
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Lisäksi toin johdannossa esiin Korson keskustaan myöskin vuonna 1961 rakennetun 

liikerakennuksen. Merikotkantien liikerakennuksessa oli valmistuessaan monia myöhemmin 1960-

luvun ostoskeskuksille tyypilliseksi miellettyjä piirteitä. Rakennuksessa oli pienimuotoinen 

räystäslippa, suuret näyteikkunat ja sen julkisivussa oli käytetty kalkkihiekkatiiltä ja minerit-levyjä. 

Siihen oli suunniteltu liiketilat pankille, apteekille sekä kolmelle pienelle myymälälle. Lisäksi siihen 

kuului myös kaksi asuinhuoneistoa. Liikerakennuksen on alun perin rakennuttanut apteekkari Georg 

Gunnar Andersson. Laatua laitakaupungilla -selvityksessä liikerakennuksen on tulkittu edustavan 

kyläkauppojen ja ostoskeskusten välistä siirtymäkautta.222 Ostari. Lähiön sydän -selvitys on 

määritellyt ostoskeskuksen rakennuttamisesta olevan vastuussa yksityinen yritys. Merikotkantien 

liikerakennus on yksityishenkilön rakennuttama, millä on saattanut olla vaikutusta sen asemaan 

ostoskeskuksena. Liikerakennuksen asuinhuoneistot eivät myöskään ole ostoskeskuksille tyypillinen 

piirre, tosin sellaiset suunniteltiin myös Korsonpolku 4 (1964)223 sekä Vantaanpuiston 

ostoskeskuksiin (1967)224. Ostoskeskusten asuinhuoneistoja voikin pitää vanhan maaseutuvaltaisen 

maalaiskunnan ja sen myymälärakennusten perintönä. 

1960-luvulta alkaen maalaiskuntaan rakennettiin uusia asuinalueita, lähiöitä, samalla 

kun jo olemassa olevia alueita tiivistettiin. Samanaikaisesti rakennettiin myös ostoskeskuksia, joita 

suunniteltiin sekä uusille asuinalueille että jo olemassa olevan rakennuskannan keskelle. Pääradan 

varteen rakennetut ostoskeskukset sijoitettiin keskeisille paikoille täydentämään tiivistyviä alueita, 

kuten Tikkurilaa ja Korsoa. Ostoskeskusten keskeinen sijainti takasi palveluiden saatavuuden 

paikallisille asukkaille.225 Laatua laitakaupungilla -selvitys korostaa maalaiskunnan ostoskeskusten 

roolia kaupunkiympäristöä rikastuttavina rakennuksina sekä oman rakennustyyppinsä ja aikakautensa 

edustajina. Ostoskeskukset ovat alueen rakennuskannan sisäisen vaihtelun kannalta keskeisiä niissä 

lähiöissä, jotka ovat syntyneet yhden aikakauden aikana yhtenäiseksi ympäristöksi.226 Tällaisia 

ympäristöjä ovat muun muassa aluerakentamisella syntyneet lähiökokonaisuudet. 

Moni entisen Helsingin maalaiskunnan ostoskeskus on suunniteltu ja rakennettu osana 

aluerakentamiskohdetta, jossa ostoskeskuksen suunnittelu oli joko erillisen konsulttitoimiston tai 

aluerakentamiskohteen suunnitteluvastuussa olleen arkkitehdin tehtävä.227 Esimerkkinä 

jälkimmäisestä toimii Vantaanpuisto, jonka asuinalue ostoskeskuksineen on arkkitehtitoimisto Aarne 

 
222 Helasvuo & Vainio 2008, 132 133. 
223 Helasvuo & Vainio 2008, 134. 
224 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, 1. kerros 7.4.1967. Vantaanpuisto, myymäläkeskus, oviluettelo 24.4.1967. SIGN. 
B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA Arkisto. 
225 Helasvuo & Vainio 2008, 24, 36, 108. 
226 Helasvuo & Vainio 2008, 28, 35 36. 
227 Helasvuo & Vainio 2008, 32, 40. 
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Ervin suunnittelema.228 Ostoskeskusarkkitehtuuriin erikoistunut229 arkkitehti Erkki Karvinen, on 

suunnitellut Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksista ainoastaan kolme, mikä on samalla suurin 

yksittäisen suunnittelijan osuus.230 Vertauksena mainittakoon, että Karvinen suunnitteli yhteensä 

yhdeksän ostoskeskusta Helsinkiin.231 Ostoskeskuksen suunnittelu osana aluerakentamiskohdetta ja 

sen suunnitteluvastuun sisällyttäminen kohteen suunnittelijalle tai erilliselle konsulttitoimistolle on 

todennäköisesti vaikuttanut suuresti siihen, miksi entisen Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusten 

suunnittelijoihin lukeutuu useita eri arkkitehteja ja arkkitehtitoimistoja. 

Helsingin maalaiskuntaan 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut ostoskeskukset ovat 

monesti mittakaavaltaan melko pieniä ja muotokieleltään yksinkertaisia.232 Moni maalaiskunnan 

ostoskeskus on todennäköisesti suunniteltu palvelemaan paikallisia asukkaita, sillä ne suunniteltiin 

monesti yhdessä ostoskeskusta ympäröivän lähiön kanssa ja 1960-luvulla ostoskeskusten kokoon 

vaikutti suunnitellun asiakaskunnan suuruus. Pienemmät ostoskeskukset oli tarkoitettu palvelemaan 

asukkaita paikallisesti ja suuremmat alueellisesti. 

Suurempaa mittakaavaa 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskusten joukossa edustavat 

vuonna 1968 rakennettu Peltolantie 2 (Pauli Sulonen) ja 1970-luvulla rakennetut Suunnistajankuja 2 

(Esa Rantanen/Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1977), Myyrinpuhos (1975) sekä sittemmin puretut 

Martinkeskus (1970) ja Aseman liikekeskus (1974).233 Edellä mainituista ostoskeskuksista ainoastaan 

Suunnistajankuja 2 ei rakennettu aluekeskukseksi suunniteltuun tai suuremmaksi kehittyneeseen 

keskukseen.234 Peltolantie 2 rakennettiin aluekeskukseksi suunniteltuun Tikkurilaan. Myyrinpuhos, 

Martinkeskus ja Aseman liikekeskus puolestaan aiemmin mainittuun 1970-luvulla syntyneeseen 

länsipuolen keskukseen. 

Laatua laitakaupungilla -selvityksen mukaan Aseman liikekeskus suunniteltiin 

palvelemaan alueellisesti suurempaa asiakaskuntaa.235 Martinkeskus on puolestaan nimetty yhdeksi 

Suomen ensimmäisistä kauppakeskuksista236, sillä rakennuksen liiketilat eivät avautuneet ulkotilaan, 

vaan sisäkäytävälle kuten myöhemmissä kauppakeskuksissa.237 Suuren mittakaavan ostoskeskuksiin 

suunniteltiin erilaisia julkisia palveluita sekä vapaa-ajan tiloja. Esimerkiksi Myyrinpuhokseen 

 
228 Lahti 2006, 88, 156. 
229 Lahti 2017, 50. 
230 Huuhka & Laitinen 2012b, 54. 
231 Laitinen 2012, 11, 14, 17. 
232 Helasvuo & Vainio 2008, 40. 
233 Helasvuo & Vainio 2008, 76, 90 93, 100 101, 157. 
234 Suunnistajankuja 2 ostoskeskus sijaitsee Länsimäessä lähellä Helsingin rajaa. 
235 Helasvuo & Vainio 2008, 92. 
236 Ensimmäisenä kauppakeskuksena pidetään Espoon Tapiolaan vuonna 1968 avattua Heikintoria. Laitinen & Huuhka 
2012a, 58. Heikintoria on kutsuttu myös kauppiastavarataloksi. 
237 Helasvuo & Vainio 2008, 90 91. 
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suunniteltiin lääkäriasema ja Suunnistajankujan ostoskeskukseen kirjasto ja nuorisotila.238 Edellä 

mainitut palvelut ja tilat ovat luonteeltaan sellaisia, jotka lähtökohtaisesti palvelevat laajempaa kuin 

paikallista asiakaskuntaa. Niiden sijoittaminen ostoskeskuksen yhteyteen on korostanut 

ostoskeskuksen seudullisesti palvelevaa tarkoitusta. 

Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusten julkisivuissa on käytetty monipuolisesti 

ostoskeskusrakentamisen tyypillisimpiä julkisivumateriaaleja, kuten lasia, kalkkihiekkatiiltä, puuta, 

punatiiltä ja betonia.239 1960-luvulla rakennettujen ostoskeskusten julkisivuissa on käytetty Olavi 

Laisaaren 1960-luvulla nykyaikaiseksi mieltämiä rakennusmateriaaleja, kuten lasia, ja niiden 

tasakattoinen muotokieli edustaa Laisaaren uudeksi ja nykyaikaiseksi mieltämää arkkitehtonista 

muotoa. Maalaiskunnan 1960-luvun ostoskeskusten arkkitehtuurissa näkyy aikakaudelle tyypillinen 

pyrkimys pelkistettyyn muotokieleen, jota korostivat vahvat kontrastit, kuten tumman ja vaalean 

sävyn sekä raskaiden ja keveiden rakenteiden yhdistäminen. Laatua laitakaupungilla -selvityksen 

mukaan ostoskeskusten arkkitehtoniseen ilmeeseen on käytetty niiden poikkeavan käyttötarkoituksen 

vuoksi enemmän aikaa kuin teollisesti sarjatuotettavien asuinrakennusten suunnitteluun240. 

1960-luvun lopulla yleistynyt värien käyttö näkyy myös ostoskeskusten 

arkkitehtuurissa. 1960- ja 1970-luvun taitteessa ja sen jälkeen rakennetut ostoskeskukset ovat monesti 

edeltäjiään värikkäämpiä. Värikkyyteen vaikuttaa ostoskeskuksessa käytetty julkisivumateriaali, joka 

voi vaihdella puusta punatiileen ja betoniin.241 Julkisivujen väriyksityiskohdat ovat usein rakenteissa, 

kuten moduuleista koostuvan Mikkolan ostoskeskuksen (Ilmo Valjakka, 1970) rakennusrungossa.242 

Värejä on hyödynnetty myös laajemmin muun muassa julkisivujen paneloinnissa.243 Muutamien 

1970-luvun ostoskeskusten julkisivuissa voi nähdä yhteneväisyyksiä aiemmin esiin tuomaani 

konstruktivistiseen suunnitteluun. Yksi tällainen ostoskeskus on Myyrinpuhos. Laatua 

laitakaupungilla -selvityksen mukaan Myyrinpuhoksen julkisivukäsittely, jossa rakenteiden korostus 

on korvannut muun julkisivukoristelun, edustaa liikerakennuksissa muuten harvinaista 

konstruktivismia244. Myyrinpuhoksen julkisivussa voikin nähdä yhteneväisyyksiä esimerkiksi 

Case Study -talon (1948) kanssa. Molemmissa rakennuksissa julkisivujen 

ruudukkomainen teräsrunko muodostaa kehykset värillisille täytepaneeleille. Vastaavanlaista 

yhteneväisyyttä on nähtävissä myös Bengt Lundstenin rivitalojen ja Kuohukuja ostoskeskuksen 

paneloinnissa sekä Lundstenin rivitalojen ja Mikkolan ostoskeskuksen moduuliarkkitehtuurissa. 

 
238 Helasvuo & Vainio 2008, 78, 157. 
239 Helasvuo & Vainio 2008, 32, 36. 
240 Helasvuo & Vainio 2008, 32. 
241 Helasvuo & Vainio 2008, 46. 
242 Valokuvat Mikkolan ostoskeskuksesta. Helasvuo & Vainio 2008, 142 143. 
243 Geometrista panelointia on nimitetty myös dominojulkisivuksi. Helasvuo & Vainio 2008, 83. 
244 Helasvuo & Vainio 2008, 44 46, 78. 
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Helsingin maalaiskunnan ostoskeskuksissa on tiettyjä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka 

ovat tyypillisiä ostoskeskusarkkitehtuurille ja, jotka toistuvat arkkitehtonisten ihanteiden 

muutoksesta huolimatta. Näitä piirteitä ja ominaisuuksia ovat yhtenäiset lasinäyteikkunat, pelkistetty 

tasakattoinen ja horisontaalinen muotokieli, rakenteellisten yksityiskohtien korostaminen, 

räystäslippa sekä liiketilojen avautuminen ulkotilaan. Joissakin 1970-luvun alun ostoskeskuksissa 

räystäslippojen päädyt on jätetty avoimeksi, eikä lipalla näin ollen ole otsapintaa245. 

Laatua laitakaupungilla -selvitys käsittelee myös ostoskeskusten julkisivuissa näkyviä 

ajan tuomia muutoksia. Uudet teolliset materiaalit vanhenevat nopeammin, mikä näkyy 

ostoskeskuksissa peltien hapettumisena, kalkkihiekkatiilien rapautumisena sekä betonin 

tummumisena ja sammaloitumisena. Ajan myötä ostoskeskuksiin on myös tehty erilaisia 

pintamateriaaleihin ja pintakäsittelyyn vaikuttaneita muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet 

ostoskeskusten alkuperäiseen ilmeeseen. Lisäksi edellisessä luvussa esiin tuomani näyteikkunoiden 

umpeen teippaaminen on vaikuttanut suuresti myös maalaiskunnan ostoskeskusten ilmeeseen.246 

 

4.2. Korsontie 7, Korso 

Korson taajama syntyi pääradan varteen 1880-luvun lopulla, kun paikalle perustettiin uusi rautatien 

pysäkki. Päärata oli tuolloin vielä yksiraiteinen ja junaliikenteen lisääntyessä radalle tarvittiin lisää 

ohituspaikkoja. Tikkurilan ja Keravan asemien puolivälissä sijainnut Korso oli tuohon aikaan erittäin 

harvaan asuttua maaseutualuetta. Taajama alkoi kasvaa aseman myötä nopeasti.247 Uusi asema 

perustettiin alun perin Helsingin maalaiskunnan ja Tuusulan kunnan rajalle. Myöhemmin asema ja 

sitä ympäröivät alueet sijaitsivat yhteensä kolmen eri hallinnollisen tahon alueilla, kun Keravan 

kauppala irtautui Tuusulasta 1920-luvulla.248 Kuntien kehittyessä eri tahtiin tuli sijainnista ongelmia 

asukkaille. Esimerkiksi lasten koulumatkat saattoivat olla pitkiäkin silloin kun etäisyydeltään lähin 

koulu sijaitsi kuntarajan toisella puolella.249 Korson tulevaisuudesta käytiin laajaa keskustelua 1930-

luvulta alkaen, kunnes koko alue liitettiin 1950-luvulla osaksi Helsingin maalaiskuntaa.250 Liitos 

koski lähes 260 neliökilometrin kokoista aluetta ja yli 3500 asukasta.251 

Lauri Korpisen mukaan aseman alueen on katsottu jo 1930-luvulla olevan Korson 

keskusalue. Aseman molemmille puolille oli rakentunut omakotitaloasutusta. Kuntaliitoksen myötä 

 
245 ks. ostoskeskusten kohde-esittelyiden valokuvat. Helasvuo & Vainio 2008. 
246 Helasvuo & Vainio 2008, 53 54. 
247 Ahtiainen & Tervonen 2002, 15, 29, 32. 
248 Korpinen 1965, 32. 
249 Ahtiainen & Tervonen 29; Korpinen 1965, 18. 
250 Lauri Korpinen käsittelee liitoksen ympärillä käytyä keskustelua ja erilaisia vaihtoehtoja hyvin laajasti ja 
polveilevasti. ks. Korpinen 1965. 
251 Korpinen 1965, 13 14. 
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Korso muodosti Suomen suurimman yhtenäisen omakotitaloalueen, sillä vanhat kuntarajat olivat 

kulkeneet omakotitaloalueiden keskeltä.252 Korson keskustaan, radan länsipuolelle, rakentui 1960- ja 

1970-lukujen aikana ostoskeskusryhmittymä, joka koostui neljästä mittakaavaltaan melko pienestä 

ostoskeskuksesta ja liikerakennuksesta. Osoitteessa Korsontie 7 (kartta 1) toimiva ostoskeskus on 

yksi kolmesta alueella edelleen toimivasta ostoskeskuksesta. Kaksi muuta ovat aiemmin mainitut 

Merikotkantie 1 (Erik Anderson, 1961) ja Korsonpolku 4 (Eija-Leena ja Elja Airaksinen, 1964). 

Keskusta-alueen neljäs ostoskeskus on purettu. Se sijaitsi osoitteessa Korsontie 14 (Pekka Viitanen, 

1974). 

Kaikki neljä ostoskeskusta sijaitsivat alun perin keskusta-alueen läpi kulkeneen 

pääväylän varrella. Keskusta asemakaavoitettiin uudelleen 1970-luvulla ja uuden väylälinjauksen 

myötä pääväylän sijainti siirtyi. Nykyään kävelyraittina toimiva vanha pääväylä sai nimen 

Korsonpolku. Korsonpolun halkaisee pohjois-etelä suunnassa kulkeva Merikotkantie, jonka 

risteyksessä vastakkain sijaitsevat ostoskeskukset Korsonpolku 4 ja Merikotkantie 1. Ostoskeskus 

Korsontie 7 jää risteyksestä länteen. Korsontie 14 jäi väyläuudistuksessa kokonaan erilleen muista 

ostoskeskuksista, vaikka suunnitellut uudet väylälinjaukset olivat tiedossa ostoskeskusta 

suunnitellessa.253 Alueen myöhempiä muutoksia ovat LUMO:n lukion ja monitoimitalon 

rakentaminen 2000-luvulla sekä juna-aseman siirtyminen. Asema on nykyään saavutettavissa 

Korsonpolun itäisen päädyn alikulkutunnelin kautta.254 

Vuonna 1967 valmistuneen Korsontie 7 ostoskeskuksen ovat suunnitelleet Eija-Leena 

ja Elja Airaksinen. Ostoskeskuksen rakennuslupa on vuodelta 1965 ja tarkennetut pääpiirustukset 

vuodelta 1966.255 Ostoskeskus on saavutettavissa jalan sekä Korsonpolulta että Korsontieltä. Sen 

eteläisen julkisivun puolella kulkee Korsontie ja pohjoispuolella puolestaan Korsonpolku. 

Paikoitusalue sijaitsee eteläpuolella ostoskeskuksen ja Korsontien väliin jäävällä alueella. 

Rakennuksen länsipuolella on Korsonpolkuun yhdistyvä huoltokuja, jolle on mahdollista ajaa 

moottoriajoneuvolla ainoastaan Korsontieltä. Huoltokujan toisella puolella on korkea uudisrakennus, 

jonka paikalla sijaitsi aiemmin Korson keskustan viimeinen256 omakotitalo. 

Ostoskeskuksen pääjulkisivu avautuu Korsonpolulle, mutta Korsontien puoleisen 

julkisivun merkitys on kasvanut 1970-luvun väylälinjauksen myötä, sillä autoileva asiakas voi 

lähestyä ostoskeskusta ainoastaan tältä puolelta. Pääjulkisivu ja sen puoleinen räystäslippa 

 
252 Korpinen 1965, 15, 17, 42; Lehtinen 2002, 194. 
253 Helasvuo & Vainio 2008, 130 131, 137 138; Hirvonen 2005, 117. 
254 Helasvuo & Vainio 2008, 130 131. 
255 Helasvuo & Vainio 2008, 136. 
256 Korsotalo (nro 002298) 
https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/korson_kaavat/korson_kaavat_arkisto/101/0/126883 
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polveilevat voimakkaasti. Polveileva muotokieli tuo mieleen Helsingin Kulosaaren ostoskeskuksen 

(Erkki Karvinen, 1960). Muotokielen samankaltaisuus on huomioitu myös Laatua laitakaupungilla -

selvityksessä, jossa näiden kahden ostoskeskuksen julkisivun polveilevuutta kuvaavat valokuvat on 

sijoitettu vierekkäin samalle sivulle. Ostoskeskuksen polveilevaa ilmettä korostaa pääjulkisivun 

puolella kolmiportainen terassi, joka seuraa julkisivun polveilevaa muotoa (kuva 1). Porrasaskelmille 

on tarvetta ainoastaan pääjulkisivun puolella, koska Korsonpolku viettää alaspäin. Terassi kiertää 

koko rakennuksen samassa tasossa. Ostoskeskuksen räystäslippa kiertää terassin lailla koko 

rakennuksen. Rakennuksen katetut edustilat muodostuvat terassista ja räystäslipasta. Räystäslipan 

otsapinta on kauttaaltaan vaakalaudoitettu ja väritykseltään pääosin tumma, mutta sen yläreunan 

leveä räystäslista on valkoinen (Kuva 2). Lipan alapuolelle on asennettu valaisimia. Ostoskeskuksen 

julkisivut ovat lähes kokonaan näyteikkunapinta-alaa. Korsontien puoleista suoraa ja matalaa 

julkisivua rikkoo lämpökeskuksen tiilestä tehty piippu tikkaineen, joita varten räystäslippaan on tehty 

aukko (kuva 3). Liiketiloiltaan ostoskeskus on yksikerroksinen, mutta sen alle on sijoitettu kellari- ja 

huoltotilat, joihin pääsee huoltokujan kautta (kuva 4). Huoltokujan suunnittelussa on huomioitu 

maaston korkeuserot ja se viettää maastonmukaisesti alaspäin. Näin ostoskeskuksen näyteikkunat 

voivat avautua neljään eri suuntaan.257 

Ostoskeskuksessa on erotettu asiakas-, ajoneuvo- ja huoltoliikenne toisistaan 

sijoittamalla paikoitusalue ja huoltokuja erilleen pääjulkisivusta. On kuitenkin huomioitava, että 

valmistuessaan ostoskeskusta on voinut lähestyä ajoneuvolla pääjulkisivun puolelta, sillä 

väyläuudistus tehtiin vasta seuraavan vuosikymmenen puolella. 

Ostoskeskukseen on tehty muutoksia, kuten osaan näyteikkunoista on vaihdettu 

alumiinilaattalistoitus. Suurin muutos on kuitenkin ostoskeskuksen katetun ulkokäytävän 

sulkeminen. Ostoskeskus on alun perin muodostunut kahdesta erillisestä lasipaviljongista, jotka 

yhdistyivät toisiinsa yhteisellä katolla. Paviljonkien välissä oli katettu ulkokäytävä, joka muutettiin 

1970-luvun lopulla lämpimäksi myymälätilaksi. Rakennuksen suunnittelijat, Eija-Leena ja Elja 

Airaksinen, ovat tehneet muutoksen pääpiirustukset vuonna 1977. Käytävän poistaminen on tehnyt 

ostoskeskuksesta syvärunkoisemman ja muuttanut ostoskeskuksen arkkitehtonista vaikutelmaa.258 

Korsontie 7 ostoskeskus on esimerkki ostoskeskuksesta, joka rakennettiin Helsingin 

maalaiskunnan itäpuolelle pääradan varteen jo olemassa olevan asutuksen keskelle. Olemassa olevan 

rakennuskannan keskelle valmistuneiden ostoskeskusten tarkoitus oli tukea tiivistyvää 

kaupunkirakennetta. Lähekkäin sijaitsevat ostoskeskukset ja liikerakennus muodostavat yhdessä 

Korson ostoskeskusryhmittymän. Lähin Korson keskustan ulkopuolella sijainnut ostoskeskus 

 
257 Helasvuo & Vainio 2008, 40, 47 48, 136. 
258 Helasvuo & Vainio 2008, 136 137. 
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valmistui Mikkolaan sen asuinalueen rakentamisen yhteydessä vuonna 1970259. Täten voidaan 

päätellä, että Korson keskustan ostoskeskusten oli tarkoitus palvella laajemmin Korson ja sen 

ympäristön asukkaita. Muutaman vuoden välein alueelle valmistuneet ostoskeskukset takasivat 

asukkaille tarvittavat palvelut. 

Valmistuessaan ostoskeskus on edustanut tyypillistä 1950-luvun lopun ja 1960-luvun 

ostoskeskusarkkitehtuuria. Ostoskeskusrakennus on matala ja tasakattoinen (kuva 5). Se on koostunut 

kahdesta erillisestä rakennushahmosta, joiden väliin muodostui katettu ulkokäytävä. Ulkokäytävän 

sulkeminen ja muuttaminen liiketilaksi vuonna 1977 on vaikuttanut merkittävästi ostoskeskuksen 

alkuperäisen ulkoasuun. Ostoskeskuksen liiketilat avautuvat rakennuksen eri puolille. Nyt suljetulla 

ulkokäytävällä on saattanut myös olla liiketilojen sisäänkäyntejä. Rakennusta kiertää edelleen 

räystäslippa ja sen katetut edustilat erottuvat paikoin muusta alueesta matalalla kaiteella. 

Ostoskeskuksen graafista ulkomuotoa korostaa rakennuksen polveileva muotokieli. Ajan 

ostoskeskusarkkitehtuurille tyypilliseen tapaan rakennuksen arkkitehtuurissa korostuvat myös 

erilaiset kontrastit, kuten näyteikkunajulkisivujen ja kattorakenteen sekä valkoisen ja tumman 

värityksen väliset kontrastit. Mustavalkoista vaikutelmaa rikkoo räystäslipan alaosan laudoituksen 

lämpimän ruskea väritys sekä kellari- ja huoltotilojen oranssi julkisivu (kuva 4). Oletan myös, että 

näyteikkunat ovat olleet alun perin kokonaan teippaamattomia ja niistä on nähnyt sisälle 

myymälätiloihin, kuten monissa muissa saman aikakauden ostoskeskuksissa. Korsontie 7 oli myös 

ensimmäinen korsolainen ostoskeskus, johon ei suunniteltu asuinhuoneistoja. Ostoskeskukseen 

tehdyistä muutoksista huolimatta rakennuksen muotokieli ja arkkitehtuuri yhdistävät sen 1950-luvun 

lopun ja 1960-luvun ostoskeskusrakentamisen jatkumoon osoittaen samalla, ettei Helsingin 

maalaiskunnan ostoskeskusrakentaminen ollut muusta suomalaisesta ostoskeskusrakentamisesta 

irrallaan tapahtuvaa toimintaa. 

 

4.3. Vantaanrinne 14, Vantaanpuisto 

Vantaanpuiston asuinalue rakennettiin Helsingin maalaiskunnan länsipuolelle 1950-luvulla 

rakennetun Hämeenlinnanväylän ja 1960-luvulla rakennetun kehätien risteysalueen koillispuolelle. 

Vantaanpuiston alueeseen kuuluvaa rakennuskantaa on myös Hämeenlinnanväylän länsipuolella.260 

Vantaanpuiston rakennushankkeen käynnistyessä 1950-luvun lopulla alue oli vielä 

enimmäkseen metsää ja ostoskeskuksen paikalla sijaitsi pelto.261 Nimi Vantaanpuisto on ollut 

käytössä viimeistään vuodesta 1961 ja sitä ennen alue tunnettiin Lapinkylänä. Alueen rakentamiselle 

 
259 Helasvuo & Vainio 2008, 141 143. 
260 Helasvuo & Vainio 2008, 88; Iltanen 1993, 112 114. 
261 Iltanen 1994, 68, 85. 
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myönnettiin vuonna 1961 poikkeuslupa ja siitä solmittiin aluerakentamissopimus vuonna 1964. 

Vantaanpuiston rakennuttajana toimi Asuntosäästäjät ry, rahoittajana Kansallis-Osake-Pankki (KOP) 

ja sen rakentamisesta vastasi rakennusyhtiö Silta ja Satama Oy.262 

Vantaanpuistosta oli tarkoitus rakentaa Helsingin maalaiskunnan luoteisosien keskus ja 

alueen tulevaksi asukasmääräksi arvioitiin lähes 6400 asukasta. Vielä 1960-luvun alussa 

Martinlaakson radan oli suunniteltu yltävän yli 15 kilometrin päässä Helsingin keskustasta 

sijaitsevaan Vantaanpuistoon asti. Ratalinjaus ei kuitenkaan toteutunut. Siitä huolimatta 

Vantaanpuisto pysyi lupaavana rakennuskohteena, sillä yksityisautoilun yleistyminen ja lähelle 

valmistuva kehätie takasivat kulkuyhteydet alueelle.263 Kehätie kulki maalaiskunnan läpi poikittain 

yhdistäen maalaiskunnan itä- ja länsiosat toisiinsa.264 Vantaanpuiston ostoskeskus on entisen 

Helsingin maalaiskunnan länsipuolen pohjoisin ostoskeskus.265 

Vantaanpuiston asuinalue ostoskeskuksineen on arkkitehtitoimisto Aarne Ervin 

suunnittelema. Aarne Ervi oli työskennellyt Otto-I. Meurmanin kanssa 1930-luvulta alkaen ja ollut 

aikaisemmin mukana muun muassa Tapiolan suunnittelussa. Vantaanpuiston rakentamiselle oli 

myönnetty poikkeuslupa Ervin yleissuunnitelman perusteella, joka oli toteutettu yhdessä 

Seutukaavaliiton ja kunnan kanssa. Vantaanpuisto oli jaettu neljään rakennusvaiheeseen. 

Ensimmäisenä rakennettiin Vantaanrinne ja seuraavana Vantaanmäki. Kolmas ja neljäs vaihe 

keskittyivät Hämeenlinnanväylän länsipuolelle.266 Uudet asuinrakennuskokonaisuudet suunniteltiin 

alueella jo olemassa olevan pientaloasutuksen rinnalle.267 

Asuinrakennukset oli suunniteltu sijoitettavan metsäisten mäkien rinteisiin 

luonnonmuotoja mukaillen. Asuinrakennuskokonaisuudet oli suunniteltu Asemakaavaopin 

mukaisesti erotettavaksi toisistaan vihervyöhykkeillä. Ensimmäisen vaiheen eli Vantaanrinteen 

ensimmäiset rakennukset valmistuivat vuonna 1965. Toinen rakennusvaihe eli Vantaanmäki 

rakennettiin vuosina 1969 1970.268 Vantaanpuiston kehitys pysähtyi 1970-luvun alussa, kun 

lisärakentamiselle anottu poikkeuslupa hylättiin. Länsipuolen rakennussuunnitelmista toteutui tästä 

syystä ainoastaan muutama rivitalokortteli. Vantaanpuiston sijainti lähellä Helsingin lentoasemaa ja 

siitä aiheutuva lentomelu vaikuttivat hakemuksen hylkäämiseen.269 Alueen kehitystä haittaa edelleen 

lentomelu.270 

 
262 Iltanen 1993, 116; Lahti 2006, 153 155. 
263 Helasvuo & Vainio 2008, 88; Lahti 2006, 153, 155. 
264 Eskola 2002, 15. 
265 ks. kartta kohta II.a. Helasvuo & Vainio 2008, 60. 
266 Ervi toimi Meurmanin assistenttina keväällä 1936. Lahti 2006, 81, 88, 154, 156. 
267 Helasvuo & Vainio 2008, 88. 
268 Lahti 2006, 95, 155 157. 
269 Helasvuo & Vainio 2008, 89; Hirvonen 2005, 151. 
270 Paavola 2015, 132. 
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Vantaanpuiston ostoskeskus sijaitsee Vantaanreitin ja Vantaanrinteen risteyksessä 

osoitteessa Vantaanrinne 14. Vuonna 1967 valmistunut ostoskeskus on muun alueen tavoin 

arkkitehtitoimisto Aarne Ervin suunnittelema ja Silta ja Satama Oy:n rakentama.271 Ervin 
272 Ervi suunnitteli ostoskeskuksen 

osaksi Vantaanrinteen aluekokonaisuutta.273 Vuoden 1961 suunnitelmassa ostoskeskus on sijoitettu 

Sijaintinsa puolesta s olisi nykyinen 

Vantaanreitti, tällöin ostoskeskuksen alkuperäinen sijainti olisi ollut tien toisella puolella sen 

nykyisestä paikasta.274 Vuoden 1965 suunnitelmassa se on jo nykyisellä paikallaan.275 Matala 

ostoskeskus toimii ikään kuin jalustana sen takana rinteessä kohoaville kerrostaloille.276 Sijaintinsa 

puolesta ostoskeskus toimii myös porttina Vantaanpuiston asuinalueelle. Saapuessaan asuinalueelle 

ajoneuvot ja jalankulkijat kohtaavat ensin ostoskeskuksen, jonka takana kerrostalokokonaisuudet 

sijaitsevat. 

Ostoskeskuksen rakennuslupa on vuodelta 1966 ja sen pääpiirustukset ovat 

rakennuksen valmistumisvuodelta 1967.277 Ostoskeskuksessa toimi alun perin useita palveluita, 

joihin lukeutui elintarvikeliikkeen lisäksi KOP:n konttori, posti, ompelimo sekä vaatekauppa, 

kampaamo ja baari.278 Siihen suunniteltiin myös asunto talonmiehelle.279 Ostoskeskus oli rakennettu 

vastaamaan noin 4000 asukkaan tarpeita, joten alueelle oli suunnitteilla etäisyysnormien mukaisesti 

vielä kaksi erillistä myymäläryhmää.280 

Ostoskeskus voidaan jakaa kolmeen eri toiminnalliseen vyöhykkeeseen, jotka 

muodostuvat huolto- ja lastausalueesta, paikoitus- ja katualueesta sekä liike- ja edustilojen ja 

keskikäytävän muodostamasta kokonaisuudesta. Ostoskeskus on sijoitettu risteykseen siten, että 

rakennuksen pääjulkisivu osoittaa itään kohti risteystä.281 Rakennus on yksikerroksinen, mutta Ervi 

suunnitteli siihen myös kellaritilat.282 Ostoskeskuksen paikoitusalue on sijoitettu pääjulkisivun ja 

risteyksen väliin jäävälle alueelle. Tiiviin paikoitusalueen ja ostoskeskuksen välissä kulkee 

yksisuuntainen ajotie, joka erottaa paikoitusalueen ja ostoskeskuksen edustilat toisistaan. 

 
271 Lahti 2006, 88, 156. 
272 Vantaanpuiston myymäläkeskuksen työselvityksen luonnos 1966. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston 
myymäläkeskus. MFA. 
273 Helasvuo & Vainio 2008, 89. 
274 Lahti 2006, 141, 155. 
275Vantaanpuisto, myymäläkeskus, pohja 16.2.1965. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA. 
276 Helasvuo & Vainio 2008, 89. 
277 Helasvuo & Vainio 2008, 89; Lahti 2006, 155. 
278 Iltanen 1993, 119; Lahti 2006, 156. 
279 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, 1. kerros 7.4.1967. Vantaanpuisto, myymäläkeskus, oviluettelo 24.4.1967. SIGN. 
B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA. 
280 Iltanen 1993, 119; Lahti 2006, 156. 
281 Helasvuo & Vainio 2008, 89; Lahti 2006, 156. 
282 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, kellari 7.4.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA. 
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Ostoskeskus koostuu yhdestä suuresta rakennushahmosta sekä kahdesta pienemmästä 

paviljongista, jotka ovat keskenään eri kokoiset ja malliset.283 Muotokieleltään ostoskeskus on sekä 

pääjulkisivun puolelta että eteläisestä päädystä polveileva (kuva 6), kun taas takapuolelta se on lähes 

suora. Laatua laitakaupungilla -selvityksen mukaan muodon on oletettu johtuvan tontin ja 

asemakaavan asettamista ehdoista. Huoltopiha suurine lastauslaitureineen on sijoitettu 

ostoskeskuksen takapuolelle.284 Käynti huoltopihalle tapahtuu ostoskeskuksen pohjoispäädystä. 

Huoltopihan lastauslaiturit avautuvat länteen ja sen julkisivua koristaa rivi nauhaikkunoita (kuva 7). 

Suurin rakennushahmo muodostaa ostoskeskuksen pitkän takaosan sekä eteläpäädyn 

polveilevan osan. Paviljongit on sijoitettu ostoskeskuksen etupuolelle. Niiden itäiset julkisivut ovat 

osa ostoskeskuksen pääjulkisivua. Toisen paviljongin pohjoissivu on osa ostoskeskuksen pohjoista 

julkisivua. Keskikäytävä kulkee takaosan sekä paviljonkien välissä. Ostoskeskuksen eri 

rakennushahmot yhdistyvät toisiinsa yhteisellä katolla285. Ostoskeskuksen katossa on useita 

kattoikkunoita. Pitkän takasivun katossa on rivi ylöspäin kuperia kattoikkunoita (kuva 7). 

Vastaavanlaisia suunniteltiin myös paviljonkien kohdalle.286 Keskikäytävän kohdalla katosta nousee 

rakenne, jossa on pystyikkunat. Ostoskeskuksen suunnitelmassa rakennelmasta käytetään nimitystä 

.287 Rakennelma ei kuitenkaan toteutunut sellaisena kuin se oli varhaisemmissa 

suunnitelmissa.288 Keskikäytävän sisäkatossa ei myöskään ole kattoikkunoita, vaan valaisemiseen on 

käytetty lamppuja. Ostoskeskuksen varhaisissa suunnitelmissa289 rakennuksella on vielä räystäslippa, 

mutta sellaista ei kuitenkaan tullut lopulliseen ostoskeskukseen. Rakennuksen räystäslinja on 

näyteikkunoiden päältä pellitetty muistuttamaan räystäslipan otsapintaa, eikä lipattomuutta 

ensisilmäyksellä huomaakaan. 

Keskikäytävä on ollut ostoskeskusrakentamiselle tyypillinen katettu avoin ulkotila, 

jonka ympärille paviljongit on sijoitettu. Se on myöhemmin muutettu teräs- ja lasiseinäiseksi 

sisäkäytäväksi. Muutos on vaikuttanut oleellisesti ostoskeskuksen ulkoasuun, sillä se katkaisee tilan 

jatkumisen käytävän ja edustorien välillä (kuva 8) (kuva 9).290 Käytävän ulkotilana olemisesta 

 
283 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, 1. kerros 7.4.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. 
MFA. 
284 Helasvuo & Vainio 2008, 47, 89. 
285 Lahti 2006, 156. 
286 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, itäsivu 21.2.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. 
MFA. 
287 Vantaanpuiston myymäläkeskuksen työselvityksen luonnos 1966, 21. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston 
myymäläkeskus. MFA. 
288 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, pohjoissivu 30.6.1966. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. 
MFA. 
289 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, itäsivu 14.9.1965. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. 
MFA; Vantaanpuisto, myymäläkeskus, pohjoissivu 14.9.1965. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston 
myymäläkeskus. MFA. 
290 Muutoksen piirustukset ovat vuodelta 1999. Helasvuo & Vainio 2008, 89. 
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muistuttaa sen asfaltoitu lattia-ala viemärinkansineen. Käytävän sisäjulkisivut ovat kauttaaltaan 

näyteikkunapinta-alaa, jotka on teipattu suurimmalta osin umpeen (kuva 10). Poikkeuksen tekee 

muun muassa käytävän eteläpäädyssä sijaitseva kahvila, jonka toinen näyteikkuna avaa näkymän 

käytävälle liittäen käytävän saumattomasti osaksi kahvilan liiketilaa (kuva 11). 

Liiketiloihin käynti tapahtuu sekä edustoreilta, että keskikäytävältä. Käytävään on 

kolme sisäänkäyntiä. Yksi sijaitsee ostoskeskuksen pohjoispäädyssä ja kaksi pääjulkisivun puolella. 

Toinen pääjulkisivun sisäänkäynneistä on kahden paviljongin välissä ja toinen paviljongin ja 

eteläpäädyn välissä. Ostoskeskuksen edustorit muodostuvat keskikäytävän sisäänkäyntien sekä ulos 

aukeavien liiketilojen edustoille ja ovat täysin kattamattomat. 

Ervin suunnitelmissa ostoskeskuksen eteläpäädyn polveilevan julkisivun edustilaa 

rajasi pitkä ja kapea istutuskaista, jonka reunuksiin suunniteltiin käytettävän esimerkiksi 

betonielementtejä.291 Pohjoispäädyssä ostoskeskukselle johtaa matala portaikko, joka polveilee 

eteläpäädyn lailla. Porrasaskelmat ovat harjattupintaisia betonilaattoja, joiden harjausvedot on tehty 

askelman pituussuunnassa (kuva 12).292 

Ostoskeskuksen julkisivumateriaalina on käytetty lasin ohella muurattua 

kalkkihiekkatiiltä, mutta alun perin julkisivuun suunniteltiin harjattupintaisia betonielementtejä.293 

Ostoskeskuksen suunnitelmista käy ilmi, että keskipaviljongin itäinen julkisivu oli umpinainen, kun 

taas reunapaviljongin samaisen julkisivun vasempaan reunaan oli suunniteltu ikkuna.294 

Keskipaviljongin julkisivu on edelleen umpinainen, mutta reunapaviljongin julkisivussa on nykyään 

myös toinen ikkuna, joka on puhkaistu sen oikeaan reunaan vuoden 2004 suunnitelmien mukaan.295 

Vantaanpuiston asuinalue on esimerkki aluerakentamiskohteesta, jossa alueen 

ostoskeskus suunniteltiin suoraan osaksi sen ympäristöä. Asuinalueen suunnitelmissa sen eri 

asuinrakennuskokonaisuudet oli erotettu toisistaan rakentamattomilla vihervyöhykkeillä, jotka 

soveltavat Asemakaavaopin esitystä vihervyöhykkeistä alueiden rajaajina. Myymäläsijoituksen 

etäisyysnormit ovat vaikuttaneet Vantaanpuiston suunnitelmissa, sillä alueelle oli alun perin 

suunniteltu sijoitettavan ostoskeskuksen lisäksi kaksi myymäläryhmää takaamaan tarvittavat palvelut 

asukkaille. Ostoskeskus sijoitettiin asuinalueen sisääntuloväylän tuntumaan, jossa se toimii 

eräänlaisena porttina alueelle. 

 
291 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, eteläpään istutuskaista 28.9.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston 
myymäläkeskus. MFA. 
292 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, pohjoispään myymälätasolle johtavat portaat 13.7.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, 
Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA. 
293 Helasvuo & Vainio 2008, 89. 
294 Vantaanpuisto, myymäläkeskus, itäsivu 7.4.1967. SIGN. B/308. Ervi Aarne, Vantaanpuiston myymäläkeskus. MFA. 
295 Helasvuo & Vainio 2008, 89. 
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Vantaanpuiston ostoskeskus on myös esimerkki ostoskeskuksesta, jonka 

arkkitehtoniseen suunnitteluun on käytetty paljon aikaa. Tästä kertovat useat yksityiskohtaiset 

suunnitelmat, joissa on paneuduttu ostoskeskuksen eri osiin ja yksityiskohtiin. Ostoskeskus antaa 

itsestään vaatimattoman ensivaikutelman. Sen tarkkaan harkitut yksityiskohdat, kuten kuperat 

kattoikkunat ja polveileva muotokieli, paljastuvat vasta lähemmin tarkasteltuna. Rakennus on 

muotokieleltään ostoskeskuksille tyypilliseen tapaan matala ja horisontaalinen. Siihen on suunniteltu 

myös suuria näyteikkunapintoja. Ostoskeskuksen katettu ulkokäytävä on erillisten ovien myötä 

muuttunut sisäkäytäväksi ja osa sen näyteikkunapinnoista on teipattu umpeen. Kaikkia 

näyteikkunoita ei ole teipattu umpeen, ja niiltä osin rakennuksen tilavaikutelma on avarampi ja 

lähempänä alkuperäistä läpinäkyvyyden vaikutelmaa. Rakennuksessa on käytetty lasin ohella toista 

1950- ja 1960-lukujen ostoskeskuksille tyypillistä julkisivumateriaalia eli kalkkihiekkatiiltä, mutta 

ostoskeskuksen julkisivuun oli alun perin suunniteltu betonielementtejä, jotka yleistyivät 

ostoskeskusarkkitehtuurissa vasta seuraavan vuosikymmenen puolella. Vantaanpuiston 

ostoskeskukseen suunniteltu asuinhuoneisto on ollut poikkeuksellinen ratkaisu 

ostoskeskusarkkitehtuurissa yleisesti, mutta kuten toin aiemmin ilmi, entisen Helsingin 

maalaiskunnan ostoskeskusten joukossa ratkaisu ei suinkaan ollut ainoa laatuaan. 

 

4.4. Rautkallionkatu 3, Koivukylä-Havukoski 

Koivukylä-Havukosken alue sijaitsee pääradan varressa Tikkurilan ja Korson välissä lähes 18 

kilometrin päässä Helsingin kaupungin keskustasta. Havukosken asuinaluetta, jossa 

Rautkallionkadun ostoskeskus sijaitsee, pidetään kulttuurihistoriallisena esimerkkinä 1970-luvun 

tiiviimmästä lähiörakentamisesta.296 Suunnittelun alkaessa 1960-luvun lopulla alueesta käytettiin 

pelkästään nimeä Koivukylä. Koivukylän rakentaminen alkoi 1970-luvun alussa ja sen 

rakennuttamisesta vastasivat Haka ja Sato Oy. Rakennusten suunnittelijat, joihin lukeutuvat muun 

muassa Eero Valjakka, Simo Järvinen ja Matti Karkulahti, vastasivat pitkälti myös asemakaava- ja 

korttelisuunnitelmista. Arkkitehtuuritoimisto Salonen-Savela sekä Arkkitehtuuritoimisto Pentti 

Riihelä suunnittelivat puolestaan vuonna 1969 julkaistun Koivukylän kaavarungon.297 Vaikka 

kaavarunko ei toteutunut kokonaisuudessaan, niin siitä huolimatta valmistunut alue edustaa 

kompaktikaupungin ideologiaa.298 Yksi Koivukylän tunnusomaisista piirteistä on toisistaan erotetut 

jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen tasot. Alueen suunniteltu tehokkuus perustui monipuoliseen 

jalankulkuverkostoon sekä palvelutasoon, kuten nopeasti saavutettaviin kaupallisiin palveluihin ja 

 
296 Helasvuo & Vainio 120, 123. 
297 Hankonen 1994, 257, 276; Helasvuo & Vainio 2008, 120, 122. 
298 Havukoski 2007, 8. 
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julkiseen liikenteeseen. Korkea palvelutaso toimi tiivistyneen rakentamisen vastineena. 

Asuinalueiden suurkorttelit muodostivat autoliikenteeltä rauhoitettuja kävelykatuja, jotka 

mahdollistivat jalan saavutettavissa olevien myymäläyksiköiden rakentamisen asuinalueelle.299 

Havukosken kerrostalojen sijoittelussa on käytetty hyödyksi alueen korkeuseroja ja korkeat 

kerrostalot toimivat Havukosken maamerkkinä. 

Kytötien, Peijaksentien, Hanabölentien ja Koivykylänväylän väliin jäävät asuinkorttelit 

on suojeltu asemaakaavassa merkinnällä S-4 eli 

Kaikissa alueen julkisivukorjaus- ja muutostöissä tulee ottaa huomioon alkuperäinen arkkitehtuuri ja 

. Ostoskeskus Rautkallionkatu 3 sijaitsee suojellun alueen luoteisosassa. Vaikka ostoskeskus 

on osa Havukosken asuinalueen asemakaavallista sommitelmaa, ei se silti kuulu suojeltujen 

rakennusten korttelialueeseen.300 

Vuonna 1975 valmistuneen ostoskeskuksen ovat suunnitelleet Jorma Ylihannu ja 

Raimo Puronen Kulutusosuuskuntien Keskusliiton arkkitehtiosastolta (OTK). Laatua 

laitakaupungilla -selvityksessä kuvaillaan ostoskeskuksen olevan osa intiimin mittakaavan 

lähiympäristöä.301 Intiimi on kuvaava termi ostoskeskukselle, sillä mittakaavaltaan hyvin pienessä 

rakennuksessa on ainoastaan muutama liiketila. Ostoskeskuksen pienestä koosta ja liiketilojen 

vähyydestä voi päätellä ostoskeskuksen olleen alun perin rakennettu palvelemaan paikallisten 

asukkaiden päivittäistarpeita. 

Ostoskeskus avautuu sen edestä itä-länsisuunnassa kulkevalle Rautkallionkadun 

kävelyraitille. Kävelyraitin puoli on ostoskeskuksen pääjulkisivu. Sen puolella sijaitsevat myös 

rakennuksen ainoat näyteikkunat sekä käynti liikehuoneistoihin. Ostoskeskus on tähän 

avautumissuuntansa yksikerroksinen ja sillä on liiketiloja ainoastaan tässä tasossa. Näyteikkunoiden 

yläpuolella on katos, joka on porrastettu puoli metriä alemmas räystäslinjasta. Varsinaista 

räystäslippaa rakennuksessa ei ole. Ostoskeskuksen pääjulkisivu katoksineen seuraa kävelyraitin 

maastoa, jonka vuoksi katos polveilee eri korkeudella (kuva 13).302 

Kävelyraitin toisella puolella, ostoskeskusta vastapäätä, kohoaa Havukosken 

asuinkerrostaloja. Nämä korkeat pistetalot ovat asuinalueen maamerkit ja matala ostoskeskus 

muodostaa niille jalustan.303 Pistetalojen julkisivuissa on käytetty tehostevärejä, kuten sinisen, 

punaisen, keltaisen ja vihreän eri sävyjä. Rakenteellisissa yksityiskohdissa, kuten ikkunankarmeissa, 

puolestaan muun muassa kirkkaanpunaista (kuva 14). Alueen matalammat lamellitalot ovat 

 
299 Hankonen 1994, 269, 276, 286; Helasvuo & Vainio 2008, 122. 
300 Helasvuo & Vainio 2008, 120, 122 123; Paavola 2015, 132. 
301 Helasvuo & Vainio 2008, 120, 122. 
302 Helasvuo & Vainio 2008, 122. 
303 Helasvuo & Vainio 2008, 123. 
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enimmäkseen maalaamatonta betonia, mutta myös niiden julkisivuissa on käytetty paikoin 

tehostevärejä.304 Kerrostalot rajautuvat kävelyraitin reunaan ja niiden piha-alue, joka sijaitsee 

vastapäätä ostoskeskuksen pääjulkisivua, on aidattu metallisella aidalla.305 Pihan puoleiset 

pensasistutukset kasvavat aidan läpi kadottaen aidan alareunan näkyvistä. Tämä luo vaikutelman 

siitä, että kävelyraitin ostoskeskuksen vastapäistä reunaa reunustaisi oma pensasrivistö (kuva 15). 

Rautkallionkadun kävelyraitti jatkuu ostoskeskuksen länsipuolelle ylittäen Kytötien 

betonirakenteisena siltana, johon betoninen ostoskeskus yhdistyy saumattomasti. Siltojen ja ramppien 

avulla kävelyraitti yhdistää ostoskeskuksen ympärille jäävän asuinalueen ja sen länsipuolelle jäävän, 

vuonna 1981 valmistuneen, Koivutorin ostoskeskuksen ja hieman kauempana sijaitsevan Koivukylän 

juna-aseman toisiinsa (kuva 16).306 Rautkallionkadun ostoskeskus toimii porttina ostoskeskusta 

ympäröivälle Havukosken asuinalueelle, kun ostoskeskusta ja asuinaluetta lähestyy Koivutorilta 

Kytötien ylittävää siltaa pitkin. Tästä suunnasta jalankulkija ohittaa ostoskeskuksen pakosti. 

Ostoskeskus on rakennettu osittain rinteeseen, jonka vuoksi rakennuksen vasen 

takareuna seisoo pilareiden varassa. Ostoskeskuksen lastaus-, huolto- ja pysäköintitilat sijaitsevat 

rakennuksen takapuolella ja osittain myös sen alla (kuva 14). Ostoskeskuksen alle jää lastaus- ja 

huoltoalueen lisäksi pieni parkkihalli. Lastaus- ja huoltoalue on Kytötien kanssa samassa tasossa, 

mutta parkkihalli sijaitsee hieman ylempänä rinteessä. Ostoskeskuksen takapuolella sijaitsee suuri 

paikoitusalue, joka viettää rinteen mukaisesti. Kulku paikoitusalueelle tapahtuu sekä Kytötieltä että 

rakennuksen itäpuolelle jäävältä Rasinkadulta. Paikotusalueelta pääsee kävelyraitille nousemalla 

ostoskeskuksen länsipuolella sijaitsevat portaat. Tasoerojen vuoksi kulku liikehuoneistoihin on 

mahdollista ainoastaan kävelyraitin puolelta. Paikoitusalueelta ostoskeskukselle nouseva asiakas ei 

näe liikehuoneistojen sisäänkäyntejä, vaan ainoastaan umpinaisen julkisivun huoltoalueineen (kuva 

17). Ostoskeskuksen onkin kuvailtu kääntäneen selkänsä autoilevalle asiakkaalle.307 

Ostoskeskuksen julkisivut ovat harjattua betonia (kuva 18) ja rakennus edustaakin 

1970-luvulla ostoskeskuksissa yleistynyttä betoniarkkitehtuuria.308 Ostoskeskus on tänä päivänä 

väritykseltään harmaa, mutta valmistuessaan rakennus on todennäköisesti ollut julkisivuiltaan 

sinertävä. Tämä käy ilmi vuonna 1976 Koivukylä-Havukoskesta otetusta ilmakuvasta. 

Rautkallionkadun ostoskeskus sijaitsee valokuvan oikeassa alareunassa. Kuvasta voidaan nähdä 

ostoskeskuksen julkisivujen olleen sinertävät vain vuosi rakennuksen valmistumisen jälkeen. Sininen 

väritys on kattanut kokonaisuudessaan ainakin ostoskeskuksen länsi- ja takajulkisivun (kuva 19). 

 
304 Havukoski 2007, 17. 
305 Helasvuo & Vainio 2008, 123. 
306 Helasvuo & Vainio 2008, 122 124. 
307 Helasvuo & Vainio 2008, 122 123. 
308 Helasvuo & Vainio 2008, 123. 
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Saman valokuvan avulla voidaan tarkastella myös ostoskeskuksen ympäristöä. Ostoskeskuksen 

takana valokuvan oikeassa alareunassa on nähtävissä laaja paikoitusalue, ja ostoskeskuksen 

vasemmalla puolella puolestaan Rautkallionkadulle nousevat portaat sekä Kytötien ylittävä 

betonisilta. 

Ostoskeskuksen sinertävä väritys on nähtävissä myös Kel nni on -dokumenttisarjan 

seitsemännessä Ihmisiä 12 kerrosta -jaksossa, jossa tutustutaan havukoskelaisen vuokrakerrostalon 

asukkaisiin. Ostoskeskus on nähtävissä kahdesta eri suunnasta yhteensä kymmenen sekunnin ajan. 

Ensin Rautkallionkadun ja Rasinkadun risteyksestä kuvattuna, jonka jälkeen kuvakulma siirtyy 

ostoskeskuksen toiseen päätyyn. Tästä suunnasta ostoskeskuksesta näkyy ainoastaan katoksen 

alapuoli sekä muutama näyteikkuna. Dokumenttijaksosta voidaan huomata, että ostoskeskuksen 

pääjulkisivun katos ja räystäslinja eivät ole sen muun julkisivun tavoin sinertävät, vaan harmaat.309 

Nykyään ostoskeskuksen julkisivuja koristaa joukko vuonna 2018 maalattuja muraaleja, joiden 

tekijöitä ovat taiteilijat Maikki Rantala (kuva 17), Terhi Ekebom (kuva 20) ja Miila Westin (kuva 

21).310 Maalaukset elävöittävät muuten harmaan rakennuksen yleisilmettä. 

Rautkallionkadun ostoskeskuksessa on säilytetty rakennustyypille tyypillinen 

tasakattoinen ja matala rakennushahmo. Ostoskeskuksen betonijulkisivut, laatikkomainen muotokieli 

sekä näyteikkunoiden vähäisyys edustavat 1970-luvun ostoskeskusarkkitehtuuria. Rakennuksen 

katos tuo mieleen räystäslipan liittäen ostoskeskuksen osaksi edellisen vuosikymmenen 

ostoskeskusarkkitehtuuria. Ostoskeskuksen sinertävä väritys on toistanut sitä ympäröivien 

kerrostalojen värikkyyttä sitoen ostoskeskuksen samalla osaksi sitä ympäröivää asuinaluetta ja 

ilmentäen 1960-luvun lopulta yleistynyttä värien käyttöä arkkitehtonisissa suunnitelmissa. 

 

5. Johtopäätökset 

Maisterintutkielmassani käsittelin entisen Helsingin maalaiskunnan, nykyisen Vantaan kaupungin, 

1960- ja 1970-lukujen aikana rakennettuja ostoskeskuksia kolmen esimerkkiostoskeskuksen kautta. 

Esimerkkiostoskeskukseni sijaitsevat Korsossa, Vantaanpuistossa ja Koivukylä-Havukosken alueilla 

osoitteissa Korsontie 7 (Eija-Leena ja Elja Airaksinen, 1967), Vantaanrinne 14 (arkkitehtitoimisto 

Aarne Ervi, 1967) ja Rautkallionkatu 3 (Jouko Ylihannu ja Raimo Puronen, 1975). 

Nykyinen Vantaan kaupunki oli vuoteen 1972 asti nimeltään Helsingin maalaiskunta. 

Vantaa on ollut kaupunki vuodesta 1974 alkaen. Yhtenäisyyden vuoksi olen käyttänyt tutkielmassani 

Vantaan kaupungista sen vanhaa nimeä Helsingin maalaiskunta. 

 
309 Ostoskeskus esiintyy kohdassa 13min 13sek  Yhteiskuntaohjelmat. 
YLE Areena. 
310 Koivukylä-Havukoski taidereitti. https://www.savtaide.fi/koivukyla-havukoski 
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Tutkimuskysymyksinä tarkastelin Helsingin maalaiskunnan 1960- ja 1970-lukujen 

ostoskeskuksia osana suomalaista ostoskeskusrakentamista, niiden paikkaa rakennusajankohtansa 

kaupunkirakenteessa ja sitä, miten 1960-luvun arkkitehtoniset ihanteet ja niiden muuttuminen 

vaikuttivat maalaiskuntaan 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen ostoskeskusten arkkitehtuuriin. 

Ostoskeskusten asema muuttuvassa kaupunkirakenteessa on tehnyt niistä ajankohtaisen 

tutkimusaiheen. Tutkielmani alussa toin ilmi, miten 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskuksia uhkaa 

purkaminen, ja miten nykyinen Vantaan kaupunki ei ole toistaiseksi suojellut ainoatakaan 

ostoskeskusta. Vaikka en ole tutkielmassani ottanut kantaa ostoskeskusten suojeluun, niin koen, että 

aiheeseen liittyvä keskustelu lisää ostoskeskusten ajankohtaisuutta. 

Ostoskeskukset liittyvät erottamattomasti Suomen toisen maailmasodan jälkeiseen 

lähiörakentamiseen. Lähiöiden rakentaminen alkoi Suomessa 1950-luvulla. 1940-luvun lopulla 

väestön maaltamuuton myötä asuntotuotannon painopiste siirtyi maaseudulta kaupunkeihin. 

Lisääntynyt asuntotuotanto ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kaupunkien asuntotarvetta. 

Lähiörakentamista pidettiin ratkaisuna kaupunkien asuntopulaan. Helsingin maalaiskunnan 

kaupungistumiseen 1950-luvulta alkaen vaikutti Helsingin kaupungin laajenemistarve. 1970-luvulle 

tultaessa maalaiskunta oli muuttunut kaupunkirakenteeltaan maaseutuvaltaisesta kunnasta lähiöistä 

muodostuneeksi kaupungiksi. 

 Ostoskeskukset rakennettiin lähiöiden keskuksiksi ja parhaimmillaan ostoskeskuksesta 

kehittyi paikallisten asukkaiden kohtaamispaikka. Ensimmäiset ostoskeskukset rakennettiin 1950-

luvun lopulla Helsinkiin ja Espoon Tapiolaan. Suurin osa entisen Helsingin maalaiskunnan 

ostoskeskuksista rakennettiin 1960-luvun puolivälissä ja sen jälkeen, mutta niistä ensimmäiset 

rakennettiin jo 1960-luvun alkupuolella. Maalaiskunnan ostoskeskusrakentaminen jatkui vilkkaana 

läpi 1970-luvun aina 1980-luvulle asti. 

 

Suomalaiseen lähiörakentamiseen vaikutti asemakaavaopin professori Otto-I. Meurmanin 

Asemakaavaopissa (1947) esitelty hajakeskitykseen perustuva kaupunkirakentamisen muoto, jossa 

kantakaupungin ympärille muodostui toisistaan erillisiä asumakuntia. Itse asumakunta muodostui 

toiminnallisesti eriytetyistä alueista, kuten asumiseen tarkoitetusta asumalähiöstä. Asumalähiöön 

sijoitettiin päivittäisasiointiin tarkoitettuja toimintoja ja sillä oli oma myymäläkeskuksensa. 

Asumakuntien suunnittelussa huomioitiin luonnon merkitys väestön hyvinvoinnin tukijana. Tämän 

vuoksi itse asumakuntaa ja sen sisäisiä alueita rajasivat rakentamattomat vihervyöhykkeet. 

Hajakeskitetty kaupunkirakenne esiteltiin ratkaisuna sekä ahtaaseen 

kaupunkiasumiseen että liialliseen haja-asutukseen. Asemakaavaopin mukaan liiallinen haja-asutus 

haittasi palveluiden ylläpitämistä riittämättömän väestöpohjan takia. 1950-luvun lopulla säädetyn 
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uuden rakennuslain avulla pyrittiin ehkäisemään suunnittelematonta pientalorakentamista ja siitä 

syntyvää haja-asutusta. Rakennuslain myötä rakennuskaavojen laadinta tuli pakolliseksi myös 

maalaiskunnissa, mikä lopetti Helsingin maalaiskunnassakin yleisen pientalorakentamisen lähes 

kokonaan. 

1950-luvulla lähiöitä rakennettiin Helsingin kantakaupungin läheisyyteen ja sen reuna-

alueille. Lähiöitä leimasi hajakeskitysperiaatteen mukainen väljyys ja luonnonmukaisuus, jotka 

ilmenivät alhaisena rakentamistiheytenä sekä pyrkimyksenä luonnon ja rakentamisen väliseen 

vuorovaikutukseen. 1960-luvun alussa kiihtynyt muuttoliike lisäsi asuntotarvetta ja aiheutti nyt myös 

Helsingin maalaiskunnassa paineita tuottaa uusia asuntoja nopealla tahdilla. Maalaiskunnan 

asuntotuotanto oli lisääntynyt jo 1950-luvun puolella, mutta sen varsinainen lähiörakentaminen alkoi 

muuttoliikkeen kiihtymisen myötä vasta 1960-luvulla. Asuntotuotannon painopiste siirtyi 1960-luvun 

alkuvuosina Helsingin kaupungin reunamille ja samalla Helsingin maalaiskunnan etelärajalle. 

Lähiöiden tiivistynyttä asuinrakentamista ja kaukaisempaa sijaintia kompensoitiin säilyttämällä 

alueiden luonnonmukaisuus. 

Helsingin maalaiskunnan ei uskottu pystyvän vastaamaan nopeaan väestönkasvuun, 

sillä sen suunnittelu- ja kaavoitusorganisaatiot olivat puutteellisia, eikä sillä ollut myöskään yleis- tai 

asemakaavaa. Lisäksi maalaiskunnalla oli vaikeuksia kustantaa alueille tarvittavaa infrastruktuuria. 

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi maalaiskunta olikin jatkuvien alueliitosuhkien alla. Edellinen 

suuri alueliitos oli tehty vuonna 1946 ja siinä maalaiskunta oli menettänyt lähes kaikki silloiset 

eteläalueensa Helsingin kaupungille. Alueliitoksen myötä maalaiskunnan keskiosa kaventui jakaen 

kunnan ikään kuin kahtia. 1950-luvulla kahtiajakoa korostivat kapeisiin keskiosiin rakennettu 

Helsingin lentoasema sekä hallinnollisen keskuksen siirtäminen Malmilta kunnan itäpuolelle. 

Aluerakentaminen oli ratkaisu maalaiskunnan asuntotuotantoon liittyviin 

kustannusvaikeuksiin sekä nopeaan rakennustarpeeseen. Aluerakentamissopimusten osapuolia olivat 

usein kunta, rakentaja ja pankki. Aluerakentamisella täydennettiin maalaiskunnan jo olemassa olevaa 

kaupunkirakennetta ja rakennettiin kokonaan uusia asuinaluekokonaisuuksia. Entisen Helsingin 

maalaiskunnan lähiöt onkin suurelta osin rakennettu aluerakentamisella. Nopea asuntotuotanto 

tarvittavine infrastruktuureineen helpotti myös kuntaan kohdistuvia alueliitospaineita. 

1960-luvun lopulle tultaessa hajakeskitettyyn kaupunkirakenteeseen perustuva 

suunnittelumalli kyseenalaistettiin. Vanhat lähiöt olivat rakennustehokkuudeltaan liian alhaisia, 

eivätkä ne edistäneet sosiaalista vuorovaikutusta. Uudeksi ihanteeksi muodostuneessa 

kompaktikaupungissa palattiin ruutukaavan käyttöön, lähiöiden mittakaavaa suurennettiin ja 

asuinrakentamista tiivistettiin. Kompaktikaupungin lähtökohta oli luonnosta erillään oleva 

kaupunkiympäristö, joka tarjosi asukkailleen sosiaalisia kohtaamisia. Aikakauden pyrkimykset 
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tehokkuuteen ja ajan säästämiseen ilmenivät uusissa lähiöissä helposti jalan saavutettavina palveluina 

sekä jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen eriyttämisellä omille tasoilleen. 

 

Ostoskeskuskonsepti ja ostoskeskusrakennustyyppi ovat alun perin lähtöisin Yhdysvalloista. 

Ostoskeskuskonsepti perustui ostotapahtuman keskittämiseen, jolloin asiakas sai samasta paikasta 

kerralla kaiken tarvitsemansa. Suomalaisessa ostoskeskusrakentamisessa on sovellettu tätä 

ostotapahtuman keskittämisen ideaa. Ostoskeskuskonsepti omaksuttiin Suomeen 1950-luvun aikana 

ja niiden rakentamiseen haettiin käytännön mallia sekä Yhdysvalloista että muulta Euroopasta. 

Ostoskeskusten ulkomaalaisista esikuvista pyrittiin soveltamaan suomalaiseen yhteiskuntaan sopivia 

ratkaisuja. 

Ennen ostoskeskusrakentamisen alkamista lähiöiden myymälätilat sijaitsivat 

asuinkerrostalojen pohjakerroksissa tai erillisissä siipirakennuksissa ja niiden sijoittumista 

määrittivät Asemakaavaoppiin pohjautuvat etäisyysnormit. 1950-luvulla etäisyysnormi asukkaan 

kodin ja elintarvikeliikkeen välillä oli 250 500 metriä, jonka mukaisesti lähiössä sijaitsi useita pieniä 

palvelumyymäläperiaatteella toimivia myymälöitä, jollaisia rakennettiin vielä 1960-luvun alussa. 

Etäisyysnormien vaikutus myymäläsijoitukseen on nähtävissä vielä ostoskeskusrakentamisen 

alkamisen jälkeen, kun asukasluvultaan suuriin lähiöihin suunniteltiin erillisiä myymälöitä 

ostoskeskuksesta etäällä asuvien käyttöön. Helsingin maalaiskunnassa ostoskeskuksia eivät 

edeltäneet kerrostalojen pohjakerrosten myymälätilat, vaan erilliset asuinrakennuksia muistuttavat 

myymälärakennukset. Tästä huolimatta etäisyysnormien voi katsoa vaikuttaneen myös 

maalaiskuntaan, jossa ostoskeskusten tueksi rakennettiin paikoin yksittäisiä myymälärakennuksia. 

Ostoskeskuksen rakentaminen merkitsi kuitenkin lähtökohtaisesti kodin ja myymälän välisen 

kävelyetäisyyden pidentymistä. 

1950-luvulla lähiön palveluntarjoajaksi ehdotettiin liikenteelliseen solmukohtaan 

sijoitettavaa ostoskeskusta. 1960-luvulla ostoskeskusten sijoittumista ohjasivat puolestaan 

aluekeskussuunnitelmat, joissa lähiöiden palvelut tuotti hierarkkinen ostoskeskusverkosto. Sen 

mukaisesti mittakaavaltaan suuremmat ostoskeskukset palvelivat laajemmin koko aluekeskuksen 

asiakaskuntaa ja pienemmät ostoskeskukset puolestaan paikallisesti oman lähiönsä asukkaita. Moni 

Helsingin maalaiskunnan ostoskeskus on mittakaavaltaan melko pieni. Tästä voi päätellä, että 

useampi maalaiskunnan ostoskeskus suunniteltiin palvelemaan ensisijaisesti ostoskeskusta 

ympäröivän lähiön asukkaita. 

Ostoskeskuksissa lähiöiden myymälät ja palvelut keskitettiin saman katon alle. 

Keskitetyn myymälätoiminnan yhtenä tavoitteena oli tarjota lähiön asukkaille mahdollisimman 

monipuoliset palvelut. Myymälätoiminnan keskittäminen oli lisäksi tapa tehostaa vähittäiskaupan 
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toimintaa. Toinen tehostamistapa oli 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa yleistynyt 

itsepalvelumyymälämalli. Uusien lähiöiden elintarvikemyymälät suunniteltiinkin pitkälti 

itsepalvelumyymälöiksi. 

 Kaupunkisuunnittelun ihanteiden muuttuessa 1960-luvun lopulla muuttui myös 

vähittäiskaupan suopeus kaavoituksella tehtävää sijoittumista kohtaan. Yksityisautoilusta oli 

muodostunut liikkumisen ihanne ja sen lisääntymisen myötä kaupan ja kodin välisen fyysisen 

etäisyyden merkitys oli pienentynyt. Autoilevalle asiakkaalle kohdennetut automarketit olivat 

vähittäiskaupalle kustannustehokkaampia kuin lähiöiden ostoskeskuksissa sijainneet myymälät. 

Helsingissä ostoskeskusrakentaminen väheni automarkettien avaamisen myötä huomattavasti, mutta 

Helsingin maalaiskunnassa tällaista vähentymistä ei tapahtunut, vaan ostoskeskusten rakentaminen 

oikeastaan lisääntyi. 

 

Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusrakentamisen lähtökohdat ovat Helsingin vastaavaan 

verrattaessa erilaiset johtuen siitä, että maalaiskunta oli alkanut kaupungistua vasta sen 

ostoskeskusrakentamisen alkua edeltäneen vuosikymmenen aikana. Ennen ostoskeskuksia Helsingin 

maalaiskunnassa rakennettiin maaseudulle tyypilliseen tapaan asuinrakennuksia muistuttavia 

myymälärakennuksia, joihin oli sijoitettuna myös kauppiaan asunto. Vastaavia myymälärakennuksia 

rakennettiin maalaiskunnassa vielä 1950-luvulla. Voisikin sanoa Helsingin maalaiskunnan jättäneen 

kerrostalojen pohjakerrosten myymälätilat väliin ja siirtyneen suoraan ostoskeskusten rakentamiseen. 

 1950 1960-lukujen vaihteessa Helsinkiin oli rakennettu useita ostoskeskuksia ja uusia 

oli suunnitteilla sen verran monta, että Uuden Suomen artikkelissa kirjoitettiin elokuussa 1963 

. Tämän perusteella tulkitsen, että Helsingin 

maalaiskunnan lähiörakentamisen alkaessa oli itsestään selvää, että myös maalaiskunnan lähiöihin 

rakennettaisiin omat ostoskeskukset. 

Maalaiskunnan ensimmäiset ostoskeskukset rakennettiin 1960-luvun alkuvuosina. 

Ensimmäinen varsinaista rakennustyyppiä edustava ostoskeskus rakennettiin Kaivokselaan vuosien 

1962 1965 aikana. Rekolaan oli kuitenkin rakennettu jo vuonna 1961 Liiketalo Vakulana tunnetun 

ostoskeskuksen ensimmäinen osa ja Korsoon Merikotkantien liikerakennus. Luvussa neljä pohdin, 

että Liiketalo Vakulan ensimmäisen osan pieni mittakaava ja liiketilojen vähäisyys ovat saattaneet 

vaikuttaa siihen, miksi rakennusta ei ole nimetty maalaiskunnan ensimmäiseksi ostoskeskukseksi. 

Merikotkantien liikerakennusta on puolestaan nimitetty kyläkaupan ja ostoskeskusten välisen 

siirtymäkauden edustajaksi. Liikerakennuksessa on ostoskeskuksille tyypillisiä piirteitä, mutta sen 

rakennuttajana toimi yksityishenkilö ja siihen suunniteltiin myös asuinhuoneistot. Ostoskeskusten 

asuinhuoneistot, jollaiset suunniteltiin myös Korsonpolku 4 (1964) sekä Vantaanpuiston (1967) 
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ostoskeskuksiin, tuovat mieleen vanhat maaseutumyymälät. Ostoskeskuksiin suunniteltuja 

asuinhuoneistoja voikin pitää vanhan maaseutuvaltaisen maalaiskunnan ja sen myymälärakennusten 

perintönä. 

1960-luvulla suurin osa Helsingin maalaiskunnan asutuksesta oli keskittynyt kunnan 

itäosiin pääradan varteen. Tämän voi katsoa vaikuttaneen siihen, miksi kahdestatoista 1960-luvulla 

valmistuneesta ostoskeskuksesta jopa kahdeksan rakennettiin pääradan varteen ja ainoastaan kolme 

kunnan länsiosiin. 1970-luvun viidestätoista valmistuneesta ostoskeskuksesta noin puolet 

rakennettiin länsipuolelle. Länsipuolen 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskukset keskittyivät pääosin 

kunnan eteläosiin Martinlaakson radan varteen jättäen sen pohjoisosat ilman ostoskeskuksia. 

Länsipuolen pohjoisin ostoskeskus sijaitsee Vantaanpuistossa. 1970-luvulla itäpuolelle rakennetut 

ostoskeskukset sijoittuivat jälleen pääradan varteen, mutta nyt myös kunnan kaakkoisosiin 

Hakunilaan ja Helsingin rajan tuntumaan Länsimäkeen. On myös hyvä muistaa, että kunnan entiseen 

kaakkoisosaan, Vuosaareen, oli rakennettu jo vuonna 1965 ostoskeskus, joka jäi vuoden 1966 

kuntaliitoksessa Helsingin puolelle. 

Ostoskeskusten sijaintien avulla voidaan tarkastella maalaiskunnan kaupunkirakenteen 

muodostumista 1960- ja 1970-luvuilla. Helsingin maalaiskunnan kaupunkirakenteen suunnittelussa 

on käytetty niin kutsuttua Finger Plan-mallia, jonka mukaisesti maalaiskunnan kaupunkirakenne 

tukeutui itäisen ja läntisen varren eli varaan. Sormimainen kaupunkirakenne korosti myös 

maalaiskunnan aiemmin mainittua alueellisen kahtiajaon vaikutelmaa. Moni ostoskeskus sijoitettiin 

edellä mainittujen varsien läheisyyteen. Ostoskeskusten sijaintien perusteella entisellä 

maalaiskunnalla voi katsoa olevan myös kolmas kaakkoinen varsi. Kolmas varsi ikään kuin seuraa 

nyt Helsingin Mellunmäkeen päättyvää metrorataa, mikäli rataa olisi jatkettu Mellunmäestä kohti 

Länsimäkeä ja Hakunilaa. 

 Aluerakentamisella on myös roolinsa ostoskeskusrakentamisessa. Moni maalaiskunnan 

ostoskeskus suunniteltiin ja rakennettiin osana aluerakentamiskohdetta, jossa ostoskeskuksen 

suunnitteluvastuu oli joko alueesta suunnitteluvastuussa olleella arkkitehdilla tai arkkitehtitoimistolla 

tai kokonaan erillisellä konsulttitoimistolla. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut suuresti siihen, 

miksi Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusten suunnittelijoihin lukeutuu useita eri arkkitehteja ja 

arkkitehtitoimistoja. Eniten saman arkkitehdin suunnittelemia ostoskeskuksia on Erkki Karvisella, 

joka suunnitteli maalaiskuntaan ainoastaan kolme ostoskeskusta. 

Suomalaisten ostoskeskusten esikuvana on pidetty vuonna 1936 valmistunutta 

Lasipalatsia (Kokko, Rewell ja Riihimäki), jossa oli valmistuessaan monia myöhemmin 1950-luvun 

lopun ja 1960-luvun ostoskeskusarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä. Voidaankin tulkita, että muun 

Suomen tavoin myös ostoskeskusarkkitehtuurissa on osin ammennettu 1930-luvun arkkitehtonisesta 
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perinnöstä. Helsingin maalaiskunnan ostoskeskukset edustavat arkkitehtuuriltaan monipuolisesti 

suomalaista ostoskeskusarkkitehtuuria ja sen ihanteiden muutosta. Entisen maalaiskunnan 

ostoskeskuksissa on tiettyjä ostoskeskusarkkitehtuurille tyypillisiä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka 

toistuvat ostoskeskusarkkitehtuurissa arkkitehtonisten ihanteiden muutoksesta huolimatta. Näitä ovat 

laajat yhtenäiset lasinäyteikkunat, pelkistetty tasakattoinen ja horisontaalinen muotokieli, 

rakenteellisten yksityiskohtien korostaminen, räystäslippa tai muu vastaava katos sekä liiketilojen 

avautuminen ulkotilaan. Ostoskeskusten tasakattoinen muotokieli edustaa 1960-luvulla uudeksi ja 

nykyaikaiseksi miellettyä arkkitehtonista muotoa. Ostoskeskusten julkisivuissa on käytetty myöskin 

1960-luvulla nykyaikaisiksi miellettyjä materiaaleja, kuten lasia. 1960-luvun ihanteen mukaisesti 

ostoskeskukset ovat muotokieleltään pelkistettyjä. Niiden koristelussa on ornamenttien sijaan suosittu 

rakenteellisten yksityiskohtien korostamista sekä vahvoja kontrasteja, kuten tumman ja vaalean sävyn 

sekä kevyen lasijulkisivun ja raskaan kattorakenteen yhdistämistä. 

Maalaiskunnan 1960-luvun ostoskeskukset ovat aikakauden ostoskeskusarkkitehtuurin 

mukaisesti horisontaalisia, tasakattoisia ja koostuvat yhdestä tai useammasta rakennushahmosta. 

Useassa maalaiskunnan ostoskeskuksessa on joko räystäslippa tai sitä mukaileva katos. 

Ostoskeskuksissa on myös suuria lasisia näyteikkunajulkisivuja, jotka muodostavat liiketilojen ovien 

kanssa yhtenäisiä lasijulkisivuja. Yksi selkeimmistä 1950-luvun lopun ja 1960-luvun 

ostoskeskusarkkitehtuuria edustaneista ostoskeskuksista on esimerkkiostoskeskukseni Korsontie 7 

(1967). Rakennus on koostunut alun perin kahdesta rakennushahmosta, joiden väliin on muodostunut 

katettu ulkokäytävä. Ostoskeskus on yleisilmeeltään pelkistetty ja graafinen, ja sille graafisuuden 

tuntua luovat polveileva räystäslippa sekä tumman ja vaalean värin sekä keveiden lasi-ikkunoiden ja 

raskaan kattorakenteen väliset kontrastit. Ostoskeskuksen katetun ulkokäytävän sulkeminen ja 

muuttaminen liiketilaksi on vaikuttanut merkittävästi sen alkuperäiseen ulkoasuun. Muutoksesta 

huolimatta ostoskeskuksen muotokieli ja arkkitehtuuri yhdistävät sen 1950-luvun lopun ja 1960-

luvun ostoskeskusrakentamisen jatkumoon osoittaen, ettei Helsingin maalaiskunnan 

ostoskeskusrakentaminen ollut muusta suomalaisesta ostoskeskusrakentamisesta irrallaan tapahtuvaa 

toimintaa. 

1950-luvun lopun ja 1960-luvun ostoskeskusarkkitehtuurille tyypilliset 

julkisivumateriaalit, lasi, siporex, minerit-levyt ja kalkkihiekkatiili, ovat hyvin edustettuina Helsingin 

maalaiskunnan 1960-luvun ostoskeskuksissa. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa maalaiskunnan 

ostoskeskusten julkisivumateriaaleina yleistyivät puu ja punatiili. 1960-luvulla arkkitehtonisissa 

suunnitelmissa yleistynyt betonin käyttö näkyi ostoskeskusten arkkitehtuurissa seuraavalla 

vuosikymmenellä. Betonijulkisivut ovatkin yksi 1970-luvun ostoskeskusarkkitehtuurin 

tyypillisimmistä piirteistä. Vantaanpuiston ostoskeskuksen julkisivussa oli suunniteltu käytettävän 
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betonielementtejä jo 1960-luvun puolella, mutta valmiissa rakennuksessa on sittenkin käytetty 

kalkkihiekkatiiltä. 

Ostoskeskusten 1970-luvun arkkitehtonista muutosta edelsi betonielementtien ja värien 

käytön lisääntyminen, mutta myös kaupunkirakenteen ihanteiden sekä vähittäiskaupan tilallisten 

tarpeiden muuttuminen. Lisäksi vuosina 1973 1974 vallinnut öljykriisi pienensi ostoskeskusten 

näyteikkunapintojen määrää vaikuttaen aikakauden ostoskeskusten yleisilmeeseen. Ostoskeskusten 

mittakaava suureni ja niiden yhteyteen liitettiin uusia julkisia tiloja ja palveluita, kuten esimerkiksi 

lääkäriasema, kirjasto tai nuorisotila. Edellä mainitut palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, jotka 

lähtökohtaisesti palvelevat laajempaa asiakaskuntaa ja niiden sijoittamisen ostoskeskuksen yhteyteen 

voi tulkita korostaneen mittakaavaltaan suuren ostoskeskuksen seudullisesti palvelevaa luonnetta. 

Mittakaavaltaan suuremmat ostoskeskukset sijoitettiin Myyrmäkeen (Myyrinpuhos, 1975), 

Martinlaaksoon (Martinkeskus, 1970 ja Aseman liikekeskus, 1974), Tikkurilaan (Peltolantie 2, 1968) 

ja Länsimäkeen (Suunnistajankuja 2, 1977). Edellä mainituista ostoskeskuksista ainoastaan 

Suunnistajankuja 2 ostoskeskusta ei rakennettu joko suunniteltuun aluekeskukseen tai suuremmaksi 

muodostuneeseen keskukseen. 

1960-luvun lopulla yleistynyt värien käyttö näkyy myös Helsingin maalaiskunnan 

ostoskeskusarkkitehtuurissa. 1960- ja 1970 luvun taitteessa ja sen jälkeen rakennetut ostoskeskukset 

ovat monesti edeltäjiään värikkäämpiä. Ostoskeskusten betonista puuhun ja punatiileen vaihtelevat 

julkisivumateriaalit rikkovat ostoskeskusten aikaisempaa tummaan ja vaaleaan sävyyn nojaavaa 

värimaailmaa. Ostoskeskusten väriyksityiskohdat ovat tyypillisesti julkisivujen teräsrakenteissa, 

mutta myös laaja-alaisempia värityksiä esiintyi. Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusten 

arkkitehtuurissa voi nähdä myös suomalaisille konstruktivisteille tyypillistä rakenteellisuutta, 

jollaiseksi olen tulkinnut muun muassa teräs- tai betonikehystetyn paneloinnin, jossa on saatettu 

käyttää kirkkaitakin värejä. Esimerkiksi Myyrinpuhoksen julkisivukäsittelyä, jossa rakenteet 

korvasivat perinteisen koristelun, pidetään konstruktivistisena. Julkisivun yhteneväisyyksiä voi 

nähdä Case Study-talon välillä, mutta myös Bengt 

Lundstenin rivitalojen sekä Kuohukujan ja Mikkolan ostoskeskusten välillä. 

Valitsin esimerkkiostoskeskukseni osoitteissa Korsontie 7, Vantaanrinne 14 ja 

Rautkallionkatu 3 niiden rakennusajankohdan, sijainnin sekä arkkitehtonisen ilmeen perusteella. 

Ostoskeskukseni ovat valmistuessaan sijainneet alueensa kannalta keskeisillä paikoilla ja olleet 

saavutettavissa niin jalan kuin ajoneuvolla. Lisäksi ostoskeskukset Korsontie 7 ja Rautkallionkatu 3 

rakennettiin molemmat juna-aseman läheisyyteen eli ne olivat valmistuessaan saavutettavissa myös 

julkisilla liikennevälineillä. 
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Rautkallionkadun ja Vantaanpuiston (Vantaanrinne 14) ostoskeskukset sijaitsevat 

liikenteellisessä solmukohdassa lähiön sisääntuloväylän läheisyydessä. Sijaitessaan asuinalueen 

sisääntuloväylän tuntumassa ostoskeskus toimii eräänlaisena porttina lähiöön ja ottaa vastaan alueelle 

saapujat. Rautkallionkadun ostoskeskus sijaitsee kävelysillan kupeessa yhdistäen ostoskeskuksen ja 

Koivutorin sekä Koivukylän juna-aseman toisiinsa. Samalla ostoskeskus toimii jalankulkijoiden 

porttina ostoskeskusta ympäröivälle Havukosken asuinalueelle. Autoileva asiakas ei kohtaa 

ostoskeskusta samalla tavoin, sillä ostoskeskuksen paikoitusalue sijaitsee sen takana ja ajoneuvolla 

liikkuja kohtaakin ensimmäisenä ostoskeskuksen umpinaisen takaseinän. Vantaanpuiston 

ostoskeskuksen rooli asuinalueensa porttina on selkeämpi. Asuinalueen sisääntuloväylän tuntumaan 

rakennettu ostoskeskus varmistaa, että kuljettaessa syvemmälle asuinalueelle on kuljettava 

ostoskeskuksen ohi. Ostoskeskuksen sijainnin vuoksi sekä ajoneuvolla liikkujat että jalankulkijat 

voivat lähestyvät ostoskeskusta samasta suunnasta. 

Vantaanpuiston ostoskeskus on esimerkki ostoskeskuksesta, joka on suunniteltu ja 

rakennettu osana aluerakentamiskohdetta, ja jonka suunnittelija on samalla toiminut 

aluerakentamiskohteen vastuusuunnittelijana. Tuleva Vantaanpuisto koostui vielä 1950-luvun lopulla 

suurimmalta osin metsä- ja peltoalueista, mutta alueella oli myös pientaloasutusta. Vantaanpuiston 

aluerakentamissopimus solmittiin vuonna 1964 ja alueen ensimmäiset asuinkerrostalot valmistuivat 

seuraavana vuonna.  Alueen suunnittelussa on huomioitu sitä ympäröivä luonto maastonmuotoineen 

ja sen suunnitelmissa eri asuinrakennuskokonaisuuksia erottivat toisistaan rakentamattomat 

vihervyöhykkeet, jotka soveltavat Asemakaavaopin esitystä eri alueita toisistaan rajaavista 

vihervyöhykkeistä. 

Vantaanpuiston asuinalue ja ostoskeskus ovat arkkitehtitoimisto Aarne Ervin 

suunnittelemat. Ostoskeskuksen useat yksityiskohtiin paneutuvat suunnitelmat kertovat siitä, että 

rakennuksen arkkitehtoniseen suunnitteluun on käytetty paljon aikaa. Ostoskeskuksen tarkkaan 

harkitut yksityiskohdat, kuten kuperat kattoikkunat ja polveileva muotokieli, paljastuvat vasta kun 

ensivaikutelmaltaan vaatimatonta rakennusta tarkastellaan lähempää. Nykyään ostoskeskuksen 

katettu ulkokäytävä on muutettu suljetuksi sisäkäytäväksi ja osa rakennuksen laajoista 

näyteikkunapinnoista on teipattu umpeen. Jäljellä olevat teippaamattomat näyteikkunapinnat 

korostavat ostoskeskuksen alkuperäistä läpinäkyvyyden vaikutelmaa. 

Koivukylä oli Helsingin maalaiskuntaan suunniteltu kompaktikaupunki, jonka 

kaavarungon toteutus jäi vaillinaiseksi. Rautkallionkatu 3 ostoskeskuksen kupeessa sijaitseva 

kävelysilta on esimerkki liikkumismuotojen eriyttämisestä omille tasoilleen. Rautkallionkadun 

ostoskeskus (1975) edustaa 1970-luvun ostoskeskusarkkitehtuuria. Ostoskeskuksen pienestä 
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mittakaavasta ja liiketilojen vähyydestä voi päätellä, että se rakennettiin alun perin palvelemaan 

ainoastaan Havukosken asuinalueen asukkaiden päivittäisiä ostostarpeita. 

Ostoskeskuksessa on nähtävissä ostoskeskusarkkitehtuurin muutos. Rakennuksen 

julkisivujen paljas betonipinta, laatikkomainen muotokieli sekä näyteikkunoiden vähäisyys 

ilmentävät 1970-luvulle tyypillistä ostoskeskusarkkitehtuuria. Ostoskeskuksessa on säilytetty 

rakennustyypille ominainen tasakattoinen matala rakennushahmo. Rakennuksessa ei ole varsinaista 

räystäslippaa, mutta sen pääjulkisivun puoleinen katos muistuttaa sellaista. Katos liittää 

ostoskeskuksen osaksi edellisen vuosikymmenen ostoskeskusarkkitehtuuria. Ostoskeskuksen 

ulkoasussa on näkynyt myös värien käytön yleistyminen. Ostoskeskuksen aikaisempi sinertävä 

värimaailma on toistanut Havukosken kerrostalojen värikkyyttä ja sitonut ostoskeskuksen osaksi sitä 

ympäröivää asuinaluetta. Vuoden 1976 ilmakuvassa näkyy, miten sinertävä väritys on keskittynyt 

ostoskeskuksen julkisivuihin, pelkkien rakenteiden sijaan. Nykyään ostoskeskuksen julkisivuja 

koristavat muraalit elävöittävät muuten betonin harmaata rakennusta. 

Korsontie 7 ostoskeskus rakennettiin erilaiseen ympäristöön kuin Vantaanpuiston ja 

Rautkallionkadun ostoskeskukset. Se on esimerkki ostoskeskuksesta, joka rakennettiin jo olemassa 

olevan asutuksen keskelle Helsingin maalaiskunnan itäpuolelle pääradan varteen. Korson keskusta-

aluetta, johon ostoskeskus valmistui vuonna 1967, on pidetty alueen keskustana 1930-luvulta lähtien. 

Korsontie 7 on sen keskustan kolmas ja samalla sen viimeinen 1960-luvun puolella valmistunut 

ostoskeskus. Se oli myös ensimmäinen korsolainen ostoskeskus, johon ei suunniteltu 

asuinhuoneistoja. Ostoskeskuksen ympäristö on kokenut paljon muutoksia rakennuksen 

valmistumisen jälkeen. Suurimpia muutoksia ovat omakotitalojen purkaminen keskusta-alueelta sekä 

jo 1970-luvulla tehty tielinjaus, jonka myötä Korson pääväylä ei enää kulje ostoskeskusryhmittymän 

läpi. Ympäristössä tapahtuneet muutokset vaikeuttavat ostoskeskuksen alkuperäisen ympäristön 

hahmottamista. Valmistuessaan rakennuksen polveilevan pääjulkisivun puolella on kulkenut Korson 

pääväylä, ja ostoskeskuksen välittömässä läheisyydessä on sijainnut pientaloja. Yksikään Korson 

keskusta-alueen ostoskeskusryhmittymään kuuluvista rakennuksista ei ole mittakaavaltaan erityisen 

suuri ja lähin Korson keskustan ulkopuolella sijainnut ostoskeskus rakennettiin Mikkolaan vasta 

vuonna 1970. Päättelen, että Korson keskustan ostoskeskusten oli tarkoitus palvella laajemmin 

Korson ja sen ympäristön asukkaita. Muutaman vuoden välein alueelle valmistuneet ostoskeskukset 

ovat taanneet asukkaille tarvittavat palvelut. 

 

Keskeistä Helsingin maalaiskunnan ostoskeskusrakentamiselle oli sen alkaminen kunnolla vasta 

1960-luvun puolivälissä ja kiihtyminen 1970-luvulle tultaessa. Helsingin maalaiskunnan ja Helsingin 

kaupungin ostoskeskusten vilkkaimman rakennuskauden välillä on eroa vuosikymmenen verran. 
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Tämän vuoksi maalaiskunnan ostoskeskuksia voi pitää ostoskeskusrakentamisen toisena aaltona. 

Ensimmäisen aallon voi katsoa päättyneen automarkettien rakentamiseen, jolloin Helsingin 

kaupungin ostoskeskusrakentaminen vähentyi merkittävästi. 

Ostoskeskukset olivat 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa ratkaisu kaupan 

muuttuneisiin tarpeisiin, mutta vajaa vuosikymmen myöhemmin, jolloin maalaiskunnan 

ostoskeskusrakentaminen alkoi kiihtyä, eivät ostoskeskukset pystyneetkään enää vastaamaan kaupan 

näkökulmasta sen muuttuneisiin tavoitteisiin. Vähittäiskaupan muuttuneiden tilallisten tarpeiden 

näkökulmasta tarkasteltuna entisen Helsingin maalaiskunnan 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskuksia 

voi pitää myös eräänlaisina väliinputoajina. 

Helsingin maalaiskunnan ostoskeskukset ovat arkkitehtuuriltaan monipuolisia. Niiden 

joukosta löytyy yksilöitä, jotka edustavat niin 1950-luvun lopun ja 1960-luvun kuin 1970-luvun 

ostoskeskusarkkitehtuuria. Maalaiskunnan 1960- ja 1970-lukujen ostoskeskusrakentaminen on 

suoraa jatkumoa suomalaiselle ostoskeskusrakentamiselle, joka alkoi 1950-luvun lopulla Helsinkiin 

ja Espoon Tapiolaan rakennetuista ostoskeskuksista. 
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