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VANTAAN OSTOSKESKUKSET 1961–1986
Selvitys ostoskeskusten rakennushistoriallisesta merkityksestä ja suojeluarvoista
Vantaan kaupunkisuunnittelu teetti syksyllä 2007 arkkitehdit mustonen oy:llä sektoriinventoinnin vantaalaisesta ostoskeskuksesta. Työn tekivät Tapani Mustonen, Olli Helasvuo
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ja Niina Vainio.

VANTAAN OSTOSKESKUKSET 1961–1986

Kohteena oli kolmekymmentä vuosina 1961–1986 valmistunutta ostos- ja liikekeskusta.
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Tavoitteena oli selvittää kohteiden ominaispiirteet ja rakennushistoriallinen merkitys sekä
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arvottaa rakennukset tulevan päätöksenteon helpottamiseksi.
Kohteet valokuvattiin ja inventoitiin paikalla. Nykytilannetta verrattiin lupa-arkistosta
hankittuihin pääpiirustuksiin ja vanhempiin valokuviin. Arkistotutkimuksessa tärkeimpänä
lähteenä oli Vantaan kaupungin Rakennusvalvontaviraston arkiston ja Kaupungin arkis-
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Tästä käytettiin termiä ”kynnysraha”.

muuttaa jälkikäteen. Aluerakentamiskohtei-

korkeuskäyriä. Suuntauksen esikuvina olivat
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Markkanen 1997, s.40.
Periaatteet löytyvät Asemakaavaopista

den uudet asukkaat joutuivat myös välikäden
kautta maksamaan lain mukaan kunnille

mm. Alvar Aallon Sunila, Otto-Iivari Meurmanin Tapiola sekä Olympiakylä32 Helsingissä.

(Meurman 1947) ja arkkitehdin laatimista
asemakaavoista, mm. Tapiola. Erityisesti
Asuntosäätiön puheenjohtajan Heikki von

kuuluvia teknisiä kustannuksia.30

Olli Kivinen oli Hämeenlinnan yleiskaa-

Hertzenin kirjoittama väestöliiton pamﬂetti ”Koti vaiko kasarmi lapsillemme” vuodel-

SUUNNIT TELUIHANTEIDEN KEHIT YS

vassa 1957 esittänyt lähiön liikenteellisen
ideaalin, ns. keuhkokaavion, jonka mukaan

ta 1946, on jäänyt historiaan esimerkkinä
asumisen luonnonläheisyyden propagan-

1950-luvulla
a rakennettujen ensimmäisten
lähiöiden suunnittelussa asetettiin tavoitteeksi

tettu autoliikenteestä.33 Tätä periaatetta

mm. Otto-Iivari Meurmanin asemakaavaopissa31 asetetut periaatteet luonnonolosuhteita

noudattaen syntyi jalankulkijalle miellyttävää
ympäristöä, mutta palvelujen saavutettavuus
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dasta.
Arkkitehdit Martti Välikangas 1938–40 ja

33

Hilding Ekelund 1948–52.
Nyman 2003 s.41.
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asuinalueen jalankulku on täydellisesti ero-

huomioivista asumakunnista. Maastonmuodot

ja kaupan houkuttelu kävelyreittien varrelle

ja näkymät olivat kaavoituksen lähtökohtia,

osoittautui vaikeammaksi.

ton lupapiirustusmateriaali. Kaupunginmuseon kuva-arkistosta saatiin vanhaa valokuvaaineistoa kohteista ja Maankäyttötoimen mittausosastolta 1950–70-lukujen kartta-aineistoa. Kun ostoskeskusten nykytilanne, historia ja rakentumisen vaiheet oli pääpiirteissään

ja rakennukset ja katuverkko myötäilivät

selvitetty, määritettiin kohteiden rakennustaiteelliset, -historialliset ja kaupunkikuvalliset
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arvot.
Työtä valvoi Vantaan kaupunginmuseon, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan edus-
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tajista koottu ohjausryhmä.
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Vantaan kaupunkisuunnittelu ja Vantaan kaupunginmuseo julkaisivat Vantaan ostoskesK ARTTA V

kukset-inventoinnin aineiston pohjalta kirjan, jonka toimitustyö ja graafinen suunnittelu
tilattiin arkkitehdit mustonen oy:ltä. Graafisesta suunnittelusta vastasi Niina Vainio.

↓

Kuohukuja 1:n liimapuurakenteet ovat
viimeisteltyjä sekä sisä- että ulkotiloissa.

→

Kuohukuja 1:n lähiympäristöä, ikkunoiden
yksityiskohtia sekä (taka) julkisivu
kevyen liikenteen raitille.

Ostoskeskusjulkaisu Laatua laitakaupungilla - Vantaan ostoskeskukset 1961–1986
sisältää kolme artikkelia sekä kohteiden esittelyosan. Artikkeleissa Vantaan ostoskeskukhukuja 1:n molemmin puolin sijaitsevat pitkät
ja korkeat, tiehen nähden poikittaiset asuinkerrostalot, joissa on matalat liikesiivet. Molemmat ovat Arkkitehtitoimisto Eino Tuompon
suunnittelemia. Ostoskeskuksen kanssa ne
muodostavat kadun varteen edustavan sarjan
saman aikakauden liikerakennuksia. Yhtenäisyys ulottuu myös asunto-osakeyhtiön pihojen
laatoitus- ja istutusaiheisiin. Polveilevassa
metsäisessä pihamaastossa suorakulmaisten
kerrostalojen välisiä pihoja rajaavat matalat,
osin maaston mukaan porrastetut autotallit.
OSTOSKESKUKSEN on suunnitellut arkkitehti
Ilpo Hälvä Uniplan Ky:stä. Pääpiirustukset
ovat vuodelta 1971 (tarkennettiin 1972). Rakennuksessa on alun perin asunto-osakeyhtiön kerhotila, isännöitsijäkonttori, neljä pientä
myymälätilaa, grilli ja kioski.
Kuohukujan ostoskeskus muodostuu yksikerroksisesta suorakaiteenmuotoisesta liike- ja toimisto-osasta sekä kahdesta pienestä

sia tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ”Ostoskeskusten syntyvaiheita 1960–luvulla”,
”Helsingin maalaiskunnasta Vantaan kaupungiksi 1960–1980” sekä ”Vantaan ostoskeskusten arkkitehtuurista”. Kohde-esittelyt ovat tietopaketteja kustakin ostoskeskuksesta.

kioskipaviljongista sen itäpuolella. Liimapuupalkkien kannattama katto suojaa kokonaisuutta. Jalankulkuterassi paviljonkien ympä↑

Kuohukuja 1:n pohjapiirros
1:400, Ilpo Hälvä 1971.
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rillä laskeutuu portaittain kohti rakennuksen
itäpuolella olevaa pientä aukiota ja vesiallasta.
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