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TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Diplomityöni, Tulevaisuuden ostari, tutkii Helsingin lähiöiden keskuksia ja ehdotan kon-

septitasoisen uudistuksen Kontulan ostarille syksyllä vuonna 2018. Tavoitteeni on tutkia 

miten arkkitehtuurilla voi parantaa alueen yleiskuvaa kunnioittaen vanhaa ostoskeskus-

rakennusta. Työssä osallistan kontulalaisia nuoria kertomaan, mitkä tekijät parantaisivat 

heidän viihtyvyyttä lähiökeskuksessa.

Diplomityö koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä käyn läpi lähiöiden kehitys-

kaarta, ilmiöitä ja säilyttämiseen liittyviä ristiriitoja. Toinen osa käsittelee osallistamista 

suunnitteluprosessissa, ja miten huomioin nuorten mielipiteitä arkkitehtisuunnittelussa. 

Työn empiirinen aineisto on kerätty Kontulan nuorisotalolla järjestetystä työpajasta 

toukokuussa 2018. Työpajaan osallistui 23 nuorta, joiden havaintoja ostariympäristöstä 

käsittelen diplomityön osassa 2. Viimeisessä osassa esittelen oman suunnitelmani, Kontu-

la-talo kehitysehdotukseni ostarin tulevaisuudelle, johon kuuluu muun muassa monitoi-

mitiloja, kulttuuritiloja ja julkinen sauna. Suunnitelmassa olen tarkastellut myös ostarin 

liittymistä sen ympäristöön, jossa ehdotukseni mukaan monitoimitalo on alueen tärkein 

yhteisö- ja viihdekeskus.

Työssäni annan vanhalle lähiökeskukselle uuden tulevaisuuden niin, että sen arkkitehto-

niset kerrostukset jäävät osaksi rakennuksen tarinaa. Rakennusperintöä tulee säilyttää ja 

arvostaa, rakennuksen historia on vain 50 vuotta vanha. Toivon, että keskus saa uudella 

arkkitehtuurilla elämää vielä tulevat vuosikymmenet ja, että erityisesti nuorille turvataan 

paikka ajanviettoon ja oleskeluun.

Avainsanat: lähiö, osallistava suunnittelu, vuorovaikutus, kaupunkisuunnittelu, monitoi-

mitalo, kulttuurikeskus, kaupunginosatalo

The thesis, Suburban community centre, is a research of the suburban centres of Helsinki, 

which are mainly built during years 1950 and 1970. The aim is to develop the central 

of Kontula area and suggest a new building to be part of its old shopping centre. This 

suggestion is a development for the central area to be more attractive to the residents 

and visitors. Besides, I participate children from Kontula youth centre and ask what they 

consider as the important factors in their daily environment. 

The thesis is divided into three parts, where the first one is a research of Helsinki suburbs 

in general and what has happened to the modernist commercial centres in Finland. The 

second part is describing the participatory design, which is based on a workshop in 

Kontula in May 2018. In this part, I describe how participating the users influenced on 

my design work and what is the key functions that children want to do in the community 

centre. In the workshop participated all together 23 persons, aged 7-18 years old. In the 

last part, I present my own design for Kontula, where the new community centre in the 

most important meeting point and entertainment building of the residential area.

In this work I concentrate on the outskirts of the Helsinki city area and give a new life 

to a building, which has now been waiting for its renovation for a decade. The shopping 

centre itself does no longer service as a commercial building the needs of today. The 

community of Kontula, especially children and youth, needs a new place for meeting 

friends and entertain themselves.

Keywords: suburb, Kontula, participatory design, participation, urban planning, commu-

nity centre, cultural centre
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JOHDANTO

Diplomityöni, Tulevaisuuden ostari, tutkii Helsingin lähiöiden keskuksia ja ehdotan kon-

septitasoisen uudistuksen Kontulan ostarille syksyllä vuonna 2018. Tavoitteeni on tutkia 

miten arkkitehtuurilla voi parantaa alueen yleiskuvaa ja imagoa kunnioittaen vanhaa 

ostoskeskusrakennusta. Työssä osallistan kontulalaisia nuoria kertoman, mitkä tekijät 

parantaisivat heidän viihtyvyyttä lähiökeskuksessa.

Työn ensimmäisessä osassa käsittelen lähiöiden kehityskaaria ja ostoskeskusten syntymi-

sen vaiheita ja ilmiötä Helsingissä. Osiossa nimeän seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa esi-

merkiksi alueellisen huonon maineen syntymiseen. Helsingissä voidaan nähdä rakenteel-

lisia eroja tarkastellessa tilastoja ja Kontulan kaltaisissa lähiöissä taulukoissa korostuu 

esimerkiksi normaalia korkeampi työttömyyden ja toimeentulotuen aste. Luokkaerot ovat 

vahvasti läsnä tämänkaltaisilla asuinalueilla ja mainitsen mahdollisia syitä ja seurauksia 

luokkaerojen taustoilla.

Lähiöiden syntymisen taustalla on voimakas kaupungistuminen ja maaltamuutto 60- ja 

70-luvuilla, jolloin Helsingin asuntotuotanto moninkertaistui keskustan ulkopuolella. 

Ostoskeskustyypille oli tarvetta ostopaikkoina ja sosiaalisina keskuksina. Myös asuin-

paikkana lähiöt koettiin luonnonläheisiksi tiloiksi, jossa lapsilla on tilaa leikkiä ulkona ja 

ulkoilumahdollisuudet löytyvät jo takapihalta. Lähiöiden ihannoiminen jatkui 70-luvulle 

asti, jonka jälkeen alueista alettiin kirjoittaa negatiivisempaan sävyyn (Suomen kulttuuri-

historia: 23). Lähiöitä kritisoitiin muun muassa pelkän asumisen retoriikasta ja jengiyty-

misestä. 

Kontulaan valmistui metroliikenne vuonna 1985, johon matemaattisesti alueen keskellä 

sijaitseva ostari sai laajennuksen (Saresto, Salminen & Vierto, 2004). Lähiöt pysyivät 

kuitenkin huonomaineisina ja varsinkin 90-luvun laman jälkeen erityisesti pankit lähtivät 

ostareiden liiketiloista. Halvan vuokran takia monet baarit ja halvan bissen kuppilat 

ottivat liiketilat aktiiviseen käyttöön ja esimerkiksi Kontulaa pidetään edelleen yhtenä 

Helsingin pahamaineisimpana lähiönä. Yleisesti Helsingin ostoskeskusten kunto on rapis-

tunut 50 vuodessa ja viime vuosina niiden uudelleenkorjaus on monissa kaupunginosissa 

koettu liian kalliiksi. Muutaman vuoden aikana Helsingin kaupunki on purkanut puolet 

50-70-luvuilla rakennetuista ulko-ostareista. Ostoskeskusrakennuksille tyypillistä on 

jalankulkijoille sopiva intiimi mittakaava ja pienten liiketilojen avautuminen ulkotilaan. 

Rakennukset on sijoiteltu liikenteellisesti asuinalueille tärkeisiin painopisteisiin (Saresto, 

Salminen & Vierto, 2004: 22). Esimerkiksi Kontulan ostari sijaitsee asuinalueen keskellä, 

joten on loogista, että metroasema on avattu juuri ostarin yhteyteen. Yleisesti rakennus-

tyyppinä ostarit eivät enää palvele nykyistä liikekeskuksen tarvetta ja ostarit toimivatkin 

esikuvina suuremmille kauppakeskuksille. Kauppakeskukset palvelevat huomattavasti 

suurempina liikekeskuksina ja tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla 69% 

lisää kauppakeskusten laajennuksia vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Kalasatamaan ja 

Pasilaan nousevat jättikeskukset ovat kaupunkikuvallisesti merkittäviä uusia kauppakes-

kushankkeita (Kuokkanen, 2018). 

Diplomityön toinen osa, vaikuttavat nuoret, käsittelee Kontulan nuorisotalossa järjestä-

määni työpajaa 7-18 vuotiaille nuorille ja tämän pohjalta tehtyä osallistavaa suunnittelua. 

Työpajassa käsiteltiin tekijöitä, joita nuoret kokevat tärkeäksi alueen viihtyvyyden ja 

houkuttelevuuden vahvistamiseksi ja tutkimuskysymykseni on: Mitkä asiat tekevät Kon-

tulan ostarista viihtyisän ja houkuttelevan? Tavoitteeni on paikantaa nuorille merkittäviä 

tiloja heidän asuinympäristössä ja löytää uusia ajatuksia, miten ympäristöä voisi kehittää.  

Diplomityön edetessä opettelen osallistavan suunnittelun metodeja ja kuulen kontula-

laisten nuorten mielipiteitä ostarin tulevaisuudesta. Nuoret osallistuivat vapaaehtoiseen 

työpajaan Kontulan nuorisotalolla 23.5.2018.

Nuorten mielipiteiden pohjalta esittelen suunnittelemani lähiökeskuksen kehittämisestä 

osassa kolme. Yksi suunnittelun kantavimmista ideoistani, kulttuuri- ja monitoimitila 

Kontulan ostarille, on lähtöisin paikallisten omista toiveista. Kuulin muutamia toiveita 

tilojen käytöstä Mellunkylän aluefoorumissa marraskuussa 2017. Ostarin jo olemassa 

oleville monitoimitiloille on paljon käyttöä, ja niitä toivotaan lisää esimerkiksi näyttelyi-

den ja tapahtumien järjestämiseen, sekä harrastustiloiksi. Ostarin keskusaukion ympärille 

kerääntyy jo nyt monia sosiaalisia tiloja, jotka tuntuvat ahtailta. Yksi työni tavoitteista 
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on kehittää keskusaukion ympäristöä ja ehdotukseni, Kontula-talo, sijoittuu aukiota 

rajaavaksi rakennukseksi. Keskusaukiosta ja Kontula-talosta muodostuu alueen tärkein 

keskus ja yhteisön sydäntila. Kontula-talosta avautuu näkymät aukiolle, Kalliopuistoon ja 

Kontulaan maamerkkinä, joka kutsuu vierailemaan myös kauempaa.

Suunnittelutyöhön on vaikuttanut kaksi tärkeää lähtökohtaa; omat havaintoni arkkitehdin 

silmin, sekä osallistavassa suunnittelussa kerätty aineisto. Nämä kaksi näkökulmaa käy-

vät jatkuvaa vuoropuhelua tehdessäni suunnitelmaa lähiökeskukseen. Suomen perustus-

laissa 2§ on määritelty, että yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä 

kehittämiseen. Kaavoituksessa vuorovaikutus ja osallisuuden tukeminen ovat keskeisiä 

teemoja, jotka on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaupungin käyttämä termi 

osallistavasta suunnittelusta, vuorovaikutus, kuvaa osuvasti tätä vuoropuhelua kontula-

laisten mielipiteiden ja suunnittelutyöni välillä. Ymmärrystäni ympäristöstä on muokan-

nut myös omat lapsuuden ja nuoruuden muistikuvani Kontulasta, jossa olen viettänyt 

aikaa muun muassa tanssitunneilla, nuorisotalolla, kirjastossa, putiikeissa ja uimahallissa. 

Aikuisiällä olen käynyt Kontulassa harvemmin, mutta tämän diplomityön aloittaessa 

huomasin viettäväni ostarilla enemmän ja enemmän vapaa-aikaani joko festivaaleilla, 

työympäristössä tai kulttuurikeskuksessa. Kontulan keskuksesta on tullut paikka ja osa 

liikkumisympäristöäni uudestaan vuonna 2018. Koen sen olevan vahvuus tässä diplo-

mityössä, koska käsittelen lähiötä sisältäpäin, enkä ulkopuolisen näkökulmasta. Alueen 

tunteminen läheltä lisää ymmärrystäni paikan luonteesta tai identiteetistä. Suunnittelutyö 

on tehty Kontulalaisten nuorten näkökulmasta, sekä omasta visuaalisista havainnoistani ja 

edustaa yhtä ehdotelmaa tulevaisuudesta tähän monimuotoiseen lähiökeskukseen.
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”Elämä on ihanaa ja helppoo, jäbä näät sä unta
Asuinpaikkakunta kotikontula
Hyvät oltavat, kaduilla ontuvat
Vanhemmat viettää aikansa polttareis
Samal ku junnut löytää paikkansa ostareilt
Damn minne maailma on menos
Maa pyörii rahal aika kuluu kenos
Esteit joka puolel niiku Remu Aaltonen
Aaltoilen kaatuilen kaavoi en tee
Jäbä ikä loppu sä oot jo 20-v
Elämä takana, pakana pysy vakavana
Fiilis niiku takan alla missä on oikee tie
Ja minne lie se tie, sua muka ikin vie
Voisko labyrintist päästä ikin pois
Jos tikkaat mulla ois se mulle rikkaut tois”

Kappaleesta: Eteenpäin
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 
22-vuotias vloggaaja, rap-artisti ja tuottaja
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OSA I // LÄHIÖT
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Kuva 1. Mellunkylä; Kontula, 1971.
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1.1 LÄHIÖIDEN LYHYT HISTORIA

Asumalähiö (eng. neighbourhood unit) sanan toi suomen kieleen ja kulttuuriin arkkitehti 

Otto Iivari Meurman kirjassaan Asemakaavaoppi (1947). Erillinen asuntoalue, lähiö, kat-

sottiin noudattavan funktionaalista jakoa, jossa asumiselle, työlle, liikenteelle, hallinnol-

le, huollolle ja virkistykselle varataan alueet hajakeskitysperiaatetta noudattaen. 

Vuoden 1990 tutkimuksen perusteella Seppälä ym. (1990: 9) rajaavat lähiöt asumiseen 

tarkoitetuiksi vähintään 700 asukkaan alueiksi, jotka sijaitsevat kaupungin keskustan 

ulkopuolella. Tutkimuksen määritelmän mukaan lähiössä voi olla kerrostalo- tai pien-

taloalueita, jota yleisesti leimaa kiinteästä kaupunkialueesta erilliseksi rakennettu alue. 

Lähiön olemassaolo perustuu työpaikkoihin, kaupungin palveluihin ja joukkoliikenneyh-

teyksiin. Tutkija Mats Stjernberg huomauttaa, että käsitteenä lähiö on moninainen ja epä-

täsmällinen, ja sillä viitataan Suomessa usein hyvin erilaisiin alueisiin (Stjernberg, 2014). 

Tässä diplomityössä puhun vuosina 1950-70 –rakennetuista asuinalueista, joissa valtaosa 

asukkaista asuu kerrostaloissa, jotka sijaitsevat Helsingin keskustan ulkopuolella.

Helsingin 50-luvun kaavoituksessa lähiöitä luonnehdittiin pienimittakaavaisiksi (Saresto, 

Salminen & Vierto, 2004: 24) ja itsessään sana asumalähiö jo viittaa positiiviseen koke-

mukseen, jossa korostuu lähellä oleminen. Alueet rakennettiin lähipalveluiden varaan, 

joista muodostui ihanteellisia naapurustoja (Saarikangas 2006: 197). Lähiöt on tuotu 

suomalaiseen rakentamiseen englantilaisten kaupunkien reuna-alueiden ja puutarhakau-

punkien ihanteista ja aluetyyppi on vakiintunut rakennuskantaamme oleellisesti kaupun-

geissa. Helsingin yleiskaavaehdotuksessa niitä on esitelty ensimmäisen kerran vuosina 

1953-60. Sopivana asukasmääränä pidettiin 5 000-10 000 henkilöä, mutta esimerkiksi 

Kontulan lähiössä on elänyt enimmillään noin 21 500 ihmistä. (Saresto, Salminen & 

Vierto, 2004: 22 ja Kokkonen, 2002: 67.)

Helsingin lähiöiden rakennetut ympäristöt ovat säästyneet nykypäivään asti ilman 

suurempia muutoksia tai täydennysrakentamista. Kuitenkin viime vuosina kaavoituk-

sessa pidetään tärkeänä juuri näiden alueiden tiivistämisrakentamista. Niiden kasvun 

ratkaisevia tekijöitä ovat liikkuminen ja liikenne, ja Helsinki pyrkii tulevaisuudessa 

täydennysrakentamaan metroasemien tuntumaan (Yle Uusimaa, 2018). Lisäksi tämän-

hetkisiä Itä-Helsingissä suurimpina hankkeina voidaan pitää Metropolian uutta kampusta 

Myllypurossa, Herttoniemen yritysaluetta tai Laajasalon kaupunkibulevardia. (Kaupunki-

suunnitteluvirasto, 2015.)
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Kuva 2. Betonielementtikerrostalo Kontulassa, 1970.
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1.1.1 Kaupungistuminen Suomessa ja asumalähiöiden syntyminen

Suomen teollistuminen moderniin hyvinvointiyhteiskuntaan tapahtui hypäyksenomaisesti 

toisen maailmansodan jälkeen. Teollisuus ja kaupungit kasvoivat vauhdilla aina 1970-lu-

vulle asti ja vuodet 1955-1975 olivat suuret maaltamuuton vuodet, jolloin Helsingin 

väkiluku kasvoi sadallatuhannella asukkaalla (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 20). 

Hyvin suunnitellulla ja miellyttävällä asuinympäristöllä taattiin asukkaiden hyvinvointi 

ja syntyivät asumalähiöt. Alueet rakennettiin lähelle kaupunkia, lähipalvelujen varaan. 

Tällöin lähiöstä tuli monien suomalaisten koti ja uusi kansallismaisema. (Saarikangas, 

Mäenpää, Sarantola-Weiss, 2004: 23-43.)

Jälleenrakentamisen suuri asuntopula 1950-luvulla johti kerrostalojen vilkkaaseen raken-

tamiseen ja valtion säätelemään asuntolainajärjestelmän, aravan, syntyyn. Valtion asun-

topolitiikka keskittyi kaupungin ulkopuolelle metsälähiöiden rakentamiseen. Koskemat-

toman luonnon keskelle rakennettuja lähiöitä voidaan pitää suomalaisen ja ruotsalaisen 

modernismin syntynä. Heikki von Hertzenin teos: Koti vaiko kasarmi lapsillemme (1946) 

teki lähiöaatteesta jopa eräänlaisen valtakunnanideologian, jossa suomalainen kaupungis-

tuminen rakennettiin luonnoltaan viehättäviin maisemiin. Kaupunkimaisia ympäristöjä 

kritisoitiin ja pidettiin periaatteiltaan virheellisinä suuren asumistiheyden takia (Saresto, 

Salminen & Vierto, 2004: 22). Hajakeskityksestä tuli kaupunkisuunnittelun hallitseva 

periaate ja 50-luvun selviä lähiösuunnittelun tavoitteita oli toimintojen erottaminen (Saa-

rikangas, Mäenpää, Sarantola-Weiss, 2004: 39-40). Suomalaisesta luonnosta tuli tärkeä 

elementti kaupunkitilan luomisessa ja metsän läheisyys paremman elämän tae. Helsingin 

suurimmiksi esikaupunkialueiden keskuksiksi kaavoitettiin Munkkivuori, Malmi ja Var-

tiokylä. Vielä 1950-luvulla asemakaavoissa uudet asuinalueet sijoitettiin mahdollisimman 

lähelle kantakaupunkia, mutta 60- ja 70-luvun suuren yhteiskunnan rakennemuutoksen 

takia lähiöt siirtyivät yhä kauemmas. Suunnittelun ajankohtana esimerkiksi Itäkeskusta 

voitiin pitää vielä maaseutuna, jossa ulkoilutettiin lehmiä vuonna 1966. (Saresto, Salmi-

nen & Vierto, 2004: 22.)

Kun kaupungit vietiin metsiin, lähiöiden tärkeimmiksi kohtaamispaikoiksi syntyivät 

pihat, hiekkalaatikot, ostoskeskukset, kirjastot, jättömaat, urheilukentät ja luistinradat, ja 

sosiaalisia kohtaamisia leimasi arkipäiväisyys ja suunnittelemattomuus (Kirsi Saari-

kangas, 2006: 196). Metsien merkitys kasvoi lähiöissä ja ne muodostuivat asukkaiden 

tärkeiksi vapaa-ajan viettopaikoiksi (Saarikangas, Mäenpää, Sarantola-Weiss, 2004: 49). 

Voimakas kivitalojen ja asfaltin maailma saa kontrastin laajoista metsäalueista lähiöiden 

ympärillä ja rakentamattoman luonnon ja modernin arkkitehtuurin kohtaamisesta tuli 

maisemallinen ominaispiirre. Tutkija Kirsi Saarikangas korostaa, että maaltamuuton 

vuosina kaupunkien metsistä ja joutomaista tuli päämäärä uutena asutettavana tilana, ja 

Suomessa kaupungistuminen itse asiassa tarkoittaa lähiöitymistä (Saarikangas, 2006: 

211). Lähiöasumisen yhtenä tärkeimpänä piirteenä onkin metsien läheisyys ja arkkiteh-

tuurin sijoittuminen maastoon, jossa asutun ja asuttamattoman tilan suhde on olennainen. 

Lähiössä metsät ja joutomaat muodostavat omanlaisia keitaita tai saarekkeita asuinalueen 

keskelle.

Lähiöarkkitehtuuri rakentui tehokkuuden varaan, jossa muun muassa Kontulaa rakennet-

taessa alueella on ollut oma elementtitehdas (Standertskjöld, 2011: 47). 1960 ja 70-luvun 

lähiöt rakennettiin betonielementeistä nopeasti, asuntoja tarvittiin ripeästi suomalaisille. 

Asemakaavoituksen periaatteita kuvaa hyvin Kontulan ja Myllypuron lähiöt, joista Kon-

tula oli 70-luvun Suomen suurin asuinrakennuskohde. Alueelle rakennettiin viisituhatta 

asuntoa veistokselliseen sommitelmaan (Standertskjöld, 2011: 16). Lähiöiden asukasmää-

rät laskettiin tarkkaan ja kuinka monta myymälää tarvittiin suhteessa asukaslukuun. Myö-

hemmin alueet alkoivat saada termin nukkumalähiöt, koska asemakaavaan ei sisällytetty 

työpaikkoja, palveluita lukuun ottamatta. Esimerkiksi Pihlajamäen lähiöön kaavoitettiin 

vain kerrostaloja. Alueen koulut sijoitettiin tavan mukaan tasaiselle peltoaukiolle (Stan-

dertskjöld, 2011: 46).

Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin samaista tehokasta rakennustapaa on kritisoitu 

rakenteellisten ongelmien takia (Kokkonen, 2002: 51) ja yleisesti moderni lähiöarkkiteh-

tuuri on saanut hyvin negatiivisen maineen. Saarikangas kuitenkin muistuttaa metsien ja 

joutomaiden tärkeydestä, jossa vehreät saarekkeet pehmentävät arkkitehtuurin ankaraa 

vaikutelmaa. Kaupunkiympäristön teemoja ovat liike avoimen ja läpinäkyvän lähiöarkki-

tehtuurin, sekä läpinäkymättömän ja kätkevän metsän välille. Hän toteaa, että arkkiteh-

tuurista tulee anonyymiä, kun parvekkeista ja olohuoneista on suora yhteys luonnonmai-

semaan. Taas voimakas aistimus muista ihmisistä, yhteisöllisyys, koetaan kun metsien 

lomasta iltaisin alkaa näkyä valot ihmisten kodeista. Lähiösuunnittelun keskeisimpiä 

teemoja olivat näkyvyys ja visuaalinen yhteys kodin ja pihan välillä (Kirsi Saarikangas, 

2006: 213-216).

Suuri vaikutus suomalaisen kaupunkielämän syntymiseen on ollut vanhoilla viljelysmail-

la ja laitumilla esikaupunkialueiden laidalla. Vaikka luontoa ja kaupunkia pidetään usein 

vastakohtina, on luonnon merkitys ollut tärkeää lähiöitymisessä ja kaupunkien kasvaessa. 

Mielestäni Helsinkiä voidaan pitää väljästi rakennettuna kaupunkina, ja laajat metsä-

alueet kuuluvat osaksi kaupunkirakennetta edelleen.
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1.1.2 Lähiöiden ilmiöt ja vaiheet

Lähiöiden synty Helsingissä on osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta talous-, 

sosiaali- ja asutushistoriallisesta näkökulmasta. Meurmannin oppien mukaisesti tiheästi 

rakennettujen kaupunkien keskustojen epäterveellisyyttä ja sosiaalisia epäkohtia koros-

tettiin 1950-luvulla. Perusteluina lähiöiden hyvyydelle olivat yhteenkuuluvuuden tunteen 

kehittyminen, joissa asukkaat voivat viettää itsenäistä elämää (Saresto, Salminen & 

Vierto, 2004: 9-22). Lähiöistä puhuttiin siis ihannoiden ja ensimmäiset esikaupunkialueil-

le muuttaneet perheet tulivat juuri keskustan ahtaista kerrostaloista. Esimerkiksi Kontulan 

valmistuessa siihen kohdistui paljon myönteisiä odotuksia. Helsingin Sanomat kirjoitti 

4.4.1962 lähiöistä terveellisinä vastakohtina keskustan ahtaudelle, jossa on kauniita 

lastentaloja ja kouluja, avaria pihoja ja raitista ilmaan (Kokkonen, 2002: 28). Ruotsissa 

lähiöistä puhuttiin ”hyvän asumisen kylänä” ja muun muassa maan silloinen pääministeri, 

Olof Palme, muutti Vällingbyn kaupunginosaan 50-luvulla (Saarikangas, 2006: 175). Väl-

lingbytä voidaan verrata Kontulaan ja esimerkiksi Tukholman lähiöstä tuotu aluekeskus 

on kopioitu lähes suoraan Kontulaan. (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 11-29.)

Suuresta muuttoliikkeestä johtuen, Suomen valtio pyrki helpottamaan asuntopulaa luo-

vuttamalla suuria maa-alueita gryndereille, eli rakennusliikkeille. Suurin osa gryndereistä 

oli yksittäisiä rakennusliikkeitä, joiden periaatteisiin kuuluivat taloudellisuuden maksi-

mointi. Syntyi aika, jolloin rakennusten määrä korvasi laadun, tehokkuus ja kustannusten 

minimointi ohjasivat kaikkea rakentamista, ja asuntojen rakentamista kuvastaa teollinen 

sarjatuotanto. Ensin asuinrakennusten valmistuttua rakennettiin lähiöiden peruspalvelut, 

kuten koulut ja ostoskeskukset. Ensimmäinen täyselementtitekniikalla rakennetut talot 

valmistuivat Puotilaan Klaavutie 5-7: ään vuosina 1960-61 ja ensimmäinen elementtitek-

niikalla rakennettu asuinalue Pihlajamäkeen. Suurelementtien myötä muun muassa jul-

kisivuja ei enää tarvinnut rapata, ja rakennukset valmistuivat ennätysvauhtia (Standerts-

kjöld, 2011: 28-42). Kuitenkin jo 80-luvulta lähtien rakennuksissa on todettu puutteita, 

asuntoja on kritisoitu esimerkiksi huonosta lämmityksessä ja huolimattomasta eristeiden 

täyttämisestä (Kokkonen, 2002: 51).

Suomalaisen yhteiskunnan raju muutos tapahtui 1960-luvulla, jolloin kulutuksen nousun 

mukana kehittyi nuorisokulttuuri. Nuorisosta tuli uusi kuluttajaryhmä ja lähiökeskuksiin 

muodostui tapaamis- ja oleskelupaikkoja. ”Esimerkiksi Kannelmäen ostarin jengi oli 

nimeltään Kannelklubi ja klubin jäseniltä vaadittiin jopa jäsenkortti” (Saresto, Salminen 

& Vierto, 2004: 18). Nuorison ajanvietteestä ja oleskelusta alettiin kuitenkin kirjoittaa 

kriittiseen sävyyn 60-luvun lopussa. Esimerkiksi lehdissä kuvailtiin Kontulassa tapah-

tuvaa nuoriso-ongelmaa vuonna 1967. Muun muassa Seura-lehti väitti marraskuussa 

vuonna 1967, ettei Kontulan-kaltaisessa suurlähiössä ollut nuorille muuta ajanvietettä 

kuin tappelu ja ilkivalta ja lehdistössä alkoi toistua kirjoittaminen nuorison häiriköin-

nistä (Kokkonen, 2002: 87). Modernien lähiöiden ylistys vaimeni, kun niihin liitettiin 

ajatus sosiaalisista ongelmista. Tutkija Kirsi Saarikangas kuvailee, että 80-luvulle tultua 

näistä alueista alettiin puhua nukkumalähiöinä kirjassaan Eletyt tilat ja sukupuoli (2006). 

Sana lähiö alettiin yhdistää pelkän asumisen retoriikkaan, joka on ikään kuin maaseudun 

ja kaupungin taitekohta. Lähiöistä puhuttiin toisena ja toisten tiloina, josta muodostui 

ongelma erityisesti ulkopuolisille kritisoijille (Saarikangas, 2006: 199-200). Asumisen 

retoriikassa kritisoitiin juurettomien, maalta muuttaneiden ihmisten kodeiksi, vaikka 

todellisuudessa ensimmäiset lähiöiden asukkaat olivat kantakaupungin ahtaissa kodeista 

muuttaneet lapsiperheet. Lähiöitä tarkkailtiin ulkopuolisin silmin ja lähiötilan asukkaita 

pidettiin passiivisina uhreina. Esimerkiksi lähiöissä asuvia naisia arvosteltiin elämään 

kyllästyneinä kotirouvina. (Saarikangas, Mäenpää, Sarantola-Weiss, 2004: 51.) 

Kirjassa Demokratia suomalaisessa lähiössä (2017) kuvataan hyvin tämänhetkisiä asen-

teita ja erityisesti poliittisia asetelmia lähiöissä. Suomalaisiin lähiöihin liittyy monimuo-

toisia teemoja sosioekonomisen kehityksen ja alueellisen eriytymisen vuoksi. Osassa 

lähiöistä voidaan erinomaisesti, mutta osassa yhä huonommin. Huonommin voivia alueita 

leimaavat syrjäytymisvaarassa olevat, kuten pienituloiset, työttömät tai päihdeongelmai-

set kansalaiset. Tilastollisesti näihin huono-osaisiin lähiöihin, kuten Kontula, asukkaiden 

koulutus- ja tulotaso ovat Helsingin matalampia. Työttömyys on korkeimpia ja vuok-

ra-asuntojen osuus, muun muassa kaupungin tarjoamat asuntojen määrä ovat suurimpia. 

Vuonna 2015 työttömyysaste on ollut Kontulassa Helsingin asuinalueista toiseksi suurin, 

18,4%. Lastensuojelun asiakkaita on myös ollut toiseksi eniten 12,2/100 lasta kohden, 
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sekä toimeentulotuen saajia 19,7% toiseksi eniten Jakomäen jälkeen. Kontulassa on mää-

rällisesti eniten, 7315 kaupungin tukemia ARA-vuokra-asuntoja ja alue on yksi Helsingin 

köyhimmistä. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia on yksi neljännes, 

26,2%. (Helsingin tilastokeskus, Helsinki alueittain 2016.) Tilastojen valossa luokkaerot 

ovat selkeästi nähtävissä eri Helsingin alueilla, joista Kontulaa leimaa huono-osaisuus. 

Alueella asuvista monet pitävät paikkaa luonnonkauniina ja hyvänä paikkana asua 

(Luhtakallio, Mustaranta, 2017: 19) ja lähiötä muistellaan nykypäivänä jopa nostalgises-

ti (Saarikangas, 2006). Kuitenkin, lähiöissä työskentelevät erilaiset tahot ovat ottaneet 

käyttöönsä puhetavan ”toimijoista”, jotka edistävät hyvinvointia ja rakentumista, ja 

”asukkaista”, jolloin itse lähiötä käyttävät ovat lähtökohtaisesti vain toiminnan kohteina. 

Luokkaerojen tiivistymänä ihmiset nähdään ensisijaisesti heidän ongelmiensa edustajina 

(Luhtakallio, Mustaranta, 2017: 26).  

Kaupunkirakenteista, kuten tiiviistä keskustoista tai maaseutuun verraten, lähiöissä näkyy 

selkeimmin luokkaerojen vahva jakautuminen alueittain. Luokkaerojen näkyminen kau-

punkirakenteessa on itsessään erittäin laaja aihe, mutta kaupunkisuunnittelussa se näkyy 

lähiöiden kunnossapidossa ja säilymisessä. Esimerkiksi monia Helsingin ostareita ei ole 

kunnostettu niitten elinvuosien aikana, jolloin ne ovat rapistuneet käyttökelvottomaksi 

ja myöhemmin purettu kokonaan. Luhtasaari ja Mustaranta kuvailevat nimeltä mainit-

sematonta esimerkkiä lähiöstä, jossa kaupungin järjestämässä osallistamishankkeessa 

kansalaisten aktiivisuudesta huolimatta virkamiehet ohittavat osallistujien kehitysehdo-

tukset keskittymällä vain laajoihin kaupunkikehityshankkeisiin ja niiden aikatauluihin. 

Kaupunkilaisten konkreettiset, lähes pienehköt tarpeet kuitattiin suosittelemalla, että 

osallistujat itse järjestävät talkoita muun muassa penkkien, valaistuksen ja päällysteiden 

ylläpitämiseksi. Kirjoittajat spekuloivat myös, olisivatko samantapaiset parantamishank-

keet tulleet nähdyksi ja tunnistetuksi, jos lähiö olisikin yksi Helsingin rikkaimmista. 

Lähiöiden luokkaeroja vahvistavia teemoja käydään läpi myös esimerkissä, jossa asuka-

sillassa virkamiehet esittivät, kuinka alueelle tulee saada ”tervettä yhteiskuntaa”. Virka-

miesten käyttämään termistöön liittyy oletus alueen epäterveellisyydestä. Tämäntapaiset 

oletukset ja itsestäänselvyydet lähiöiden mahdollisesta epäterveellisestä tai turvattomasta 

elämäntyylistä vahvistavat luokkaerojen tuottamaa moraalista arviointia ja halveksuntaa 

aluetta kohtaan. (Luhtakallio, Mustaranta, 2017: 35-42.)

Timo Koponen on tutkinut alueidentiteettejä ja imagoa ensin Leppoisa lähiömme –hank-

keessa vuosina 2009-2011 ja myöhemmin aiheesta tehdyssä kirjaraportissa Lähiö 2.0 

(2011). Raportti kuvaa erilaisia vaikuttavia tekijöitä alueidentiteettien muodostumisesta 

lähiöissä. Alueidentiteetti käsitteenä viittaa paikan ja tilan itsemäärittelyyn suhteessa 

muihin tai asukkaiden ja käyttäjien jakamaa kuvaa asuinalueesta. Kokemus identitee-

tistä viittaa, että paikka tai asuinalue on omaleimainen. Alueellinen identiteetti kuvaa 

itseasiassa muuttuvaa kuvaa ja tarinaa, keitä asujat ovat. Näin ollen alueidentiteetit eivät 

valikoidu, vaan syntyvät itsestään rakentamalla ja ihmisten toteuttamalla elämäntyyli-

ään. Imago on taas Kopomaan mielestä sosiaalinen käsite, itsestään muille koettu kuva 

alueen asukkaiden oletetuista elämäntavoista ja arvoista. Huonoa imagoa saatetaan kokea 

asuinalueesta usein turvattomuus, virkistysympäristöjen puute, lentoliikennemelu tai kau-

pungin vuokratalot. Hän huomauttaa, että arkkitehtuurin tulisi luoda tunnepohjainen side 

sen käyttäjään, ja arkkitehtuurilla on tärkeä rooli alueidentiteetin luomisessa. (Koponen, 

2011: 17-18, 27.)

Rakennustaiteellisesti esimerkiksi kaupunkisuunnitteluvirasto tarkastelee Kontulaa yh-

teiskunnalliseesti tärkeän muutoksen alueena. Alueen rakennuksia arvioidaan kokonai-

suutena, jonka sommittelu perustuu korkeiden ja matalien rakennuksien vuorotteluun ja 

vaaleaan väritykseen. Suurien kortteleiden vastapainona ovat laajat pihat. Tunnusomaisia 

elementtejä ovat tummaksi käsitellyt pohjakerrokset, mutta muuten vaalea väritys, joka 

korostaa maan yläpuolella asumista. (Kokkonen, 2002: 54.) 

Kaupunkisosiologian professori Matti Korteinen esittää, että lähiöiden kehitys Suomessa 

on jakautunut kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa vuosina 1960-1992 

lähiöt profiloituivat lähellä olemiseen ja sijainti kodin ja työn välille koettiin keskiver-

tona. Vuoden 1992 jälkeen lähiökanta puolestaan on eriytynyt voimakkaasti. Kortteinen 
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toteaa puheenvuorossaan lähiöiden ongelmaksi elinkeino- ja työvoimarakenteen yleisen 

muutoksen. Alueilla ei tapahdu talouskasvua, kun korjauskulut ylittävät myyntineliöiden 

hinnan. Ongelma yleisesti on siis rakenteellinen väestöpohjan heikko kehitys, joka yhdis-

tyy 1960-70 –lukujen rakennuskannan rapistumiseen. (Kortteinen, 2015.)

Suurin lähiökeskusten ostareiden palvelurakenteeseen vaikuttanut muutos tapahtui 

1990-luvulla ja rakennusten historiallista asemaa voidaan pitää yhtenä laman aikaisista 

symboleista. Laman aikana lähiökeskuksista lähtivät pankit ja posti, esimerkiksi Kontu-

lassa työttömyysaste nousi selvästi yli Helsingin keskitason. Korkean työttömyysasteen 

yhtenä syynä on ollut alhainen koulutustaso, joka usein siirtyy sukupolvelta toiselle. 

Lähiöiden sisäiset elintasoerot ovat vain vahvistuneet 1990-luvun jälkeen. (Kokkonen, 

2002: 165-166.) Tyhjentyneisiin pankkisaleihin oli vaikeaa löytää uusia vuokralaisia, jol-

loin liiketilojen arvo laski. Lähiökeskusten vetovoimaisuus, paikallisuus ja asiakaskunta 

heikkenivät suuresti, joka vaikutti niiden leimaantumiseen. (Saresto, Salminen & Vierto, 

2004: 47.)

Tällä hetkellä ostareiden tyypillisiä palveluita ovat pubit, pizzeriat, kirpputorit ja hal-

pakaupat, jotka ovat ottaneet entisten pankkien ja postien tilat. Vuonna 2004 Helsingin 

kaupunginmuseon inventointityössä keskuksia kuvataan sanoin: ”Ostoskeskukset koetaan 

rauhattomiksi, epäviihtyisiksi ja usein siivottomiksi paikoiksi, joista palvelut ovat kai-

konneet.” (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 9.) Suuremmat kauppakeskukset vetävät 

autoilevaa asiakaskuntaa pois pienemmistä lähiöyksiköistä ja Helsingin keskustasta. 

Vaikka pienyrittäjien halpakauppojen luoma leima koetaan epäviihtyisiksi, esimerkiksi 

juuri lapset kokivat ne tärkeiksi toukokuussa vuonna 2018 järjestetyssä työpajassa Kon-

tulan ostarilla. Työpajaan osallistui 23 nuorta, joista kuusi 7-11vuotiasta kokivat tietyn 

pienyrittäjän putiikin heidän yhdeksi suosikkipaikaksi. 

Meurmanin Asemakaavaopin (1947) mukaan lähiöiden tuli tarjota välttämättömät palve-

lut, jotka sijoitettiin liikenteellisiin painopisteisiin. Tässä kohtaa Meurman ja Helsin-

gin 1950-luvun kaavoitus ovat osuneet Kontulan kohdalla erittäin oikeaan. Kontulaan 

valmistui metro vuonna 1986 (Kokkonen, 2002: 144), joten sen liikenteellinen painopiste 

on muihin Helsingin ostareihin verrattuna erityinen. Juuri Kontulan sijainnin takia sen 

tulevaisuus ja kehitys kiinnostavat erityisen monia tahoja, kuten yrityksiä, kaupungin 

palveluntarjoajia ja alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita.

Tietynlaisen alueellisen identiteetin kokeminen on vahvuus eri asuinalueilla. Identiteetin 

syntymiseen Helsingissä on vaikuttanut ympäristölliset ja yhteisöllisyyttä vahvistavat 

tekijät. Esimerkiksi Roihuvuoressa voidaan kokea vahvaa yhteisöllisyyttä, ja alueella 

toimii aktiivinen Roihuvuori-Seura (www.roihuvuori.com). Yhteisö esimerkiksi julkaisee 

lehteä Roihuvuoren kylälehti, jossa kerrotaan alueen tapahtumista. Roihuvuoressa on 

myös kuuluisa japanilainen puutarha ja kirsikkapuiden kukkimista odottaa vuosittain 

koko Helsinki. Myös monet Itä-Helsingistä kotoisin olevat rap-artistit puhuvat lauluis-

saan asuinalueensa tunnelmista ja näin vahvistavat jo olemassa olevaa identiteettiä. Hyvä 

esimerkki on myös kolmena kesänä järjestetty Herttoniemi Block Party. Tapahtumassa 

Herttoniemen teollisuusalue täyttyy päiväksi musiikista, taiteesta, tanssista, ruuasta ja 

kaupunkikulttuurista. Tapahtuma tehdään vapaaehtoisvoimin ja on yleisölle ilmainen. Sen 

esikuvana pidetään Kallio Block Party tapahtumaa, joka on ensimmäisiä kaupunginosan 

identiteettiä juhlistavia vuosittaisia tapahtumia (www.herttoniemiblockparty.fi). Alueelli-

nen identiteetti on muuttuva asia, joka voi vahvistua kaupunkilaisten omalla toiminnalla, 

mutta myös kaupungin asenteella asuinalueiden kehittämisetä kohtaan.
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”Opetin itselle asioit
Joutunu elämään rasiois
Jos sä kuuntelet niin faija tässä sulle terkkui
Onneksi oon somppu, onneksi on paljon serkkui
Mutsi toi leivän pöytään
Mutsi anto mun itää
Muistan ku mutsi sano, hei nuoret muutetaan itään
Mutsi joutu tehdä kahta duunii ja käydä kouluu
Surullisiin tilanteisiin vahvat naiset ne joutuu
En tiedä oonko vielä anteeksi antanu
Vuodet on vieriny silti kaunaa oon kantanu
Mutsi sanoo eteenpäin, faija ei ollu paikal
Silti kannan ylpeen nimee Hassan Maikal”

Kappaleesta: Missä oot?
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 
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Kuva 3. Pohjakartta haettu palvelusta: kartta.hel.fi.
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1.2 HELSINGIN OSTOSKESKUKSET

Lähiöiden ostoskeskukset edustavat oman aikansa laadukasta palvelu- ja liikerakennusten 

suunnittelua. Vuonna 2004 ilmestyneessä Ympäristöministeriön julkaisussa ostoskeskus, 

ostari, määritellään keskuksena, joka muodostuu yhdestä tai useammasta liikerakennuk-

sesta, joissa myymälät yleensä avautuvat ulkotilaan (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 

12). Suomessa ostarit sijoittuvat lähiöihin, josta eroteltuna suuremmat kauppakeskukset, 

jotka on suunniteltu tehokkaammiksi ja laajemmiksi liike- ja palveluelämän keskuksiksi.

Ostoskeskus on valikoima itsenäisiä liikkeitä, palveluja ja pysäköintitiloja ja usein Hel-

singissä niitä leimaavat pienemmät yritykset. Rakennusten valmistuessa 50-70 –luvuilla 

ei kulutuskulttuuri ollut rakentunut vielä yhtä laajaksi. Rakennustyyppi on lähtöisin 

Yhdysvalloista 1930-luvulta, joissa lähiöiden rakentaminen perustui yksityisautoiluun 

(Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 11). Helsingin kaupunginmuseo on arvottanut 26 eri 

lähiöihin sijoittuvaa 50-70-luvulla rakennettua ostoskeskusta, joiden sijainnit esittelen 

kuvassa 3. Nämä rakennukset edustavat modernistista tyyliliikettä, ja 70-luvun jälkeen 

valmistuneita kauppakeskuksia voidaan pitää eri suuntauksen edustavina rakennuksina, 

jotka palvelevat pääsääntöisesti autoilevia asiakkaita ja tehokkuutta (Saresto, Salminen & 

Vierto, 2004: 21).

Ostareille tyypillistä on, että ne liittyvät oleellisesti ympäröivän lähiön rakennuskantaan. 

Niiden synty ovat osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Helsingin ostareiden kaltai-

set modernistiset kohteet koetaan hankalaksi arvottaa, juuri niiden lyhyiden elinaikojen 

vuoksi. Tutkittua tietoa on vain vähän saatavilla ja rakennustyyppiä pidetään arkipäiväisi-

nä rakennuksina (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 9). Kaikista 50-70-luvulla rakenne-

tuista ostareista 13 palvelevat edelleen sen alueen asukkaiden tarpeita ja ovat merkittävä 

osa ihmisten arkea. Esimerkiksi Kontulassa asuu noin 15 00 ihmistä (Helsingin tilasto-

keskus, Helsinki alueittain 2016) ja alueen keskelle sijoittuvassa lähiökeskuksessa toimii 

muun muassa alueen metroasema, ruokakaupat, kirjasto, uimahalli ja terveystalo.
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Lähiöiden ostoskeskukset liittyvät kiinteästi ympäristönsä rakennuskantaan ja ovat mitta-

kaavaltaan helposti lähestyttäviä. Ensimmäiset valmistuneet ostarit tulivat Pohjois-Haa-

gaan ja Munkkivuoreen, joista jälkimmäisestä järjestettiin Suomen ensimmäinen ostos-

keskuksen suunnittelukilpailu vuonna 1957. Helsingin 50-, 60- ja 70-luvuilla rakennetut 

ostarit edustivat aikansa rakennustaiteellisesti arvostettuja sosiaalisia keskuksia (Saresto, 

Salminen & Vierto, 2004:9).

Meurmanin Asemaakaavaopin (1947) mukaan lähiön tuli tarjota asukkailleen välttämät-

tömät palvelut, kuten myymälät, postin ja pankin. Nämä palvelut pyrittiin sijoittamaan 

liikenteellisisiin painopisteisiin tai julkisen liikenteen pysäkin läheisyyteen. Nykyään 

paikallisten palveluiden tarjoaminen on vähentynyt ja esimerkiksi yksi elintarvikeliike, 

kioski ja mahdollisesti ravintola ovat ne vähimmäispalvelut, jotka katsotaan riittävän 

lähiöiden keskuksissa (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 10).

Ostoskeskus ja kauppakeskus ovat Yhdysvalloista lähtöisin oleva rakennustyyppi 

1930-luvulta. Englanniksi voidaan käyttää termejä shopping center tai shopping mall, 

jossa viimeisin viittaa liikekeskustyyppiin, jossa on osittain katettu ostoskatu tai –alue. 

Kauppakujat eli pasaasit olivat liikekeskus-rakennustyypin lähtökohta ja Yhdysvalloissa 

lähiöiden ostovoima perustui yksityisautoilulle ja autoileva kuluttajan tarve oli keskittää 

päivittäistavaroidensa osto yhteen paikkaan. Ensimmäinen jalankulkijoille suunniteltu 

liikekeskuksena voidaan pitää Greenbeltin keskusta (1936-37), joka suunniteltiin toriaja-

tuksen pohjalta. Erityisesti sosiaalista kanssakäymistä pidettiin liikekeskussuunnittelun 

tärkeimpänä elementtinä ja mall-tyyppi muodostui johtavaksi suuntaukseksi. Euroopassa 

ostoskeskusten esikuvana voidaan pitää Rotterdamissa vuosina 1949-53 Jacob Bakemanin 

suunnittelemaa de Liljnbaanin ostoskeskusta. Kontulan esikuvaksi taas sanotaan Ruotsis-

sa Tukholman Vällingbyn kaupunginosan keskusta. Sen rakentaminen alkoi vuonna 1951 

metroaseman läheisyyteen. (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 11-29.)

Talvi- ja jatkosodan aikana tuotteille määrättiin hintasäännöstely, josta vapauduttiin 

kokonaisuudessaan 1954. Säännöstelyn loppumisen jälkeen kaupan eri palvelumuotoja 

alettiin kehittää ja amerikkalaisen taloustieteilijän F.W. Taylorin ajatukset muuttivat 

maailmanlaajuisesti kauppojen rakennemuutoksia. Muutoksia olivat muun muassa itse-

palvelumyymälä, jossa asiakkaat keräsivät itse ostoksensa palvelumyynnin sijaan. Suuret 

marketit alkoivat myydä talouksissa tarvittavaa tavaraa ja kulutuskulttuuri arkipäiväistyi. 

Kaupan uudistuminen ja nopea kasvu olivat tiukasti sidoksissa yhdyskuntasuunnitteluun. 

Näkyvin kehityspiirre oli tavaratalojen vilkas perustaminen ja ensimmäiset ostoskeskuk-

set rakennettiin 1950-luvun lopulla. Ennen kauppa siirtyi sinne, missä ostajat liikkuivat. 

Nyt kauppakeskuksia sijoitettiin elävöittämään aluetta tai pysäköintipaikkojen saatavuu-

della houkutella uusia asiakkaita. (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 15-16.)

Vähitellen 1950-luvulla Suomessa yleistyi liikerakennusten suunnittelumalli, jonka 

suunnittelussa oli mukana muun muassa arkkitehti Erkki Karvinen. Ajan ostoskeskusark-

kitehtuurin tyyppipiirre oli horisontaalisuus. Joihinkin keskuksiin oli lisätty maamerkin 

tapainen korkea osa. Ensimmäisen kerroksen liikkeet olivat helpommin saavutettavissa. 

Jos toista kerrosta oli rakennettu, käytettiin tiloja usein toimistona. Peruskonseptiin 

kuului huoltoliikenteen, asiakasliikenteen ja autoliikenteen erottelu. (Saresto, Salminen 

& Vierto, 2004: 34) Ostoskeskus on valikoima itsenäisiä liikkeitä ja palveluja, sekä 

pysäköintitiloja.

Karvisen lisäksi muita ostoskeskusten suunnittelijoita olivat 1960-luvulla Antero Pernaja, 

Olli Kivinen, Lauri Silvennoinen, Kaija ja Heikki Siren, sekä Viljo Revell ja Heikki 

Castren. Tärkeitä arvoja suunnittelussa olivat elämyksellisyys ja edustavuus, joita tukivat 

arkkitehtuurin vaakalinjoja korostavat massat, harkitut yksityiskohdat, rakenteiden sirous. 

Tilaa jäsenneltiin laatoitusten, nurmikenttien, istutusten ja penkkien avulla. Uudenlainen 

ostoskeskuksen ihanne syntyi 1962, kun arkkitehti Olavi Laisaari esitteli idean, jossa 

rakennus kääntää selkänsä asutukselle. Esimerkiksi Myllypuron ostarin julkisivut olivat 

neljä käsittelemätöntä betonielementtiseinää, jonka sisään jäi ostoskeskus. Tämä tyyli 

suosii erityisesti autoilevia asiakkaita ja tehokkuuden lisääntyessä laatikkomaiset auto-

marketit yleistyivät. (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 21-34.)

1.2.1 Ostoskeskustyypit
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Tutkijat Ari Luukkinen ja Tuomas Santasalo ovat ryhmitelleet ostoskeskukset neljään 

tyyppiin niiden liiketilojen ja liikkumisen jäsentelyn mukaan. Vanhimmassa ostoskeskus-

tyypissä, torimallissa, yksi tai useampi liikerakennus ja niiden ympäristö muodostavat 

torimaisen keskuksen. Usein täysin erilliset rakennukset muodostavat oman kiinteistöyh-

tiön. Tyypeistä sisäpihamallissa ostarin keskus avautuu torimaiselle sisäpihalle. Raken-

nuksen ulkoseinät ovat usein ikkunattomia ja liiketilojen pääsisäänkäynti on sisäpuolelle. 

Modulimallissa palvelut on ryhmitelty pienempiin yksiköihin keskusaukion tai pihan 

ympärille. Rakennusten väliin jäävät kävelytiet ovat joko osin katettuja tai kattamattomia, 

ja kulku ostarille tapahtuu kaikilta sen sivuilta. Helsingin pienimmät ostarit edustavat 

usein suorakaidemallia, jossa käynti ostarille tapahtuu ulkoseinästöltä tai keskiosan 

lävitse kulkevalta käytävältä. (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 36-37.) Näistä tyypeistä 

Kontulan alkuperäinen ostari, vuonna 1967 valmistunut osa, edustaa sisäpihamallia.

Yhä suurempien myymälätilojen vuoksi ostareiden julkisivut kehittyivät kuorimaisem-

miksi ja raketeista riippumattomiksi rakennuksen osiksi, jonka perusidea toimintojen 

eriyttämisestä on funktionaalinen. Tasakatto ja betonirunko mahdollistivat jänneväleil-

tään yhä suuremmat myymälätilat ja syntyi nauhamaisia, horisontaalisia ja avaria tiloja. 

Ostareiden materiaalimaailma kehittyi liikerakennusarkkitehtuurin myötä Suomessa. Lii-

kerakennusarkkitehtuuria kuvasti erilaiset julkisivujärjestelmät ja moduulit. Julkisivujen 

rasterimainen ilme tehtiin toistamalla julkisivuaihetta, esimerkiksi ulkoseinään kiinnitet-

tyä listoitusta (Standertskjöld, 2011: 36). 1960-luvulla julkisivut olivat betonisia ja sitä 

myöhemmin julkisivuja alettiin pinnoittaa esimerkiksi mineriittiöevyillä, profiloiduila 

pelleillä, kuparilaatoilla tai keraamisilla laatoilla (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 32).

Suomessa kaavoitus ja rakennuslainsäädäntö alkoivat 1970-luvulla suosia yhä suurempia 

yksikköjä pienten kauppapuotien sijaan ja asukkaat lähtivät yhä etäämmälle päivittäista-

varaostoksille esimerkiksi tarjousten perässä. Tehokkuuteen perustuen alkoi automarket-

tien perustaminen ja ostoskeskuksissa syntyi ns. laatikkoarkkitehtuuri, ikkuna-ala pieneni 

ja umpinaisen seinän osuus kasvoi. Kauppakeskusten aika alkoi 1980-luvulla, jolloin 

avattiin muun muassa Itäkeskus vuonna 1984 ja Forum vuonna 1985. Suurten keskusten 

tavoitteena on hyvä saavutettavuus ja riittävä palvelutaso kysynnän ja tarjonnan suhteen. 

(Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 21.)
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Vuosaaren eteläisen ostoskeskuksen purkamisen yhteydessä Helsingin kaupunginmuse-

ossa havahduttiin innovoinnin ja tiedonpuutteeseen vuonna 1999 ja ostareitten innovoin-

tityö aloitettiin kesällä vuonna 2002. Lähteenä käyttämäni kirja, Ostari: Lähiön sydän 

(2004), on kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön tutkijoiden inventointiraportti, 

jossa nostetaan esiin rakennustyypin kulttuurihistoriallisia arvoja. Kirjan tutkimuksen 

tuloksena on Helsingin ostoskeskukset arvotettu kolmeen luokkaan niiden arkkitehtonis-

ten laatujen ja säilymisen mukaan. 

Taulukossa 1 (sivu 26) on esitettynä Helsingin kaupunginmuseon 26 arvotettua ostoskes-

kusta valmistumisvuoden ikäjärjestyksessä. Luokassa 1 olevat ostarit ovat arkkitehtuuril-

taan harkittuja ja viimeisteltyjä. Rakennukset ovat säilymiseltään hyvin tai erinomaisesti 

säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan merkittäviä ostoskeskuksia. Luokan 2 arvotetut ostarit 

ovat myös harkittuja ja viimeisteltyjä arkkitehtuuriltaan ja melko hyvin säilyneitä. 

Luokkaan 3 arvotettujen ostareiden arkkitehtoniset, ympäristö- tai säilyneisyysarvot eivät 

ole tutkijoiden mielestä merkittäviä. Vuonna 2004 valmistuneen sektori-inventoinnin 

tavoitteena on pyrkiä lisäämään tietoa ostareiden ominaispiirteistä ja arvottamisesta. Luo-

kan 1 ja 2 rakennukset pyritään säilyttämään Helsingin kaupunkirakenteessa. (Saresto, 

Salminen & Vierto, 2004: 50-57)

Esimerkiksi Kulosaaressa on käyty laaja keskustelu vuonna 2016 Erkki Karvisen suun-

nittelemasta vanhasta ostarista. Rakennus huomatiin olevan huonossa kunnossa, jonka 

korjausvelka on kasvanut sen pienyrittäjille liian suureksi kustannukseksi. Aloite ostarin 

uudistamisesta tuli sen omistavalta kiinteistöosakeyhtiöltä. Arkkitehtitoimisto Rudanko 

+ Kankkunen mietti ensin erilaisia vaihtoehtoja, joissa vanhaa rakennusta olisi hyödyn-

netty osana uusia kerrostaloja, jolloin laaja korjaus olisi voitu kattaa uusien asunnoista 

saatujen tulojen avulla. Kuitenkin kesällä 2016 kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi, 

ettei ostoskeskusta kannata peruskorjata ja teki päätöksen sen purkamisesta (Arkkitehdit 

Rudanko+Kankkunen, 2017 ja Rakennuslehti 2016). Helsingin kaupunginmuseon teke-

mässä selvityksessä Kulosaari on arvotettu luokaan 1, eli sen arkkitehtuuri on ympäris-

töarvoltaan merkittävää ja hyvin säilynyttä. Mielestäni tämä kuvaa hyvin, kuinka vanhoja 

ostoskeskusrakennuksia pidetään yleisarvoiltaan arkisina tai jopa epätoivottuina.

Helsingin kaupunginmuseon 26 arvotetusta ostoskeskuksesta 12 on purettu ja Kulosaaren 

ostari odottaa purkamista. Myös Puotinharjun Puhos ostaria odottaa purku-uhka (Malm-

berg, 2018). Vuosaaren eteläinen ostari purettiin vuonna 2003 ja loput 11 ostoskeskusta 

on purettu vain vuosien 2008 ja 2018 välisenä aikana. (Jakonen, 2017, Jompero, 2015 

ja 2017, Yle Uutiset, 2009.) Esimerkiksi toinen luokkaan 1 arvotettu ostoskeskus on 

vuonna 1966 valmistunut Lehtisaaren ostoskeskus, joka sai purkutuomion vuonna 2009. 

Tällöin kaupunginmuseo katsoi, että kaava-alueen kokonaisratkaisu painottuu suojeluar-

vojen edelle. Ostarin tilalle rakennettaisiin senioreiden palvelutalo (Yle Uusimaa, 2009). 

Helsingin sanomien (21.2.2009) tekemässä haastattelussa kuvaillaan kuinka asukkaat ja 

yrittäjät ovat pettyneitä päätökseen, mutta ymmärtävät syyt kunnostamattoman rakennuk-

sen purkamiseen. Muun muassa lounaskahvilaa pitävä Minna Löflund toteaa artikkelissa, 

että yritys on työllistänyt perheen neljä sukupolvea. Jutussa kuvaillaan, kuinka laman 

jälkeen, pankkien ja postien lähtiessä, asiakkaat vähenivät ja huono maine alkoi syntyä. 

Silti ostarilla on ollut sadan prosentin käyttöaste myös laman jälkeisinä vuosina. Uutinen 

osoittaa, kuinka kaavoituksessa nähdyt huonomaineiset alueet eivät kuitenkaan tarkoi-

ta, että ostareilla tai lähiökeskuksella ei olisi merkitystä. Päinvastoin, ne saattavat olla 

alueen ainoa julkinen kohtaamispaikka.

Puretuista ostareista on olemassa uusia hyviä esimerkkejä, ja keskustelu rakennustyypin 

säilyttämisestä on ajankohtaista. Esimerkiksi Maunulan keskuksen kehittämishankkeessa 

ostarin ongelmaksi koettiin hajanainen omistajapohja, ja tässä esimerkissä päädyttiin ke-

hittämään Maunulan koko keskuksen aluetta ja esimerkiksi lisäämään asuntoja (Staffans, 

2004: 200). Monien vaiheiden jälkeen, ostari päätettiin purkaa ja kaupunki otti vastuun 

uuden kirjaston ja palvelukeskuksen rakentamisesta tien toiselle puolelle. Ehdotus ostarin 

purkamisesta tuli alun perin Maunulan asukasjärjestöiltä allekirjoittajina Maunula-Seu-

ra, Metsälä-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys (Staffans, 2004: 189). Monien vuosien 

prosessin jälkeen, asukkaiden toiveista lähtöisin oleva Maunulan keskus on saanut uusia 

kerrostaloja ostoskeskuksen tilalle ja palvelukeskus on siirretty alueellisesti parempaan 

kohtaan. Keskuksessa liiketiloissa toimivat S-Market, Subway, autokoulu, sekä Fida ja 

palvelupuolella Maunula on saanut uusia tiloja työväenopistolle, nuorisotalolle, harras-

tuksille ja kirjaston vuonna 2018. Purettu rakennus on uudistettu vuorovaikutuksessa 

käyttäjien kanssa uudeksi vetovoimaiseksi keskukseksi.

Kontulassa käydään myös keskustelua lähiökeskuksen tulevaisuudesta. Kontulan Ostos-

keskus osakeyhtiön hallituksessa toimiva Kirsi Pietilä kommentoi (12.3.2018) rakennuk-

sen tulevaisuuden olevan erittäin avoinna vuonna 2018. Vuokrasopimus maanomistajan, 

Helsingin kaupungin kanssa loppuu vuonna 2020 ja rakennuksella on kymmenien vuosien 

korjausvelka. Kontulan ostarilla toimii yhteensä kaksi kiinteistöosakeyhtiötä kaupungin 

palvelutilojen lisäksi. Kiinteistöosakeyhtiöt vuokraavat tilojaan liikkeenharjoittajille, 

joista iso osa on pienyrittäjiä. Lari Malmberg kuvailee hyvin Helsingin Sanomien artik-

1.2.2 Rakennusperinnön säilyminen
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kelissaan (4.6.2018) Puotinharjun Puhoksen ostariin liittyvää erittäin saman-

laista ongelmaa. Puhoksen ostari on valmistunut vuonna 1965 ja vuokraso-

pimus maasta kaupungin kanssa loppuu vuonna 2020. Rakennus rapistuu 

pystyyn, kun sen korjaaminen tulisi lukuisille pienyrittäjille liian kalliiksi. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki miettii millä ehdoilla huonoon kuntoon 

joutuneiden rakennusten vuokrasopimusta jatketaan – vai jatketaanko ollen-

kaan. Vuonna 2018 Pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö NREP on esittänyt 

kaupungille myyntiehdotuksen, jossa Puhoksen uudemmat osat ovat purettu 

uusien kerrostalojen tieltä ja pienyrittäjille tarjottaisiin vanhoista liiketilois-

ta kohtuullista vuokraa yritystoiminnan jatkamiseksi. Mielestäni ajatuk-

sena suunnitelma kuulostaa erinomaiselta yrittäjien ja kaupunkikulttuurin 

näkökulmasta. Artikkelissa tuodaan hyvin esiin juuri ostareiden ongelmal-

lisuus, joka johtuu monista eri pienyrittäjistä koostuvan kiinteistöosakeyh-

tiön erimielisyydet. Artikkelissa kuvaillaan, kuinka monille pienyrittäjille 

sijoitusyhtiön tarjoama sijoitus on ”enemmänkin pieni kipukorvaus”, johon 

tämänhetkinen Puhoksen ostarin hallitus suhtautuu erimielisesti. Tavallisesti 

suurempia kauppakeskuksia johtaa yksi suuri taho, jonka toiminta ostarin 

monien pieniin tahoihin verrattuna on huomattava. Kuitenkin, juuri lukuis-

ten pienyrittäjien monimuotoisuus luo omanlaisen yhteisöllisen tunnelman 

lähiökeskuksiin. Vaarana on, että jos 50 vuotta vanhat rakennukset annetaan 

vain rapistua käyttökelvottomiksi, kaupunki päättä purkaa nämä sodanjäl-

keistä modernismia edustavat rakennustyypit kokonaan. Kaupungin tulee 

tehdä ratkaisuja lähiökeskusten tulevaisuudesta aivan lähivuosina, kun alle 

kahden vuoden päästä ostoskeskusten maiden vuokrasopimukset raukea-

vat. Luultavasti tällä hetkellä monet tahot odottavat, että jostain tulisi uusi 

suurempi rahoittaja, joka olisi valmis ostamaan esimerkiksi koko Puhoksen 

ostarikokonaisuuden.

Vuoden 2004 tehdyn inventoinnin tuloksena tutkijat huomauttivat, että 

yleisesti ostarit toimivat hyvin ja ne helpottavat lähiympäristön asukkaiden 

arkea huomattavasti (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 9). Olen samaa 

mieltä kaupunginmuseon tutkijoiden kanssa, että yleisesti ostarit ovat 

edelleen kiinteä osa ympäröivää rakennuskantaa ja kulttuuria. Uskon, että 

Helsingin lähiökeskukset ovat ratkaisevia asuntotuotannon kannalta ja 

Kontulan vireillä olevassa asemaakaavassa suunnitellaan reilua täydennysra-

kentamista (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto). Täydennysrakentaminen 

kertoo, että lähiöillä ja niiden keskuksilla on vielä paljon tulevaisuutta, 

vaikka rakennustyyppinä ulko-ostoskeskukset ja niiden ympäristöt ovat ehkä 

Kuva 4. Metroaseman pääsisäänkäynti avautuu ostarin keskusaukiolle ja on lähiökeskuksen vilkkain 
tila. Siitä on hyvä yhteys maanalaiseen skeittihallin ja kirkon suuntaan, sekä pääkadulle ostaribule-
vardille. Ostarin vilkkain sosiaalinen elämä tapahtuu pääosin keskusaukion tuntumassa. Metroaseman 
sijainti vaikuttaa eniten lähiökeskuksen potentiaaliseen tulevaisuuteen. Helsingin kaupunki näkee, että 
täydennysrakentaminen tulisi tehdä juuri metroasemien varrelle. (Yle, 2.7.2018 ja Täydennysrakenta-
mishankkeet Itä-Helsingissä.)
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Taulukko 1. Helsingin 50-70-luvuilla rakennetut ostoskeskukset. Lähteet: Heikkilä (2016), Hämäläinen (2017), Jakonen (2017), Jompero (2015, 2017), 
Rakennuslehti (2016), Uutta Helsinkiä (2015, 2017), Yle Uutiset (2009)

Suunnittelija Vuosi Tyyppi Arvotett
u luokka

Säilynyt Osittain 
uudistett
u

Purettu

Herttoniemi, erätori Eliel Muoniovaara 1956 torikeskus 1 ✓
Pohjois-Haaga Airi Seikkala-Viertokangas 1959 torikeskus 1 ✓
Munkivuori A. Pernaja, J. Kivikoski, 

N.H.Sandell, P. Pernaja
1959, 
1963

modulimalli 1 ✓

Roihuvuori Esko Korhonen 1959 torikeskus 2 ✓

Kannelmäki Erkki Karvinen 1959 modulimalli 3 ✓
Kulosaari Erkki Karvinen 1960 sisäpihamalli 1 ✓
Herttoniemi Iikka Martas 1960 suorakaidemalli 3 ✓
Puotila Erkki Karvinen 1961 sisäpihamalli 1 ✓
Konala, pieni Erkki Karvinen 1961 suorakaidemalli 2 ✓

Maunula Erkki Karvinen 1962 suorakaidemalli 2 ✓

Pihlajamäki Kaija ja Heikki Siren 1963 suorakaidemalli 1 ✓

Konala Erkki Karvinen 1963 sisäpihamalli 3 ✓
Puotinharju, puhos Erkki Karvinen 1964 sisäpihamalli 1 ✓
Vuosaari, pohjoinen Lauri Silvennoinen 1965 sisäpihamalli 1 ✓
Myllypuro Erkki Karvinen 1965 sisäpihamalli 3 ✓
Lehtisaari Olli Kivinen 1967 suorakaidemalli 1 ✓
Kontula Aino Tandfelt-Laurila 1967 sisäpihamalli 3 ✓
Pukinmäki Toivo Korhonen 1968 suorakaidemalli 2 ✓
Jakomäki Pauli Lehtinen/SOK 1968 suorakaidemalli 3 ✓
Puistola Toivo Korhonen 1968 suorakaidemalli 3 ✓
Lauttasaari Olli Kivinen 1970 sisäpihamalli 2 ✓
Pihlajamäki laajennus Eino Tuompo 1970 suorakaidemalli 2 ✓
Mellunmäki Pentti Ahola ja kumpp. 1971 suorakaidemalli 3 ✓
Siltamäki Pentti Ahola ja kumpp. 1972 sisäpihamalli 2 ✓
Laajasalo Erkki Karvinen 1973 modulimalli 3 ✓
Pitäjänmäen liiketalo Rakennustoimisto Karme Oy 1974 suorakaidemalli 3 ✓
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tulleet tiensä päätteeseen. Ostareiden vahvuus on edelleen liittyminen keskeisesti lähiön 

rakennuskantaan. Asuinalueiden sisäinen eheys turvataan arkkitehtuuria kunnioittamalla, 

kunnostamalla ja harkitusti tarpeen mukaan muuttamalla (Saresto, Salminen & Vierto, 

2004: 49). Helsingin kaupunginkanslia on julkaissut vuonna 2001 raportin ostoskeskus-

ten ongelmallisuudesta, johon tulee puuttua vuokrasopimusten uusimisten yhteydessä. 

Raportissa todetaan, ellei paikalliset voimat riitä ostareiden uudistuksiin, on kaupungin 

puututtava ostoskeskusten kehittämiseen. (Staffans, 2004: 232.)

Vuonna 2009 saadusta purkutuomiosta huolimatta, kävin Lehtisaaren ostoskeskuksessa 

elokuussa 2018. Huomasin, että rakennuksen liiketilat ovat täydessä käytössä eikä raken-

nusta ole varsinaisesti muutettu mihinkään. Alueen ympäristöä oli selkeästi uudistettu 

2000-luvun rakennustyylin mukaan, mutta itse ostoskeskus toimi edelleen kerrostalojen 

keskellä. Ostarin pääsisäänkäynti oli helposti saavutettavissa läheiseltä tieltä, kun taas 

sen toiselle julkisivulle avautuu parkkipaikka. Rakennus ei erityisemmin liity ympäröi-

vään uuteen rakennuskantaan ja tunnelma alueella on odottava, ikään kuin kukaan ei 

olisi vielä päättänyt mitä tälle 60-luvulla valmistuneelle rakennukselle nyt voitaisi tehdä. 

Huolimatta huonon näköiseksi menneistä julkisivupinnoista ja kunnosta, ostarilla toimii 

alueen tunnetuin ravintola ja kahvila. Ostarilla toimivaa ravintolaa Old Jerusalemia ja 

kahvila Majaa on kehuttu Helsingin Sanomissa vuonna 2015 (Väkevä, 2015). Liiketilat 

on otettu kekseliäästi käyttöön, vaikka rakennuksen ulkopuolelta katsottaessa ei sisään 

uskoisi jäävän niin viihtyisiä liiketiloja. Tämä ostari on hyvin elinvoimainen vuonna 

2018, mutta sen kunnostuksella ei selkeästi nähdä arvoa. Tunnelma ostarilla on erikoinen, 

kuin olisi tultu aikakoneella vuosikymmen taaksepäin.

On kiinnostavaa huomata, että ostarit ovat niin elinvoimaisessa kunnossa huonosta 

kunnosta huolimatta. Me tarvitsemme siis kohtaamispaikkoja ja tiloja, jotka ovat saavu-

tettavissa helposti asuinalueen lähellä. Ostareiden tulevaisuus on Helsingin kaupungilta 

päätös, joka vaikuttaa isoon osaan kaupungin asukkaista. Millaisia ovat asukkaiden 

kohtaamispaikat tulevaisuudessa? Liike-elämän keskukset ovat kehittyneet yhä suurem-

miksi kauppakeskuksiksi, joille ostarit voidaan nähdä niiden esikuvina. Ostareita kui-

tenkin leimaa monikulttuurisuus ja vaihtelu pienissä liiketiloissa, joka on erityistä isoksi 

kasvavassa kaupungissa. Tulisiko lähiöiden keskusten tarjota mieluummin sosiaalisia 

keskuksia ja kaupungin olohuoneita alueen asukkaille? Miten silloin otetaan vanha liike-

rakennustyyppi huomioon? Nämä kysymykset ovat varmasti Helsingin kaupungilla esillä 

vuonna 2018 ja tämän diplomityön tavoite on huomauttaa kaupungin vastuuta lähiöaluei-

den kehittäjinä. Kaupungin tulisi ottaa alueista vastuu vuorovaikutuksessa käyttäjien ja 

asukkaiden kanssa ja rakentaa yhteisöllisiä alueita Helsingin reunamille, eikä jättää niitä 

rapistumaan.
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Kuva 5. Kontulan ostarin tiloja omistavat tahot. 
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1.3 KONTULAN OSTOSKESKUS

Kontulan ostoskeskus on kiinteä osa asuinalueen ympäristöä jo sen ensimmäisen osan 

valmistumisvuonna 1967. Keskus sijoitettiin matemaattisesti alueen keskelle, jossa se 

palvelee mahdollisimman monipuolisesti alueella asuvia ihmisiä (Saresto, Salminen & 

Vierto, 2004: 40). Sijainti on vuosien aikana osoittautunut sosiaalisesti ja rakenteelli-

sesti ratkaisevaksi, koska ostaria on laajennettu useampaan otteeseen ja muun muassa 

metroaseman laajennus on valmistunut keskukseen vuonna 1986. Vuonna 2015 Helsingin 

kaupungin julkaisemassa yleiskaavassa ostarin alueelle ehdotetaan liike- ja palvelukes-

kustan tunnusta C1. Aluetta pyritään kehittämään palvelu-, liike- ja toimitilapainottei-

sena keskustana-alueena. Yleiskaavan selvitysosiossa täydennetään, että juuri Kontulan 

keskuksen aluetta tuetaan entisestään täydennysrakentamisella. (Haettu sivustolta www.

yleiskaava.fi.)

Sekä yleiskaava ja omat havaintoni osoittavat, että lähiökeskus on edelleen tärkeä osa 

alueen ympäristöä ja sen kehitystä. Ostarin kehitykselle on oikea tarve, johon tämä 

diplomityö perustuu. Tässä kappaleessa kuvailen ostarin eri vaiheissa valmistuneita osia, 

ja niiden käyttöä. Rakennuksen osien käyttö on muuttunut huomattavasti vuodesta 1967, 

monia muutoksia on jouduttu tekemään liiketiloihin, mutta varsinaista peruskorjausta ei 

ole sen 50 elinvuoden aikana tehty (Kirsi Pietilä, maaliskuu 2018). Liiketiloihin on tehty 

monia sisäisiä muutoksia, joita tarkastelen vain yleisellä tasolla. Puhun myös raken-

nuksen arkkitehtuurin ominaisluonteesta, erityispiirteistä ja autenttisuudesta yleisellä 

tasolla, erottaen kuitenkin eri vuosikymmeninä rakennetut osat. Koko ostarin kerrosala 

on yhteensä noin 20 000 k-m, joten en käy läpi jokaisen liiketilan tekemiä muutoksia tai 

säilymistä.

Kontulan ostoskeskus on rakennettu vaiheissa vuosien 1967 ja 1988 välillä. Metroasema 

on otettu käyttöön vuonna 1986 ja se kulkee osittain ostarin alapuolella. Maanalaisessa 

kerroksessa sijaitsevat myös iso parkkipaikka, osa liiketilojen lastauslaitureista ja laaja 

väestönsuoja, jossa toimii osittain Suomen suurin skeittihalli (Helsingin kaupunkisuunnit-

teluvirasto). Lähiökeskus rajautuu koillisesta kalliopuistoon, johon on rakennettu kahdek-

san kerroksisia kerrostaloja. Lounaasta rakennuskokonaisuutta rajaavat tiet Kontulankaari 

ja Kontulantien, jossa kulkee julkisen liikenteen Raide-Jokeri 2 –reitti. Kontulankaaren 

tien toiselle puolelle on rakenteilla uusi kerrostalokortteli ja ostarin sijoittuminen sen 

ympäristöön on oleellinen osa rakenteellista historiaa.

Ostoskeskuksen vanhan osan on suunnitellut arkkitehti Aino Tandefelt-Laurila. Ostarin 

alkuperäistä osaa on nykyään vaikea hahmottaa monien laajennuksien ja täydennyksien 

jälkeen. Tässä diplomityössä käsittelen koko ostarikokonaisuutta, jossa suurin osa on 

rakennettu vuoden 1967 jälkeen. Koko ostari muodostuu yhteensä kahdesta kiinteistöosa-

keyhtiöstä, ja Helsingin kaupungin omistamista tiloista, jotka ovat havaittavissa kuvassa 

2. Ostoskeskus Kontulan Ostoskeskus Oy:n (valmistunut vuonna 1967), Kiinteistö Oy 

Kontulan Asemakeskuksen (valmistunut vuonna 1988), sekä Kontulan Palvelutalo Oy:n 

(kirjasto, nuorisotalo ja uimahalli, jotka ovat valmistuneet eri vuosina) muodostama 

kokonaisuus, jota täydentää terveyskeskus vuodelta 1988. Vanhassa osassa toimivat 

esimerkiksi Kontulan apteekki, Alko, Lild ja S-market. Uuteen osaan kuuluu taas muun 

muassa keskusaukio, Kontumarket, Kierrätyskeskus ja nykyinen Kontula-talo (Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto).
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Kuva 6. Kontulan sijainti. Metrolinja merkitty oranssilla. Pohjakartta haettu palvelusta kartta.hel.fi.
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Kontula kuuluu Helsingissä Mellunkylän kaupunginosaan. Aluetta on rakennettu pääosin 

60- ja 70-luvuilla laajan kaupungistumisen ja muuttoliikkeen aikana. Kontulan asemalä-

hiön kerrostalot rakensivat pääosin HAKA ja SATO (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 

40). 1960-luvun asemakaavoitukset periaatteet näkyvät hyvin Kontulan ja Myllypuron 

lähiöissä, joista Kontula oli 70-luvun suurin aluerakennuskohde. Kontulaan rakennettiin 

viisituhatta asuntoa, 3-9 kerroksisia lamellitaloja veistosmaiseen sommitelmaan maas-

toon. Kuvassa 7 näkyvät suorakulmaiset lamellimassat selittävät hyvin alueen tiukkaa 

järjestelmäajattelua kaavoituksessa. Kontula muodostaa oman asumalähiönsä, jossa sen 

ostoskeskus palvelee asukkaita alueen myymäläkeskuksena (Meurman, 1947: 79).

Arkkitehtuuriltaan Kontulan ympäristö edustaa tyypillistä suomalaista 60-70 –luvulla 

rakennettua modernistista lähiötä. Arkkitehtuuria kuvaavat selkeälinjaiset, puhtaat beto-

nipinnat ja ruutuikkunat, jotka voitiin valmistaa elementteinä tehtaissa. Tyypillisimmät 

ikkunatyypit ovat neliön tai vaakasuorakaiteen muotoiset yksiruutuiset ikkunat, joissa on 

tuuletusritilä (Standertskjöld, 2011: 34). Arkkitehtuuri on vähäeleistä, järkiperäistä, sekä 

materiaaleja ja rakenteita korostavaa. Suuntausta voidaan kutsua strukturalismiksi, jossa 

rakennustekniikan kehitys, elementtirakentaminen ja demokraattinen maailmankatso-

mus on muokannut käsitteen syntymistä. Tyylisuuntana strukturalismi katsotaan olevan 

seurausta 30-luvun funktionalismille ja sillä voidaan kuvata myös kaupunkirakennetta 

(Standertskjöld, 2011: 18). Lähiölle tyypillisesti lamellitalot ovat sijoitettu Mellunkylän 

ja Kontulan alueelle niin, että luonto on helposti saavutettavissa ja se ympäröi rakennuk-

sia.

Juuri metsien, kallioiden ja puutarhojen läheisyys on leimallista 60-70 –luvulla raken-

netuille lähiöille ja väljä lamellirakentaminen antaa alueen erityisen mittakaavallisen il-

meen. Lamellitalot ovat 3-9 kerroksisia pitkiä rakennusmassoja, jotka luovat dynaamisen 

liikkeen metsän keskelle. Anonyymien rakennusten väliin jäävä luonto on pääaihe alueen 

arkkitehtuurissa. Rakennusten kaikki tilat avautuvat luontoon joko parvekkeiltaan tai 

laajojen sisäpihojen maailmaan. Rakeisuuskaaviossa (kuva 7) erottuu hyvin vuonna 1961 

alkanut Kontulan kaavoitus.  Lamellitalojen keskeltä erottuu ostoskeskus ja sen asema. 

Lamellialueen reunoille ja ulkopuolelle jäävät pientalo ja omakotitaloalueet, jonne asutus 

laajeni jo 1940-luvulla.

Luonnonläheisyys tekee alueen omanlaisen ilmeen, joka eroaa esimerkiksi kaupunkimai-

sesta tiiviistä rakentamisesta. Luonto tarjoaa lapsille leikkipaikkoja ja perheille viihtyisiä 

oleskelupaikkoja metroradan varrella. Kontulan ympäristön rakennusten päämateriaalina 

on betoni ja sama materiaalimaailma jatkuu keskeisen ostoskeskuksen arkkitehtuuriin. 

Vuonna 1967 valmistuneen osan muut materiaalit ovat tummaksi eloksoitu alumiini, 

teräs, ruskeat julkisivulaatat ja polttomaalattu pelti (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 

1.3.1 Ostarin vaiheet ja kuvaus 

Kuva 7. Kontulan rakeisuuskaavio. Ostoskeskus sijoittuu keskelle Kontulaa. Haettu 
palvelusta: kartta.hel.fi.
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64). Ostarin alkuperäinen yleisilme oli hillitty ja selkeälinjainen ja edusti tyylipuhdasta 

modernismia ympäröivän rakennuskannan tavoin (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 48). 

Vuoden 1988 jälkeen valmistuneissa osissa on käytetty monipuolisemmin metallia ja eri-

laisia julkisivulaattoja, kuten neliönmuotoisia pastellinsävyisiä laattoja. Laattajulkisivut 

antavat uudemmille osille tyypillisen 80-lukumaisen ilmeen. 

Tyypiltään vanha ostoskeskus edustaa sisäpihamallia, jossa neljä rakennusmassaa 

muodostavat väliinsä kaksi kävelykatumaista ostoskujaa ja rajaavat keskelle sisäpihan. 

Laajennusosat eivät edusta mitään tarkempaa rakennustyyppiä, mutta jatkavat alkuperäi-

sen osan massojen asettelua jatkaen ostosbulevardia pidemmälle Kontulantien suuntaan 

(kuva 8, sivu 32). Kaksikerroksiset massat jatkavat kävelykatumaista ideaa muodostaen 

metrokäytävän, sekä laajennuksissa tehdyt rakennusmassat muodostavat ostarille kesku-

saukion ja Kontula-aukion. 

Helsingin kaupungin tekemään raporttiin, Täydennyskaavoitushankkeet Itä-Helsingissä 

perustuen, ostarille on mietitty paikoin laajaakin täydennysrakentamista. Vuonna 2009 

valmistuneessa suunnitelmassa on ehdotettu kuusi ja seitsemänkerroksisia pistemäi-

siä kerrostaloja, sekä palvelurakennuksen laajentumista ostarin itäpuolelle, korvaten 

rakennuksen 8, nykyisen Kontula-talon (kuva 8). Lisäksi ehdotuksessa ostarin kaksi 

parkkipaikkaa ovat saaneet uudet rakennusmassat, joista toinen on liiketiloja, sekä 

autopaikkoja ja toinen täytetty asunnoilla. Kaavaluonnos on edelleen vireillä, eikä 

ratkaisevia muutosehdotuksia ole Helsingin kaupungin puolesta tehty rakennukseen 

vielä tähän päivään mennessä. Kuitenkin kaavaluonnokseen perustuen on viety eteenpäin 

Kostinkallion puiston päivittämistä ja uudistettu puisto valmistuu vuonna 2018. Suun-

nitelmassa rakennetaan muun muassa uusi sisäänkäynti ostarin itäpuolelle rakennusten 

10 ja 8 välistä. Lisäksi kävelyreitti kirjaston ja nuorisotalon takaa (rakennus 11) kallion 

ympäri uudistetaan ja reitille lisätään istuskelupaikkoja, puistokuntosali ja iltavalaistus. 

Parhaimmat auringonlaskun katselupaikat jäävät myös tälle kallionkielekkeelle. Yleisesti 

vuonna 2009 valmistuneesta suunnitelmasta näen potentiaalisena juuri ehdotetut uudet 

toiminnot; asunnot sekä palvelutalojen ja liiketilojen laajennus. Myös ostarin lounaspuo-

lelle, rakennusten 5 ja 6 viereen, on rakentumassa uusi asuinkortteli ja yhteensä Kontulan 

keskuksen kaavaluonnoksessa tarjotaan alueelle 500 uutta asuntoa (Helsingin kaupunki-

suunnitteluvirasto).

RAKENNUKSET:      VUOSI:

1. Myymälärakennus nro. 1     1967

2. Myymälä rakennus nro.2    1967

3. Myymälärakennus nro. 3    1967

4. Myymälärakennus nro. 4    1967

5. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 5   1988

6. Myymälärakennus nro. 6    1988

7. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 7   1988

8. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 8 (Kontula-talo)  1988

9. Terveystalo     1989

10.  Uimahalli ja myymälärakennus   1970

11.  Kirjasto ja nuorisotalo    1975

12.  Skeittihalli     1980

(Kokkonen, 2002: 145.)
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Kuvat 9 ja 10 (sivut 34 ja 35). Kontulan ostari vuonna 1970.
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Helsingin kaupunginmuseon tekemässä inventointityössä Kontulan ostari on arvo-

tettu laadultaan ja säilymiseltään luokkaan 3. Tutkijat huomauttavat kirjassa Ostari: 

Lähiön sydän (2004), että arkkitehtuurin kerrostumisen ja laajennusosien myötä 

rakennuksen käyttö on huomattavasti muuttunut. Kuitenkin, rakennus on edelleen 

kiinteä osa sen ympäristöä ja vanhat osat ovat säilyneet alkuperäisinä esimerkiksi 

massoiltaan. Myös julkisivumateriaaliltaan betoni on edelleen vanhan osan hallitseva 

elementti. Lisäksi inventointityön tehneet tutkijat huomauttavat, että isännänpolun 

yhteys ostarille pohjoispuolelta on tärkeä ympäristöön liittyvä reitti.

Isoja muutoksia alkuperäiseen ostariin on tehty monilla väliseinäratkaisuilla, va-

lomainoksilla ja mainoskylttien kiinnittämisillä. Muoviset puoliympyränmuotoisen 

kattokuvut on vaihdettu pyramidinmuotoisiin, metallirakenteisiin katteisiin vuonna 

1971. Lastauslaitureita on uudistettu ainakin vuosina 1971 ja 1982, mutta uskon, että 

runsaan käytön takia niitä on uudistettu paljon myöhempinä vuosikymmeninäkin. 

Lastenaukioksi kutsuttu leikkipaikka ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta 

tällä hetkellä antaa mielestäni miellyttävän uuden käyttötarkoituksen pienimmälle 

sisäpihalle. Samaisella aukiolla sijaitsevaan Yhteistyö –monumenttiin on kuulunut 

vesiallas, joka on myöhemmin täytetty. Vaikka ostaria on laajennettu ja muutettu 

runsaasti, tutkijoiden mielestä kokonaisuus on edelleen toimiva vuonna 2004. (Sares-

to, Salminen & Vierto, 2004: 64.)

Ostaria on laajennettu ensimmäisen kerran uimahallin, nuorisotalon ja kirjaston 

valmistuttua 70-luvulla, joissa on pyritty säilyttämään alkuperäisen ostarin arkkiteh-

tuuria. Näissä rakennuksissa on isot liiketilamaiset ikkunat pääkulkuväylille, joka 

sopii hyvin 60-lukumaiseen ilmeeseen. Ostarin isoin laajennus valmistui vuonna 

1988 metron valmistumisen jälkeen. Koska metroasema sijaitsee tässä laajennus-

osassa, on 80-luvun osa huomattavin piirre ostarikokonaisuudessa. Myös tähän osaan 

sijoittuvat ostarin korkeimmat osat terveystaloa lukuun ottamatta. Metrokäytävää 

rajaavat kaksikerroksiset rakennusmassat ja keskusaukiota ympäröi kaksikerroksis-

ten massojen korkeammat erkkeriaiheet, sekä sen päätyyn jää puolikaaren muotoi-

nen kolmikerroksinen rakennus. Laajennusosa edustaa tyylipiirteiltään selkeästi 

myöhempää, 80-lukumaista ilmettä. Liiketilat eivät enää avaudu ensimmäisestä 

kerroksesta katutilaan, vaan sulkeutuvat pienempien ruutumaisten ikkunoiden taakse. 

Laajennusosassa arkkitehtuuri ei kuvasta enää selkeyttä, vaan katse osuu kauppojen 

mainoskyltteihin ja valoihin. Laajennusosa on fyysisesti kiinni alkuperäisessä ostarin 

osassa, eikä välttämättä jalankulkija huomaa eri vuosikymmeninä valmistuneita osia. 

Kaupunginmuseon tutkijat huomauttavat inventointityössään, että alkuperäisen ark-

kitehtuurin ilme hämärtyy juuri tämäntapaisilla nykyaistamisyrityksillä. He toteavat, 

että laajennusosan pastellinsävyiset tiilet, prisman muotoiset lasikatteet ja metallika-

1.3.2 Ostarin säilyminen

setit eivät sovi rationaalisen ostariarkkitehtuurin kanssa.

Alkuperäisen osan arkkitehtuurin selkeys näkyy sisäkäytävissä, jotka yhdistyvät neljän 

rakennusmassan keskellä lastenaukiolla. Käytäviä kattaa betoninen palkkiaihe, joka 

viittaa selkeään mittakaavajärjestelmään. Arvioni mukaan palkit ovat sijoiteltu keskeltä 

keskelle noin neljän metrin etäisyydelle toisistaan. Palkin keskuslinjaan sijoittuvat myös 

näyteikkunoiden saumat ja syöksytorvet, joka tukee arkkitehtuurin rytmiä ja mittakaavaa. 

Sama aihe ei toistu laajennusosissa, vaan päinvastoin se on lähes kokonaan hävitetty 

astuttaessa ulos alkuperäisen ostoskeskuksen maailmasta. Juuri tämä katoksen luoma 

yksinkertainen aihe tekee ostarin erityisen mittakaavan.

Kuvissa 9 ja 10 on ostoskeskus kuvattuna vuonna 1970 länsikäytävältä ja sen julkisi-

vulta. Alkuperäisen ostoskeskuksen arkkitehtuuri on hyvin harkittua ja selkeää. Lasiset 

näyteikkunat avautuvat kävelykatumaiselle ostoskujalle. Yksikerroksisten rakennusten 

noin kolmen metrin korkeudessa oleva katos ja betonipalkisto rajaavat hyvin intiimin ja 

mittakaavaltaan eheän ympäristön. Alkuperäiset betonipalkit ovat hyvin säilyneet ja ovat 

tärkeä osa ostoskeskuksen arkkitehtuuria ja tekevät mielestäni ostarin omaleimaisimman, 

tiiviin ja yhtenäisen ilmeen.
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Kuvassa 10 on Keinulaudantien lounainen sisäänkäynti. Alkuperäisessä rakennuksessa 

betonipinnat olivat hyvin pelkistettyjä ja elementit selkeälinjaisia. Nykyään eri pinnat 

täyttyvät yritysten ikkunamainoksilla ja logoilla. Tämä sisäänkäynti on muuttunut eri-

laiseksi, jotta lounaspuolen liiketilat saavat tavarantuonnin pysähtymispaikan. Taustalla 

näkyvät kerrostalot ja etualan puusto kuvaavat hyvin ajan arkkitehtuuria ja betoniele-

menttirakentamista 70-luvulla. Kuvassa näkyvät männyt ovat myös osittain hävitetty. 

Taustalla näkyvät korkeat kerrostalot kuvaavat hyvin lähiön henkeä ja ostarin liittymistä 

sen ympäristöön. Kuvassa erottuu hienosti puhtaiden betonielementtien vaakasuuntainen 

ilme ja vastakohtana puiden, sekä korkeiden kerrostalojen parveketornien vertikaalisuus. 

Ostarin laajennusosat eivät erityisemmin kunnioita 60-luvun arkkitehtonista detaljikkaa, 

vaan päinvastoin, esimerkiksi kuvassa 10 esiintyvään julkisivuun on lisätty mainoskylt-

tejä ja logoja, jolloin alkuperäisen arkkitehtuurin tavoitteet jäävät epäselviksi. Nykyään 

julkisivu on täytetty metallisilla levyillä ja pelleillä.

Vuonna 1967 valmistuneen osan erityinen mittakaava muuttuu heti laajennusosiin astut-

taessa. Vuonna 1988 valmistuneessa osassa on kaksi ja kolmekerroksisia rakennuksia ja 

niiden väliin jäävä kävelytila on tehty selkeästi leveämmäksi ja väljäksi. Alkuperäistä 

massoittelua toistava keskusaukiolle johtava metrokäytävä on leveä, ja vain sen toiselta 

sivustalta avautuu liiketiloja kävelykadulle. Keskusaukiota ympäröi noin neljän metrin 

korkeuteen jäävä katosaihe, joka ei muistuta ostarin alkuperäistä ilmettä.

Ostarin eri laajennusosien takia kokonaisuus jää epäselväksi jalankulkijoille. Arkkitehtina 

katsoja pystyy vielä havainnoimaan 60-luvun laajennusosassa olevan erityisen mittakaa-

van, mutta esimerkiksi käytävän katosaiheen päihin on rakennettu erikoisia lasilaatikoita 

pilareiden varaan. En usko, että tavalliselle ostarin käyttäjälle erottuu eri vuosikymmeni-

nä rakennetut osat. Tiloja omistaville tahoille jako taas on selkeä, koska eri osat kuuluvat 

omiin kiinteistöosakeyhtiöihin. Onkin kiinnostavaa, miten selkeä jako yrittäjille on tehty 

näin pienellä alueella, vaikka ostarin käyttäjille tämä ero tuskin on havaittavissa. 

Tyypilliseen 80-lukulaiseen tyyliin kuuluen kaksikerroksiset osien julkisivut on tehty 

kaakelista, jossa ensimmäisen kerroksen laatta on pastellisen persikan sävyistä, ja muut-

tuu toisessa kerroksessa valkoiseksi (kuva 11, sivu 37). Näyttävää, aukiota kiertävää, 

loivaa katosta pitelevät pilarit on tehty pesubetonielementeistä (kuva 4, sivu 25). Muita 

ajalle tyypillisiä elementtejä ovat rakennuksessa monet erkkerit, joissa on loiva kate ja 

keskusaukiolle sijoittuva lasinen parvekeaihe, jossa on erivärisiä lasilaattoja.  Postmo-

dernistista tyylisuuntaa kuvaillen, aiheet vaikuttavat ”päälleliimatuilta lavasteen osilta”. 

(Standertskjöld, 2011: 110-126.) Mielestäni ostarista tekeekin sekavan oloisen monet 

postmodernistiset aiheet, ilman selkeää kokonaisuutta. Yleisesti koen hankalaksi 80-lu-

vulla valmistuneen osan, koska arkkitehtuurissa ei ole selkeitä isoja linjoja. Esimerkiksi 

metrokäytävän toisen kerroksen liiketilat eivät ole millään tavalla läsnä ikkunoiden pie-

nuuden takia. Arkkitehtuurin tyylittely näkyy vain pastellinsävyisissä julkisivulaatoissa, 

erilaisissa kattomuodoissa ja keskusaukiolle avautuvassa värikkäässä parvekelasitukses-

sa. Mielestäni uudemman osan tärkeimmät arkkitehtoniset teemat ovat keskusaukiota ym-

päröivä katosaihe ja värikkäät parveketiili-lasitukset, joka jää pieneksi yksityiskohdaksi 

laajan ostarikokonaisuuden huomioon ottaen. Mitään aihetta ei ole jatkettu pidemmälle 

tai niin, että se jatkuisi koko laajennusosan läpi.

Ostari on tuttu minulle jo lapsuudesta, mutta diplomityötä tehdessä kävin katsomassa os-

taria ensimmäistä kertaa ”arkkitehdin silmin” 7.3.2018. Käynnillä keskityin huomioimaan 

julkisten tilojen eri reittejä, näkymiä ja käyttöä. Kiinnitin huomiota, kuinka keskusaukio 

liittää hyvin yhteen kaikki ostarin kadut ja sosiaalisen tilat. Tasoero Kontula-aukiolle on 

kiinnostava ja tunnelma ylätasanteella on selkeästi rauhallisempi kuin vilkkaan metro-

aseman läheisyydessä. Rakennusten 7 ja 8 väliin jäävä kuja ja sen päähän muodostuva 

pieni aukio jää mielestäni ostarin takapihaksi. Varsinkin kun uusi kulkureitti valmistuu 

kalliopuistoon, on tämän väylän kehittäminen tärkeää.

Yle Uusimaan tekemässä uutisessa (2.7.2018) kuvaillaan kuinka kontulalaiset pitävät 

tärkeänä lähiökeskuksen yhteisöllisyyttä ja rentoa ilmapiiriä. Toisaalta uudistusta ja uusia 

palveluita toivotaan lisää. Artikkelissa Kontulaa verrataan Myllypuron ostoskeskukseen 

jossa uudelleen rakennetut liiketilat ovat jääneet osittain tyhjilleen korkean vuokran takia. 

Koska ostari on edelleen kiinteä osa ympäristöä, ja sen käyttäjät kokevat rakennuksen 

yhteisölliseksi, on mielestäni tärkeä muistaa rakennuksen olemassaolon arvo. Arkkiteh-

tuurin arvoa voimme käydä läpi yleiseltä ja sosiaaliselta tasolta, sekä jokaisten subjektii-

visten näkökulmaan perustuen. Rakennus on edelleen osa hyvin aktiivista käyttöä, eikä 

sitä tule hävittää kevein perusteluin. Omien havaintojen ja vertailujen muiden ostareiden 

kanssa näyttää siltä, että Kontulan ostoskeskus on säilynyt nykyisellään juuri lukuisten 

laajennusten ansiosta ja jatkuvan suuren käytön takia, joka osaltaan edesauttaa metroase-

man sijainti ostarilla.
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Kuva 11. Metrokäytävä kuvastaa hyvin 80-luvulla tehdyn uudistuksen arkkitehtuuria. Kävelykatu on 
erittäin leveä verrattuna muihin ostarin kulkureitteihin. Toisen kerroksen liiketilat ovat luultavasti 
alkuperäisessä käytössä tarkoitettu toimistotiloiksi. Nykyään niissä toimivat harrastustiloja, liikkeitä 
ja palveluita, joille näkyvyys ja isommat ikkuna-alat toisivat lisäarvoa tilojen käyttöön. Tilat ovat 
myös hankalasti löydettävissä, eivätkä ne avaudu mihinkään suuntaan. Tässä kohtaa ostarin tilat 
niin sanotusti sulkeutuvat sen käyttäjiltä. Tämä kohta tarvitsee mielestäni työstöä ja jäin kaipaamaan 
kävelijöille katettua kulkutilaa. Vuonna 1988 valmistunut osa poikkeaa mittakaavaltaan, käytöltään, 
materiaaleiltaan ja arkkitehtuuriltaan huomattavasti alkuperäisen ostarin hengestä. Kuvassa erottuu 
myös ostarin tornimainen maamerkki, johon on kiinnitetty kauppojen logoja.
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”Fiilis ku betonii oisin juuttunu
Palat täst palapelist puuttunu
Kenenkää takii oo ikin muuttunu
Ei kiinnosta mitä paskaa nää muut puhuu
Hengitä, oot hengissä
Et kestäisi tuntii mun kengissä
Ruudun takana sä vihaat mua netissä
Ku me nähää liven et pysy penkissä
Mä oon vapaa en oo ahistunu
Pörssit on nousus oon kallistunu
Pitkän matkan varrel valistunu
Välil teki kipeet mut en alistunu
Alistunu
Annoit mulle voimii jotten valuis pohjaa
Tää on vuoristorataa mut huipulle ohjaan”
 

Kappaleesta: Hengitä
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 
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1.0

Osallistavassa suunnittelussa on tarkoitus saada mielipiteitä rakennetun ympäristöjen 

käyttäjiltä. Sen sijaan, että käyttäjien mielipiteitä kuultaisiin vasta arkkitehtisuunnittelun 

loppuvaiheessa, kuten esimerkiksi Suomessa rakennushankkeissa on tapana, käyttäjät 

pääsevät mukaan suunnitteluun jo prosessin alkuvaiheessa. Tässä diplomityön esimerkis-

sä jopa ennen kuin rakentamisprosessia on laitettu liikkeelle, utopistisella konseptitasolla. 

Käyttäjien osallistaminen suunnittelussa muuttaa arkkitehdin roolia yksinpäättäjästä 

yhteisön toimijaksi, ja monissa osallistamisprojekteissa tarkoituksena onkin luoda 

yhteinen kieli suunnittelijan ja käyttäjän välille (Hofmann, 2014: 30).  Arkkitehtuurin 

professori Susanne Hofmann toteaa julkisen demokratian valtioissa käyttäjien mielipiteet 

elintärkeäksi tulevaisuuden suunnitteluprosessissa kirjassaan Architecture Is Participati-

on (2014).

Mielestäni osallistaminen voidaan laskea yhdeksi arkkitehtuurin tutkimisen muodoiksi, 

joka syventää suunnittelun tavoitteita ja merkitystä. Yleisesti arkkitehtuurin tutkimus 

on uusi raami empiirisille faktoille, jolla pyrin todistamaan asioita muitten kuin omasta 

näkökulmastani tai mielenkiinnostani. Tällöin asetan projektin uuteen ympäristöön, josta 

saan dataa omaan suunnitteluprosessiini (Lucas, 2016: 8). Osallistamiseen käytetään mo-

nia metodeja, kuten haastatteluja, tehtäviä, kyselyitä tai pelejä, joiden tarkoituksena on 

ymmärtää käyttäjien kokemukset, tunteet ja mielipiteet. Kuten suunnittelu yleensä, tulee 

muistaa, että osallistamisen ja yhteisöllisen suunnittelun metodit ovat aina yksilöllisiä ja 

subjektiivisia. Mark Francis huomauttaa tekstissään Community Design (Re)Examined 

(2005), että hankittu tieto tulee aina arvioida perustellen, kuka osallistamista tekee tai 

kuka siihen osallistuu (Francis, 2005: 22). Eri tahoilla on aina eri prioriteetit yhteisöl-

lisessä suunnittelussa, esimerkiksi organisaatioiden ja koulujet tulokset saattavat olla 

hyvinkin erilaisia. Osallistamisen arvioinnissa tärkeää on ymmärtää työjärjestelmän ja 

metodien toimintakehys (Rios, 2005: 28-29).

Osallistamisen taustalla on lähtökohta, jossa käyttäjien mielipiteet saadaan kuulluksi. 

Osallistamista käytetään arkkitehtuurin lisäksi monialaisesti ja esimerkiksi Helsin-

gin kaupunki kutsuu osallistamista vuorovaikuttamiseksi. Tutkija Eeva Luhtakallio ja 

toimittaja Maria Mustaranta ovat koonneet kokemuksensa ja havaintonsa työpajoistaan 

Helsingissä kirjassa Demokratia suomalaisessa lähiössä (2017). He käsittelivät poliittista 

osallistumattomuutta toimintatutkimuksen, kansalaisjournalismin ja yhteisöteatterin 

menetelmien avuin. Kirjoittajat huomauttavat, että työpajojen taustalla on huoli osallistu-

misen eriarvoisuudesta ja yhteiskunnan tasa-arvosta. Jotta voisimme tehdä tasa-arvoisia 

päätöksiä, tulee päättäjillä olla käsillä laajin mahdollinen tieto ja näkemys. Kirjassa 

kuvaillaan nykysuomea ja päätöksentekoa lähiössä, joiden asukkaat ovat suorassa 

vaikutuksissa esimerkiksi sosiaalituen päätöksiin. Kun eliitille ja hyvässä tilanteessa 

oleville kansalaisille jää käsiin poliittinen päätöksenteko, sitä heikommin ideaalitilantei-

siin päästään ja yhteiskunnalliset ääripäät ajautuvat kauemmas. Kirjoittajat toteavat, että 

eriarvoinen yhteiskunta tulee niin inhimillisesti kuin rahassa kalliiksi. Kirjan ja työpa-

jojen tavoitteena on ottaa pieniä askelia yhteiskunnallisesti tärkeän päämäärän vuoksi. 

Tärkeimpiä termejä kirjoittajat ovat koonnet näkeminen, tunnistaminen ja arvostaminen, 

joista arvostaminen on mielestäni erityisen tärkeä ymmärtää oman osallistamisprosessini 

taustalle. Kirjoittajien sanoin, arvostamisella tarkoitetaan ”osallistumisen eri muotojen 

yhtäläistä kohtelua ja kansalaisena toimimisen kunnioittamista riippumatta taustoista, 

resursseista ja pintasilauksista.” Tämä on pohjani lähtiessäni tekemään osallistavaa 

suunnittelua, jossa koen jokaiset osallistujan mielipiteet, havainnot ja kokemukset yhtä 

tärkeäksi suunnittelijan, itseni, kanssa.

Suunnittelu on lähtökohtaisesti tulevaisuuden näkymiä oikeille ihmisille ja käyttöä 

varten. Kaiken kaikkiaan, se että käyttäjät asetetaan asemaan, jossa he saavat piirtää tai 

rakentaa, osoittaa luottamusta suunnittelijalta käyttäjiä kohtaan. Luottamus syntyy teki-

jöistä, miten käyttäjä tuntee, kokee tai havainnoi ympäristöönsä ja arkeensa liittyvät teki-

jät (Robertson, Simonsen, 2013: 5). Osallistamisessa pyritään poistumaan koulumaisista 

odotuksista, jolloin luottamus osallistujiin on molemminpuolinen. Kirjoittajat Luhtakallio 

ja Mustaranta kuvailevat kirjassaan, kuinka aluksi tutkijat epäonnistuivat luottamuksen 

luomisessa. Osallistujat eivät kokeneet hyödylliseksi tai tärkeäksi työpajoja, jolloin 

tutkijat eivät saaneet osallistuja kuvaavia tuloksia, vaan oletuksia heidän ympäristöstään. 

(Luhtakallio, Mustaranta: 55.) Luottamuksen synnyttäminen on myös yksi teema, jota 

harjoittelen diplomityössäni. Miten voisin saada osallistujat samaistumaan arkkitehdin 

rooliin tai näkemään jokapäiväisen tilansa uusin silmin?

Teen valinnan osallistavasta suunnittelusta, koska haluan kuulla muiden kuin suunnitteli-

joiden mielipiteitä ympäristöstä. Osallistavassa suunnittelussa pyrin myös muotoilemaan 

käyttäjien mielipiteet kokemusperäisiksi, jolloin vaaditaan luottamusta suunnittelijan ja 

osallistujan välille. Koen kaikki vastaukset oikeiksi, mutta lähestyn työpajaa osallistujien 

tekemisen ja toimintojen kautta. Ennen kaikkea, osallistamista tehdään, jotta arkkiteh-

tuuri palvelee paremmin käyttäjiä, eikä vain arkkitehdin omaa silmää. Parempi tietoisuus 

käyttäjien toiveista parantaa heidän kokemusta arkkitehtuurin laadusta ja auttaa samaistu-
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2.1 TUTKIMUSKYSYMYS

Taustatyötä tehdessäni Kontulan ostarista, törmään jatkuvasti oletuksiin, että lähiössä 

asuminen ja työskentely ovat lähtökohtaisesti epämiellyttävää. Törmään myös usein 

vastakkainasetteluihin, jossa lähiöitä puolustetaan, koska ulkopuolinen oletus luokkae-

roista on vahvasti läsnä. Ajatus luokkaeroista samalla vahvistaa stereotypioita, ja yleisesti 

yksi tämän työn tavoitteista on arkkitehtuurin avulla purkaa oletusta epäviihtyisästä ja 

luotaan poistyöntävästä lähiökeskuksesta. Tahdon luoda houkuttelevaa kaupunkiympä-

ristöä ja vahvistaa lähiökeskuksen identiteettiä. Jotta saisin selville houkuttelevuuteen ja 

identiteettiin vaikuttavia tekijöitä, haluan kuulla tämän ympäristön käyttäjien mielipiteitä. 

Strategiani mielipiteiden kuulemiseksi on osallistava suunnittelu, jossa kohtaan alueen 

ihmisiä ja kerään dataa heille tärkeistä tai epätärkeistä tekijöistä ostarilla. Tutkimuskysy-

mykseni on: Mitkä asiat tekevät ostarista viihtyisän ja houkuttelevan? Etsin tutkimusky-

symykselläni asioita, jotka vaikuttavat alueen imagoon ja pyrin asettamaan suunnittelun 

avulla vastaukset ja tulokset ympäristöä parantaviksi muutoksiksi, jotta ostari nähtäisi 

myös ulkopuolisten silmin viihtyisänä ja houkuttelevana.

Lähestyn tutkimuskysymystä kolmen, minua kiinnostavan teemakysymyksen kautta. 

Kysymykset käsittelivät; 1: Mikä toimii ostarilla hyvin jo nyt, 2: Mikä ei toimi hyvin 

osallistujan näkökulmasta? ja 3: Millä tekijöillä ostaria parannetaan houkuttelevammaksi 

ja viihtyisämmäksi? Kolmen teemakysymyksen runko toimii mielestäni johdattelevana 

aiheeseen ja yleisesti käsittelee suoraan diplomityössäni käytäviä teemoja. Pyrin löytä-

mään alueen käyttäjille löytyvät viihtyvyyden tekijät, jotka eivät välttämättä näyttäydy 

ulkopuolisille. Haluan löytää myös uusia teemoja, miksi alueen käyttäjistä tarvittaisi 

parannusta, miten ja miksi, sekä jos heillä on jo mielessä tekijöitä, jolla ongelma saadaan 

ratkaistua. Työpajan avulla toivon löytäväni suunnittelijalle asetetun ongelman ja mistä 

tekijöistä on kiinni sen ratkaisu. Osallistujan itse ideoimien uudistusten perusteella toivon 

löytäväni toimintoja, jotka ovat käyttäjille tärkeitä tai merkittäviä. Esimerkiksi mitä 

säilytetään ja mitä ei? Missä tiloissa osallistuja viettää aikaa, ja mihin osiin hän tahtoisi 

parannusta? Miksi jotkut ostarin tilat eivät sovi osallistujaryhmälle ja miten niitä voisi 

muuttaa?

Usein osallistavaa suunnittelua käytetään osana rakennusprojektia, jolloin sen käyttäjät 

tietävät, mitä tullaan rakentamaan ja minne. Tässä suunnitelmassa tutkin ympäristöä, 

jolla ei ole vielä valmista konseptia, joten osallistujien voi olla hankalaa hahmottaa, että 

ympäristöä voidaan muuttaa. Hofmann kuvailee, kuinka heidän projekteissaan usein ensin 

työpajoissa työskennellään malleilla ja kuvilla, jonka jälkeen osallistujat ja suunnitte-

lijat ovat luoneet luottamuksen toistensa välille. Hän kutsuu tätä atmospheres method 

modules -tavaksi, jolloin luottamuksen luonnin jälkeen osallistujat usein uskaltavat sanoa 

mielipiteitään spontaanimmin. Yleisesti työpajan tunnelman luominen jää suunnittelijoi-

den käsiin ja tunnelma vaikuttaa oleellisesti mitä osallistujille jää siitä mieleen tai kuinka 

he monipuolisesti he uskaltavat osallistua. Usein erilaisten metodien ja tunnelmien 

työskentelyn jälkeen suunnittelija hahmottaa ongelman, johon suunnittelijan tulee keksiä 

ratkaisu. (Hofmann, 2014: 30-40.)

Tässä suunnitelmassa osallistaminen sijoittuu suunnittelun konseptivaiheeseen, eli niin 

sanotusti täysin utopistiseen vaiheeseen, jossa osallistujille voi olla hankalaa hahmottaa 

mitä oikeasti ollaan tekemässä tai mitä edes kysytään. Mitkä ovat niin sanotusti osallista-

van suunnittelun ”oikeat vastaukset”? Tietenkään, missään osallistavassa suunnittelussa 

ei ole oikeita vastauksia, vaan suunnittelijaa kiinnostaa rehelliset mielipiteet ympä-

ristössä, jossa asukkaat ja liikkujat toimivat sen asiantuntijoina. Osittain välttääkseni 

tämän pulman, jossa osallistujat johdateltaisiin vastauksiin, päädyn kysymään suoraan 

teemaan tarttuvia kysymyksiä. Johdattelen heitä aiheeseen kysymällä esimerkiksi mitkä 

ovat heidän suosikki tekeminen, palvelu tai paikka ostarilla, jolloin saan vastaukseksi 

asioita, jotka toimivat jo nyt hyvin ostarilla. Teemakysymykseen kaksi, ostarin nega-

tiivisista kokemuksista, muotoilin: Ottaisitko ostarilta jotain pois? Mikä paikka voisi 

toimia paremmin? Kolmanteen ideointi- ja ratkaisuvaiheeseen kysyn, mitä haluaisit tehdä 

ostarilla tulevaisuudessa. Lähestyin viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta käsitteleviä teemoja 

siis konkreettisten sijaintien, paikkojen ja tekemisen kautta. Juuri tekemistä käsitteleviin 

kysymyksiin pyrin saamaan selkeitä vastauksia, mitkä ovat ostarin tärkeitä paikkoja ja 

tiloja. Missä tiloissa tapahtuu eniten ja mitkä tekijät määrittävät ostarin tulevaisuuden? 
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Suunnittelijana minua erityisesti kiinnostaa konkreettiset vastausten sijainnit. Muutosta 

käsittelevät sijainnit saattavat kuitenkin olla haastavia kysymyksiä vastaajille, koska 

osallistaminen sijoittuu konseptivaiheeseen, jossa vielä ei ole todisteita mahdollisista 

muutoksista. Jotta vastaukset saisivat konkreettisen alustan, päätän käyttää visuaalisia 

keinoja havainnollistamaan paikkoja, joita osallistujat esittävät vastauksissaan. Visuaa-

lisina keinoina käytän ostarista tietokoneella tehtyä aksonometrista piirustusta raken-

nuksesta ja sen ympäristöstä, sekä kapalevystä ja pahvista tehtyä työmallia, jossa on 

sijoiteltuna isoimman puustot ja viheralueet. Paikasta tehtyjen piirustusten ja työmallin 

avulla toivon, että osallistujat pystyvät sijoittamaan mahdolliset vastaukset oikeaan 

paikkaan, ja näin vastaaja pystyy jäsentämään vastaustaan selkeämmäksi itselleen ja 

suunnittelijalle. Lähestyn kolmea teemakysymystä siis konkreettisten sijaintien kautta, 

jolloin paikat ja niiden merkitykset selittyvät paremmin osallistujalle ja suunnittelijalle. 

Nämä metodit muistuttavat etnografisessa tutkimuksessa käytettäviä strategioita, jossa 

pyritään kuvailemaan ja selittämään ihmisten toimintaa heidän ympäristössään tai heidän 

tulkintojaan ja käsityksiä ympäristöstään (Jyväskylän yliopisto, 2015). Työpajan tulokse-

na toivon löytäväni osallistujien asettamat ongelmat, joihin pyrin löytämään vastaukset 

suunnitelmassani.
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2.1.1 Osallistamisen tavoitteet

Kaupunkilaisten osallisuus on itseisarvo, josta saadaan korvaamattomia hyötyjä alueiden 

kehittämisessä. Kirjassa Lähiö 2.0 (2011) Timo Koponen on tehnyt karkean jaon kaupun-

kilaisten osallistumisen kiinnostuksesta yhteisiin päätöksiin. Hänen mielestään asukkaat 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään; aktiiviset, satunnaisesti osallistuvat ja ei lainkaan 

kiinnostuneet. Uskon, että asukkaat jakautuvat aktiivisuuden perusteella juuri kolmeen 

ryhmään. Kuitenkin, sen sijaan, että asukkaat jotka eivät koskaan osallistu, eivät olisi 

kiinnostuneita heidän elinympäristössään tehdyistä muutoksista. Kuten raportissa Demo-

kratia suomalaisessa lähiössä (2017) todetaan, ihmisten osallistumattomuus useammin 

johtuu poliittisesta turhautumisesta, tai siitä ettei nähdä, että osallisuudella olisi hyötyä. 

Koposen esittämän kolmannen ryhmän voisi mielestäni paremmin nimetä ei lainkaan 

aktiiviseksi. Menemättä syvemmälle miksi monet kokevat aktiivisuuden hankalaksi, 

tavoitteeni tässä työssä ovat ennemminkin helpottaa ei lainkaan aktiivisten asukkaiden 

ja ostarilla aikaa viettävien osallistumista. Haluan erityisesti kohdentaa osallistamista 

ryhmiin, jotka eivät osallistu lähes koskaan kaupungin asukastilaisuuksiin. 

Osallistuin marraskuussa 2017 Kontulassa järjestettyyn asukastilaisuuteen, jossa sain 

yleiskuvan, miten osallisuus ja perinteinen kaupungin vuorovaikutus toimivat. Tapahtuma 

järjestettiin Kontulan kirkon suuressa tapahtumatilassa ja paikalla olivat muun muas-

sa kaupunkiympäristölautakunnan edustajat ja kaavoittajat. Tapaamisen keskiössä oli 

Myllypuron ja Kontulan alueen asuntorakentaminen ja täydennysrakentaminen. Asukkaita 

oli saapunut paljon paikalle, karkeasti arvioituna noin 100 asukasta ja yrittäjää. Yleistä 

keskustelua käytiin ostarin parkkipaikoista, pyöräparkeista ja niiden talvikunnossapidos-

ta. Perheen äiti puhui leikkipaikkojen puutteesta, johon kaupungin edustajat totesivat sen 

olevan kustannuskysymys, tulisiko leikkipaikkoja lisää lapsille käyttöön. Eläkeläinen piti 

puheenvuoron monitoimitilojen tarpeesta ja selkeästi kulttuuritoiminnan tiloja on kyselty 

aikaisemminkin ostarille. Kuten olin odottanutkin, osallistujien ikäluokka oli lähes koko-

naan eläkeläisiä, lukuun ottamatta muutamaa lapsiperhettä ja ostoskeskuksen kauppiasyh-

distyksen edustajia. Nuoria, eikä ulkomaalaistaustaisia ollut ollenkaan. Tilaisuus käytiin 

kokonaan suomenkielellä, vaikka tilastoissa alueella yksi neljännes puhuu äidinkielenään 

muuta kuin suomea tai ruotsia. Suurimmat vieraskielet ovat venäjä, eesti ja somali. Ti-

laisuudessa muutama vanhempi henkilö jopa käytti rasistisia ilmaisuja selkeästi paikalta 

puuttuvista asukasryhmistä ihonväriin, ulkonäköön tai taustaan perustuen. Uskon, että 

ryhmät, jotka eivät olleet edustettuina asukastilaisuudessa eivät muutenkaan osallistu 

tämäntapaisiin tapahtumiin, jossa voisi antaa mielipiteensä kaupungin suunnittelijoille ja 

kuuluvat näin ei lainkaan osallistuviin asukkaisiin. Omaksi tavoitteekseni valitsin, että 

haluan osallistaa ryhmää, joka ei normaalisti osallistu asukastilaisuuksiin tai esimerkiksi 

tiedä, miten vaikuttaminen suoraan suunnittelijoille toimii. Tässä tavoitteessani onnistuin 

erinomaisesti ja yllätyin, kuinka helposti sain yhteyden laajaikäiseen, monikulttuuriseen 

asukasryhmään, joille kohdistettu ajanvieton sijainti on vielä ostarilla. Tämän parempaa 

paikkaa en olisi voinut löytää osallistavaan suunnitteluun! 

Nuoret ovat Kontulassa laaja käyttäjäryhmä, jotka eivät osallistu juuri lainkaan kaupun-

gin järjestämiin asukastilaisuuksiin. Kuten tekemässäni pikahaastattelussa Kontulan nuo-

risotalolla 23.5.2018 yksi vastaajista toteaa: ”Kontulas on tosi paljon kerrostaloja ja tosi 

nuori asutus. Tääl on siihen verrattuna ihan liian paljon baareja tällä ostarilla. Nuorille 

tääl on vaan nuorisotalo ja kirjasto. Ei kukaan käy uimassakaan enää.” Muutamat nuoret 

vielä kommentoivat, ettei nuorille aikuisille ole juuri mitään tekemistä, eikä Kontulaa 

nähdä ollenkaan viihtyisänä paikkana viettää vapaa-aikaa. Nuoret ovat tulevaisuuden 

käyttäjiä ja uskon, että esimerkiksi opiskelija-asunnot ostarin tuntumaan ovat varmasti 

yksi kehityshanke HOASille ja Helsingin kaupungille. Haluan saada nuoret ideoimaan 

viihtyvyyteen ja houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Otin ensin yhteyttä ostarin lä-

heisyydessä olevaan yläkouluun ja alakouluun, josta en saanut kummastakaan vastausta. 

Seuraavaksi koitin Kontulan ostarilla toimivaa nuorisotaloa, josta sain heti innostuneen 

vastauksen. Alle muutaman viikon varoitusajalla nuorisotalolla, nutalla, järjestettävä Call 

Out Kontula olisi kaikkia kouluikäisiä paikalle houkutteleva tapahtuma, jonne helposti 

voisi tulla pystyttämään haastattelupisteen. Nuorisotalo järjesti minulle tilan ja minä 

nuorille kiinnostavan askartelua ja ajanviettoa. Osallistavalle suunnittelulle toteutukselle 

syntyi näin hyvin rajallinen aikaväli, joka ohjasi työskentelytapani tehokkaaksi ja asette-

lin kysymykset suoraan asiaan meneviksi. Tässä työpajassa osallistujat saavat liikkua ja 

osallistua vapaasti oman mielenkiintonsa mukaan, jolloin keskityn havainnoimaan heidän 
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toimintaa ja ympäristön käyttöä. Työpajan oletuksena on, että nuoret tuntevat ostarin ja 

sen tilat. Vain kaksi nuorta kahdestakymmenestäkolmesta osallistujasta eivät asuneet 

Kontulassa. Kuten usein etnografisen tutkimuksen tavoitteena on, tämänlainen nuorten 

osallistaminen yhteisöllisessä suunnittelussa (eng. community design) vahvistaa myös 

heidän paikan identiteettiään. (Hofmann, 2014: 12).

Yhtenä osallistavan suunnittelun tavoitteista haluan selvittää yksilön henkilökohtaisia 

näkemyksiä ja toimimista paikassa. Työssä tarkastellaan ja syvennytään yksilön mieli-

piteisiin ja toiveisiin. Määrällisen tutkimisen sijaan keskityn laadun ja ominaisuuksien 

ymmärtämiseen, jolloin individualistiset näkemykset ovat minulle tärkeitä (Lucas, 2016: 

36). Yksilön näkemykset ovat aina epävarma tiede, kuten arkkitehtuuri, ja lukijan tulee 

ottaa huomioon subjektiiviset lähtökohdat. Tutkimuskysymyksen avulla pyrin löytämään 

tekijöitä, jotka nuoret kokevat merkittäväksi arkipäiväisessä elinympäristössään. Työs-

kentelytavoilla keskityn, mitä nuoret tekevät tai miten he viettävät aikaa ostarilla. Koen 

helpommaksi lähestyä nuorille tärkeitä paikkoja, tiloja ja toimijoita tekemisen kautta. Py-

rin tietämään osallistujalle positiiviset ja negatiiviset tekijät ostarin ympäristöstä. Kolmas 

teemakysymys taas viittaa ongelmiin, joita osallistujat ovat ehkä aikaisemmin pohtineet, 

mutta he eivät usko, että asia tulisi kuulluksi. Kun pyydän osallistujia ideoimaan tai 

keksimään uutta, toivon synnyttäväni luottamuksen osallistujan välille. Tavoitteenani on 

myös opetella osallistavan suunnittelun tapoja, ja miten asetun kuulemaan ihmisiä, joille 

arkkitehtuurin miettiminen ei ole arkipäivää. Harjoittelen luottamuksen synnyttämistä 

ja pyrin löytämään yleisiä teemoja, jotka toistuvat osallistujien vastauksissa, kuin myös 

yksittäisiä huomioita, jotka johtavat pohdiskeluun ostarin tiloista. Toivon löytäväni tee-

moja, jotka ovat itselleni uusia lähestymistapoja, joita en olisi yksin pystynyt löytämään. 

Keskityn jokaisen osallistujan mieltymyksiin, huomioihin ja toiveisiin, mutta pyrin 

suunnittelutyössä löytämään yhteisiä toistuvia teemoja tai ratkaisemaan puheeksi tulleita 

nuorten kokemia ongelmia ostarilla.

Osallistavan suunnittelun tavoitteena on löytää nuorten osoittamia ongelmia tai puutteita 

ostarista ja sen ympäristöstä. Yleisesti pyrin ymmärtämään miksi nuoret pitävät jostain 

tiloista, ja miksi toiset eivät sovi heidän käyttöön. Tavoite on myös ymmärtää vastausten 

taustalla olevat syyt, vaikka kaikkia toiveita ei voisikaan suoraan soveltaa suunnittelutyö-

hön. Toivon ratkaisevani suunnittelutyössä ylös nousseita teemoja, mitä nuoret tarvitse-

vat, jotta Kontulan ostari olisi heille viihtyisä ja houkutteleva.
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2.2 OSALLISTAMISSUUNNITELMA: TYÖPAJA

Sain tilaisuuden osallistaa nuoria Kontulan nuorisotalolla 23.5.2018 kello 15-19 välisenä 

aikana Call Out Kontula nimisen tapahtuman yhteydessä. Koska sain mahdollisuuden 

osallistua itsenäisesti tähän tapahtumaan, aloin työstää osallistavaa suunnittelua eteenpäin 

yksittäisenä työpajana. Minulle oli selvää, että työpajan tiedonkeräismetodit tulisivat 

olla visuaalisia ja houkuttelevia nuorille, jotta he jaksavat keskittyä ja osallistua. Päätin 

kehittää tätä varten visuaalisen, sekä toiminnallisen tehtävän. Työpajassa käytiin läpi 

pohtimaani kolmea teemakysymystä ja tarkasteltiin piirustuksia ja työmallia, johon vas-

tausten paikat ja tilat voidaan sijoittaa. Visuaaliset tulokset ovat siis tärkeässä asemassa 

tässä osallistavan suunnittelun strategiassa.

Työpajassa, Kontulan ostari - suunnitteluworkshop, etsin ideoita ostarin käytölle uusista 

näkökulmista. Omista tavoitteistani työpajalle syntyy kolmen kysymyksen runko. Koska 

tapahtuma järjestetään nuorten vapaa-ajalla, en välttämättä saa monia innostumaan 

pidemmäksi aikaa. Tavoittelen helposti lähestyttävää ilmapiiriä tilaan, jonka nuoriso-

talo tarjoaa minulle heidän televisiohuoneestaan. Silti uskon, että monet eivät innostu 

askartelemisesta tai piirtämisestä, joten päätän kehittää pikahaastattelurungon, jolla voin 

osallistaa henkilöitä, joille kynään ja paperiin tarttuminen tuntuu hankalalta. Rakennan 

pikahaastattelut myös kolmen teemakysymyksen ympärille, mutta lisäksi yritän kysyä 

kaikilta osallistujilta asuvatko he Kontulassa ja tuntevatko he alueen kokonaan. Minua 

kiinnostaa myös viettävätkö ostarilla aikaa nuoret, jotka eivät asu Kontulassa ja jos tämän 

kysymyksen kautta pystyisin johdattelemaan osallistujia ajattelemaan ostarilla liikkumis-

ta ulkopuolisen silmin.

Miettiessäni miten saan osallistujia innostumaan työpajasta, koen, että pienoismallin 

tekeminen herättää usein mielenkiintoa ja keskustelua. Päätän rakentaa työpajaan työmal-

lin, joka sijoittaa vastaukset oikeisiin paikkoihin, ja jota saa vapaasti muuttaa. Työmalli 

myös houkuttelee vastaajia paikalle katsomaan ja oppimaan heille jotain uutta. Osallistu-

jat saavat myös vapaasti askarrella samalla työpajaa järjestettävällä pöytätasolla, ja pyrin 

luomaan vapaan ilmapiirin, jossa kaikki vastaukset ovat sallittuja.

Työpajassa etsin palveluja, toimintoja, paikkoja ja tunnelmia, jotka ovat vastaajille 

tärkeitä. Haluan myös löytää huonoksi koettuja tiloja, ja miksi jotkut paikat eivät sovi 

nuorille tällä hetkellä. Piirustustehtävä on työpajan ensimmäinen vaihe pikahaastattelujen 

lomassa. Piirustustehtävässä on kolme kysymystä, joista viimeinen liittyy työmalliin. 

Pyrin saamaan työmalliin myös jotain ehdotuksia ja muutoksia nuorilta. Ymmärrän, että 

tämä osuus on varmasti hankala käsittää nuorelle, mutta opastan ja autan vastaajia, joilla 

on olemassa konkreettisia muutosehdotuksia ostariympäristöön. Tehtäviin saa osallistua 

yksin tai ryhmässä, mikä on nuorelle luontevin tapa osallistua.

Työpajan työskentelytapojen tavoitteena on asettaa osallistujat ulkopuolisen näkö-

kulmaan, vaikka he luultavasti ovat tottuneet tarkastelemaan ostaria katutasosta lähes 

päivittäin. Ostaria tarkastellaan työmallin avulla, jolloin nuori astuu arkkitehdin asemaan. 

Antropologisessa, ihmisten ja kulttuurin käyttäytymistä tutkivassa tieteessä, käytetään 

termiä etistinen strategia (eng. etic), jossa osallistujat katsovat ympäristöään ulkopuoli-

sen silmin (Lucas, 2016: 10).  Tavoitteenani on, että työpajaan osallistuvat hahmottavat 

rakennusten väliset kadut, aukiot ja kontekstin. Työmallin käyttäminen oli varmasti lähes 

kaikille osallistujille uudenlainen lähestymistapa, joka osoittautui kuitenkin heille kiin-

nostavaksi. Monet osasivat nimetä ja havainnoida tarkkoja sijainteja juuri mallin avulla. 

Koska tavoitteenani on löytää positiivisia, negatiivisia ja uusia kokemuksia tutussa ympä-

ristössä, koen, että paikkojen asettaminen työmalliin on oleellinen tapa lähestyä työpajan 

tehtäviä ja luoda luottamusta osallistujien välille. Työskentelytavoilla tavoittelen uutta 

lähestymistapaa nuorille, mutta samalla osoitan heitä havainnoimaan tuttuja ympäristöjä 

niin, että itse ymmärrän heidän havaintonsa ja toiveensa paremmin. Tavoitteeni on tehdä 

työpajasta selkeä, jossa osallistuja ja suunnittelija ymmärtävät toisiaan.
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Kuva 12. Työpajan juliste.
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Kuva 13. Kontulan ostari: suunnitteluworkshop järjestettiin Kontulan nuoristalolla 23.5.2018. Tapahtumaan osallistui 23 nuorta, jotka olivat 7-18 vuotiaita.
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2.2.1 Kontulan ostari: suunnitteluworkshop

TARVIKKEET JA VALMISTAUTUMINEN:

• työmalli 

• kaksi julistetta

• piirustustehtävä, 25 kpl

• työmallitarvikkeita; pahvia, puupaloja, muovailuvahaa

• askartelutarvikkeita; lappuja, kyniä, liimaa, leikkaustarvikkeet

• muistiinpanovälineet + post-it –lappuja + teippiä

• oma luonnos, perspektiivi havainne kuva

• pikahaastattelukysymykset

• kamera ja kamerajalusta

PIKAHAASTATTELU -KYSYMYKSET:

1: Asutko Kontulassa? 

2: Tunnetko ostarikokonaisuuden hyvin? Ymmärrätkö sijaintimme 

 pienoismallissa?

3: Miten vietät aikaa ostarilla?

4: Tulevatko ystäväsi käymään Kontulan ulkopuolelta? Mitä teette silloin?

5: Mitä osaa et käytä ostarista? Miksi se ei toimi nuorille?

6: Mitä toimintoja toivoisit lisää? Mikä parantaisi ostarin viihtyvyyttä?

TEHTÄVIEN KUVAILU:

Työpajassa osallistan nuoria kahdella tiedonkeräysmetodilla. Visuaalinen tehtävä on 

aksonometriapiirustus Kontulan ostarista ja sen ympäristöstä. Visuaalisen tehtävän 

tarkoituksena on kuulla kolmea teemakysymystä koskevia mielipiteitä ja yhdistää niitä 

konkreettisiin paikkoihin. Samalla vastauksista tulisi hahmottua nuorten käyttämien pal-

veluiden luonne, sekä jonkinlaisia paikkojen merkityksiä. Toiminnallinen tehtävä tehdään 

työmallin avulla, johon ideoidaan uusia toimintoja. Toiminnallisen tehtävän tarkoituksena 

on innostaa osallistujia ideoimaan ja aloittaa keskusteluja nuorille tärkeistä aiheista. 

Piirustustehtävässä jäsentelin kolme tehtävää miettimäni kysymysrungon perusteella. 

Hymyilevän naaman kysymys kuuluu: ”1. Merkitse suosikki tekeminen/palvelu/paikka 

ostarilla.”, jonka osallistuja täyttää värikynällä. Surullisen naaman tehtävä kuuluu: ”2. 

Ottaisitko ostarilta jotain pois? Mikä paikka voisi toimia paremmin nuorille? Merkitse 

yksi.”, jonka osallistuja täyttää toisen värisellä värikynällä. Kolmas tehtävä on ideointi 

tehtävä, jonka voi yhdistää haluttaessaan pienoismalliin. Tehtävä kuuluu: ”3. Mitä asioita 

haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Kävisitkö mieluusti elokuvateatterissa tai yhteisessä 

saunassa kavereiden kanssa? Keksi lisää! Merkitse yksi tai useampi kuvaan.”  Piirustus-

tehtävän kolme kohtaa viittaavat pikahaastattelujen kysymyksiin: 3, 5 ja 6. 

Toiminnallinen tehtävä tehdään Kontulan ostarista tehdyssä työmallissa. Mukanani 

oli työmalli mittakaavassa 1:500, jossa on irrotettavat rakennusmassat. Valkoisessa, 

kapalevystä tehdyssä mallissa erottuu hyvin ostarin tasoero kalliolle päin ja rakennusten 

välisten tilojen suhteet, jalankulkijoiden tila ja aukiot. Pienillä mittakaavapuilla esitän 

missä ovat isoimmat viheralueet ja tilalle merkittävät istutukset. Korostan 60-luvulla 

valmistunutta osaa hieman enemmän detaljoituna, jossa kolme rakennusmassa ja niiden 

välinen katos muodostaa oman mittakaavansa. Pienoismallissa näkyy hyvin ero ostarin 

vanhan ja uusien osien välillä ja miten alkuperäisessä ostarissa jalankulkijoiden tila 

on luotu intiimiksi ja katetuksi. Tähän tehtävään vastaajat saavat vastata omin ehdoin 

ja mielensä mukaan. Kun keskustelemme ostarille sijoittuvista uusista tai uudistuvista 

toiminnoista, pyydän vastaajia esittämään sille sopivaa kokoa ja tilaa. Yhdessä vastaajien 
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kanssa voimme sijoittaa kyseisen uuden toiminnon työmalliin joko uutena kappaleena 

askartelumateriaaleista, tai merkkaamalla esimerkiksi kartongilla paikan.

TILAISUUDEN KUVAILU:

Kontulan nuorisotalolla 23.5.2018 järjestettävän tapahtuman nimi oli Call Out Kontula. 

Tapahtumassa nuorisotalon tiloissa järjestettiin tanssi- ja musiikkiesityksiä, kahvila, 

grillausta ja graffiti-työpaja. Tapahtuman teemana oli tarjota 7-18 vuotiaille nuorille mah-

dollisuus esiintyä lavalla ystäviensä edessä, sekä haastaa ja rohkaista muita esiintymään. 

Esitykset olivat laulua, räppiä ja tanssia yksin tai ryhmässä. Monia nuoria oli tullut pai-

kalle vain oleskelemaan ja näkemään ystäviään. Karkeasti arvioituna nuorisotalossa kävi 

päivän aikana noin 80 vierailijaa. Nuoriso-ohjaajia ja järjestäjiä oli paikalla noin kaksi-

kymmentä. Kontulan ostarin suunnittelutyöpajaa ei oltu mainostettu ennen tapahtumaa. 

Call Out Kontula -tapahtumassa oli järjestetty juontaja, joka kannusti nuoria esiintymään 

ja muun muassa hän kuulutti kaupunkisuunnittelutyöpajasta muutamaan otteeseen päivän 

aikana. Nuoriso-ohjaajat  olivat erityisen innoissaan työpajasta, ja oli heidän idea, että 

osallistun juuri kyseiseen tapahtumaan. Ohjaajat työskentelevät nuorisotalolla vakituises-

ti, joten he tunsivat nuoria henkilökohtaisesti. He kannustivat tuttuja nuoria osallistumaan 

myös kaupunkisuunnittelutyöpajaan ja innostuneita katselijoita oli televisiohuoneessa 

koko ajan läsnä. Monet tulivat mielellään askartelemaan matalan pöydän ympärille.

Miettiessäni työpajan kulkua, itseäni kiinnostava kysymys heräsi myös, ymmärtävätkö 

nuoret esittämäni aksonometriakuvan ja pienoismallin, koska näkymä ostarista ulkopuoli-

sena on varmasti jokaiselle uusi. Kysymys aksonometriakuvan ja pienoismallin ymmär-

tämisestä (pikahaastattelun kysymys 2) osoittautui hyväksi ideaksi, jolla sain useimmin 

avattua keskustelua osallistujan kanssa. Keskustelu oli helppo avata esimerkiksi kysyen; 

Tunnetko ostarin? Ymmärrätkö missä sijaitsemme pienoismallissa tai mitä reittiä olet saa-

punut tänään ostarille? Useammin tämän kysymyksen jälkeen osallistuja osasi tunnistaa 

paikkojen sijainnit ja vastata tarkemmin tehtäviin.

Kontulan nuorisotalon sijainti on erinomainen, koska se on itse ostarilla. Kaikki työpa-

jaan osallistuneet nuoret tunsivat ostarikokonaisuuden. Monet vastaajista toivoivat, että 

samanlaisia tilaisuuksia järjestettäisiin useammin. Yleisesti nuorisotalon toiminta on 

kohdistettu yläkouluikäisille, mutta tänä päivänä paikalle olivat tervetulleita kaikenikäi-

set. Tapahtuman alkaessa työpajaani saapui ensin alakouluikäisiä lapsia, jotka innostuivat 

erityisesti askartelumahdollisuudesta. Monet tulivatkin vain askartelemaan televisiohuo-

neeseen, parhaimmillaan tilassa oli noin kymmenen nuorta kanssani. Nuorten askarrel-

lessa pystyin haastattelemaan muutamia heidän ympäristöstään ja moni vastasi tehtäviin 

yhdessä kaverustensa kanssa. Alakouluikäisiä oli kuitenkin vaikea saada keskittymään 

tehtäviin enemmän kuin viisi minuuttia. Silti monet tuntuivat viihtyvän, koska saivat 

askarrella samaan aikaan.

Kello 16 jälkeen työpajaan osallistui useampi yläkouluikäinen. Myös nuorisotalon ohjaa-

jat rohkaisivat nuoria käymään työpajassa. Erityisesti nuorisotalon ohjaajat vaikuttivat 

kuitenkin tyytyväiseltä, että nuoret ehkä oppivat jotain uutta kaupunkisuunnittelutyö-

pajassa. Monet yläkouluikäisistä vastasivat perusteellisesti esittämiini tehtäviin, mutta 

yleisesti tuntui, ettei nuoria ollut helppo saada rakentamaan tai muuttamaan tekemääni 

työmallia. Työmalli keräsi kuitenkin paljon kiinnostuneita katselemaan ja ihailemaan, ja 

uskon, että sen läsnäolo johdatteli useampia aiheeseen paremmin kuin pelkkä piirustus-

tehtävä. Kolme kahden hengen ryhmää kuitenkin keskittyivät työpajaan noin 20 minuuttia 

ja osasivat ideoida ja ehdottaa uusia toimintoja pienoismalliin. Tartuin heidän ajatuksiin 

heti ja yhdessä pystyimme sijoittamaan ja merkitsemään uudistuksen pienoismalliin. 

Tilaisuuden aikana televisiohuoneessa kanssani oli joka hetki yksi tai useampi ihminen. 

Vastaajat ja haastattelut kävin yksitellen, mutta taustalla oli aina toinen henkilö täyttä-

mässä omaa piirustustehtäväänsä tai muuten vain askartelemassa tilassa. Vastaajat kyse-

livät saavatko ottaa askartelemiaan kortteja, piirustuksia tai muovailuvahoja mukaansa. 

Tästä tulin erityisen iloiseksi, koska uskon, että tällöin nuorille on jäänyt työpajastani 

jotain konkreettista mieleen. Vaikka kaikkien askartelujen aiheet eivät ehkä liity Kontulan 

ostarin uudistuksiin, on nuorille toivottavasti jäänyt jokin muisto käteen työpajasta ja 

siitä, että heidän mielipiteitään on kuunneltu kaupunkisuunnittelua käsittelevässä työpa-

jassa.
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2.2.2 Vastaukset

Vaikka tarkastelen työpajan vastauksia laadullisista näkökulmista määrän sijaan, koros-

tan, että havainnoin tuloksia käytännön suunnittelutilanteiden kautta. Vastaajat käyttivät 

keskimäärin kymmenen minuuttia työpajaan, joten en pääse vastauksissa ”syvälle” koke-

muksiin tai kertomuksiin. Sen sijaan, kaikki vastaukset edustavat yhtä impulsiivista tai jo 

harkittua mielipidettä, joka aina pohjautuu yksilölliseen kokemukseen. Työn tavoitteena 

on kuitenkin tulosten tarkasteleminen osana vuorovaikutusta kontulalaisiin nuoriin, joten 

koen tarpeellisena tarkastella vastauksia myös yhtenevien linjojen kautta. Yhtenevät linjat 

auttavat havainnoimaan suunnittelijana mihin kohtiin osallistujat käyttävät mielenkiin-

toaan ja mitkä ovat heille merkittäviä paikkoja. Tällaisen työpajan tulosten analysoiminen 

on väistämättä subjektiivista ja vaikutelmanvaraista. Yritän kuvata vastauksia mahdolli-

simmat selkeästi, jotta lukija ymmärtää millaisessa valossa nuori näkee jonkin paikan tai 

siihen liittyvän palvelun.

Etsin Kontulan ostarista jo olemassa olevia viihtyvyystekijöitä, jotka nuoret kokevat 

miellyttävinä, tärkeinä tai esimerkiksi kauniina. Sen lisäksi olen kiinnostunut paikoista, 

jotka koetaan esimerkiksi epämiellyttävinä tai rumina. Ymmärrän, että jaossa miellyttä-

västä epämiellyttävään on välissä useampia tunne- tai kokemustiloja, joita ei voida luoki-

tella näin mustavalkoiseksi. Jotta kuitenkin työn tulosten analysoiminen olisi itselleni ja 

lukijalle selkeää, jaan vastaukset ymmärrettävyyden kannalta positiivisten ja negatiivisten 

vastausten kategoriaan. Vaikka tällaisessa analysoimisessa korostuu vastakkainasettelu, 

koen tärkeäksi ilmentää koetun paikan luonnetta, ja esimerkiksi vertailla nuorten mielestä 

kehittämistä kaipaavaa tilaa paikkaan, joka on koettu yleisesti pelkästään positiivisena. 

Pelkästään positiivisina tiloina hahmottui selkeästi kirjaston ja nuorisotalon muodos-

tama rakennuskokonaisuus, joita oli vastattu yhteensä eniten miellyttäväksi paikoiksi. 

Nuorisotalo oli vastattu positiiviseksi paikaksi kuusi kertaa ja kirjasto neljä kertaa 23:n 

osallistujan mielestä. Näin ollen, kirjasto ja nuorisotalo ovat keskeisimpiä positiivisia 

laatutekijöitä rajaamassani tarkastelussa.

Epämiellyttäviksi tai luotaantyöntäviksi paikoiksi oli merkitty ulkotilojen lisäksi esi-

merkiksi Kontupisteen tilat (rakennus 8, kuva 8, sivu 32) ja Kontumarketin edessä oleva 

kahviotila (rakennus 6). Epämiellyttäviksi koettiin tiloja, joissa baarit ovat lähellä ja jois-

sa esiintyy paljon häiriökäyttäytymistä. Tämä vastaus toistui useammin, ja vaikutti kuin 

se olisi jo valmiiksi laitettu monien osallistujien suuhun. Yhteensä seitsemän osallistujaa 

totesivat negatiivisiksi tiloiksi ”baarien läheiset alueet”, jonka jälkeen toivoin tarkentavaa 

paikkaan sidottua vastausta haastattelussa. Vastaus itsessään sisältää jo tiedon miksi tila 

koetaan epämiellyttävänä. Baarit ja niiden edustat yhdistetään häiriökäyttäytymiseen ja 

koetaan, että baareja on määrällisesti liikaa ostarilla. Häiriökäyttäytymisestä mainittiin 

yhteensä seitsemän kertaa työpajan aikana ja näistä vastaajista neljä olivat alakouluikäi-

siä, eli alle 13 vuotiaita. Muista epämiellyttäväksi koetuista paikoista yksi vastaajista toi-

voi metroasemaalle lisää siisteyttä ja Kontumarketin kahviotiloista todettiin, etteivät ne 

sovi nuorille. Nämä vastaukset ovat hyvin selkeästi sidottuna johonkin tiettyyn paikkaan, 

jonka luonne rajautuu kategorioissani sekä positiivisen, että negatiivisen kokemuksen 

ulkopuolelle. On mielestäni kuitenkin riittävää havainnoida, ja tiedostaa nämä vastaukset. 

Aineiston ymmärrettävyyden vuoksi pakotan vastaukset negatiiviseksi koetun paikan ka-

tegoriaan, vaikka tila itsessään ei varmasti näyttäydy nuorille pelkästään epämiellyttävä. 
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Kuva 14. Esimerkkinä yhdeksän piirustustehtävän vastausta. Yhteensä palautettuja piirustustehtäviä sain 11 kappaletta. Vastaajien nimet on 
poistettu kuvista ja kuvia on muokattu niin, että vastaukset erottuvat lukijalle ymmärrettäviksi.
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Olen jakanut nuoret iän perusteella kahteen ryhmään, alakouluikäisiin ja yläkouluikäisiin 

vastaajiin. Vanhemmat nuoret osasivat miettiä ja nimetä ostarin uudistuksia ja mahdolli-

suuksia paremmin kuin nuoremmat. Ryhmän alakouluikäiset (7-12 vuotiaat) nuoret eivät 

hahmottaneet yhtä selkeästi rakennuskokonaisuuden paikkoja ja tiloja, ja eivät osanneet 

kuvailla tarkemmin miksi jokin asia koetaan kivana tai kiinnostavana. Kuitenkin, alkujän-

nityksen jälkeen monet osasivat kuvailla hyvin, mitkä paikat tai tilat tuntuivat toimivalta 

tai vastakohtaisesti epämiellyttäviltä. Ryhmän yläkouluikäiset (13-18 vuotiaat) nuoret 

osasivat nimetä ongelmalliset paikat selkeästi ja ideoida uusia käyttötarkoituksia ostarin 

tiloihin. 

Olen luokitellut vastaajia iän lisäksi sukupuolen ja asuinpaikan perusteella, mutta en 

havainnut merkittäviä eroja näissä taustatekijöissä. Vain määrällisesti naissukupuolisia 

osallistui työpajaan enemmän, ja muualla kuin Kontulassa asuvia osallistui työpajaan 

vain kaksi.  Suomessa kaikki lapset ovat oikeutettuja koulutukseen, ja oletan, että kaikilla 

vastaajilla on näin ollen sama koulutustaso. Ikäryhmäjaossa voidaan havaita eroja liittyen 

koulutustasoon, jossa yläkouluikäiset osasivat vastata laajemmin annettuihin kysymyk-

siin. Pohdin, kuinka syvälle nuorten taustoihin paneudun ennen työpajaa esimerkiksi 

perhetaustoilla tai kulttuurisesti eroavilla seikoilla. Tulin kuitenkin johtopäätökseen, että 

tarkastelen kontulalaisia nuoria yhtenäisenä joukkona, joille alue on tuttu elinympäristö-

nään. Pääsääntöisesti nuorisotalolla käyvät nuoret asuvat ja käyvät samassa koulussa lähi-

alueella. Tiedon saannin kannalta on mielestäni oleellista, että lähes kaikilla on arkinen 

suhde ostariin ja sen ympäristöön. Hekin, jotka käyvät Kontulassa vain vierailemassa, 

käyvät esimerkiksi nuorisotalolla säännöllisesti ja ympäristö on tuttu. Kaikilla vastaajilla 

on siis jonkinlainen suhde ja paikan kokemus ostarista. 

Pareittain työpajaan osallistui 6 ryhmää, yksi kolmen hengen ryhmä ja yhdeksän nuorta 

osallistuivat yksin. Yleisesti nuorten oli helppo vastata piirustustehtävän ensimmäiseen 

kysymykseen, joka käsittelee ostarin positiivisia paikkoja. Tämä itsessään on aina posi-

tiivinen havainto, nuorille ostari näyttäytyy siis eniten positiivisten kokemusten kautta. 

Haastateltavat pystyivät vastaamaan parhaiten piirustustehtävän aikana, mutta viisi osal-

listujaa vastasi vain esittämiini suullisiin kysymyksiin. Myös osallistujat, jotka vastasivat 

vain pikahaastattelukysymyksiin, nimesivät positiivisia tekijöitä selkeästi. Esimerkiksi 

seitsemän vuotias tyttö kommentoi, kuinka ostari on hänelle paikka tavata ystäviään. 

Ystävien kanssa käydään usein Kiva kaupassa, joka onkin hänen suosikkipalvelunsa. 

Vastaaja haluaisi viettää enemmän aikaa nuorisotalolla tai sen tyylisessä paikassa. Tässä 

vastauksessa mainitaan usein toistuvat positiiviset kokemukset. Ostari näyttäytyy positii-

visena, koska se on ystävien tapaamispaikka. Ystävien kesken käytetään niitä tiloja, jotka 

on kohdennettu nuorille ja samalla todetaan, että lisää tämänkaltaisille tiloille olisi käyt-

töä. Nuorimmat vastaajat toivoivatkin eniten lisää nuorisotalon kaltaisia tiloja. Yläkoului-

käisistä vastaajista monet totesivat toivovansa lisää ”hengailupaikkoja” tai urheilutiloja, 

joissa ajatus nuorisotalon kaltaisesta tilasta on laajennettu johonkin yhdistyvään, mutta 

samalla uuteen toimintoon. Vastauksissa hengailupaikka sisältää tiloja, joissa voi tavata 

ystäviä ja harrastaa monipuolisesti eri asioita, kuten koripalloa. Kahden yläkouluikäisen 

muodostama ryhmä vastasi hengailupaikan optimaaliseksi sijainniksi ostarin keskusalu-

etta. Nuorten mielestä hengailupaikka yhdistettynä liikuntatilaan houkuttelisi Kontulaan 

kävijöitä myös alueen ulkopuolelta.

Johdattelin osallistujia työpajan aiheeseen esimerkiksi kysymällä asuvatko he Kontulassa 

tai viettävätkö he aikaa nuorisotalolla. Yhteensä pikahaastatteluja keräsin työpajan aikana 

11 kappaletta. Pikahaastettukysymykseen 4: Tulevatko ystäväsi käymään Kontulan ulko-

puolelta? Mitä teette silloin? taustalla on kiinnostukseni viettävätkö ostarilla aikaa myös 

nuoret, jotka eivät asu ostarilla. Yritän johdatella tällä kysymyksellä vastaajaa ajattele-

maan ajanviettoa ostarilla ulkopuolisen silmin ja sainkin kiinnostavia vastauksia tähän 

kysymykseen. Totesin aikaisemmin, että monet vastasivat viettävänsä vapaa-aikaa osta-

rilla usein ystävien kanssa. Kuitenkin kysyessäni kokemusta ulkopuolisen näkökulmasta 

vastauksissa todettiin ostarin olevan ”ulkopuolisten silmin huono paikka”. Yksi osallis-

tuja vastasi juuri kysymykseen neljä sanoin ”silloin me mennään yleensä muualle kuin 

tänne [Kontulaan]” ja toinen totesi kavereiden tullessa Kontulan ulkopuolelta menevänsä 

vain ostarin läpi jonkun kotiin. Jo lapsille Kontulaa käsittelevät imagotekijät ovat tuttuja, 

eikä ostariympäristön identiteettiin siis kuulu houkuttelevuus eikä viihtyvyys. Yksi 

ryhmä kuitenkin vastasi merkittäväksi tekijäksi Kontulan skeittihallin. Halliin mennään, 

jos kavereita tulee käymään asuinalueen ulkopuolelta, ja se on kooltaan Suomen suurin 

sisäskeittihalli (Helsingin kaupunki, 2018). Skeittihallin läsnäolo Kontulan keskuksessa 

on mielestäni merkittävä alueen identiteettiin vaikuttava positiivinen tekijä.

VISUAALINEN TEHTÄVÄ

Kuvassa 15, sivu 55, on koottuna yhteen kaikki piirustustehtävän vastaukset. Kysymyk-

seen yksi ostarin positiivisista kokemuksista vastasi 9/11 osallistujaa, joka oli selkeästi 

eniten vastauksia. Tähän tehtäväkysymykseen osallistujien oli siis helppo samaistua ja 

jakaa kokemuksensa. Negatiivisiin kokemuksiin vastastasi 5/11 osallistujaa ja kohtaan 3, 

uusiin ideoihin vastasi piirustustehtävässä 5/11 osallistujaa. Kuvassa 15 olen yhdistänyt 

nämä kaikki vastaukset ja visuaalinen yhteenveto kuvaa aineistoa väritettynä alueina tai 

palloilla. Alueina vastattuja tekijöitä toistui useammin kuin kerran ja palloina merkityt 

tekijät kuvaavat useammin yksittäistä havaintoa tietystä paikasta.

Positiivisiin kokemuksiin vastattiin paljolti jokin hyväksi koettu palvelu, jonka olen 

merkinnyt pallolla. Muutama pallo sijoittui myös ostarin ympäröiviin tiloihin, joka voi 

merkitä esimerkiksi nuorille tärkeää oleskelu- tai kohtaamispaikkaa. Kuvan 15 vasem-

manpuolisessa kaaviossa näkyy hyvin, että nuorten kokemukset kattavat lähes kokonaan 

rakennuskokonaisuuden. Vain terveystalo ja rakennus 8 erottuvat, ja niihin ei ole merkitty 

positiivisia kokemuksia. Esimerkiksi rakennus 8:saan sijoittuu Kontupiste ja muita 

päihderiippuvaisille suunnattuja palveluita. Uimahalli taas yhdistyy mielestäni ajatuk-

sen tasolla kirjaston ja nuorisotalon muodostamaan kokonaisuuteen, jossa rakennusten 

väliin jääkin rauhallinen Kontula-aukio. Kirjasto ja nuorisotalorakennukset olivat ainoat 

väritetyt rakennukset, jotka toistuivat vastauksissa, joten olen visuaalisessa yhteenve-

dossa värittänyt ne yhtenäisenä pintana. Näiden rakennusten eteen jäävä Kontula-aukio 
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on mielestäni merkittävä paikka, koska sitä ympäröivät tilat koetaan niin voimakkaasti 

viihtyisänä ja miellyttävänä. 

Negatiivisiin kokemuksiin oli useimmin vastattu alueina, jotka on väritetty kuvassa 15 

yhtenäisellä värillä. Useat kuin yksi vastasivat myös saman alueen, kuten koko länsi-

käytävän tai keskusaukion. Laskettuna yhteen myös pikahaastatteluista saadut tulokset, 

keskusaukio oli vastattu ostarin negatiivisimpana tilana länsikäytävän jälkeen, joten 

näiden alueiden käsittely yhtenäisinä paikkoina onkin mielestäni oleellista. Lisäksi olen 

värittänyt yhtenäisenä pintana Kontumarketin edessä olevan kahviotilan, joka yhdistyy 

metroaseman sisäänkäyntiin. Negatiivisiksi koettujen paikkojen tehtävässä pallolla on 

esitetty yksittäistä paikkaa, jonka osallistuja on merkinnyt, joka voi merkitä esimerkiksi 

palvelua. Mutta ottaessani huomioon koko keskusaukion käsittelyn ja yhteenlasketut vas-

taukset, voidaan pallolla merkittyjä yksittäisiä vastauksia lähestyä myös pitäen mielessä 

kaikki keskusaukiolle johtavat reitit. Tällöin huomataan, että kaikki aukiolle johtavat 

reitit on merkattu piirustustehtävässä negatiiviseksi, lukuun ottamatta nuorisotalolle 

johtavaa porrasta. Värittämääni aluetta metroaseman ja Kontumarketin edessä voidaan 

nyt tarkastella merkittävänä keskusaukion ympäröivänä paikkana. Vertaillessa nuorten 

kokemuksia, onkin näin pienellä alueella huomattavan pieni etäisyys positiivisimman ja 

negatiivisimman tilan välillä. Metroaseman sisäänkäynniltä syntyvä matka keskusaukion 

läpi nuorisotalolle on kokonaisuudessaan kehitystä kaipaava reitti, sekä keskusaukiolle 

johtava sisäänkäynnit tarvitsisivat yleisesti yhtenäistä käsittelyä.

Viimeiseen kysymykseen, jossa merkittiin uusia tai uudistettavia tekijöitä vastattiin 

selkeästi useammasta kuin positiivisesta tai negatiivisesta lähtökohdasta, joten nämä 

vastaukset sijoittuvat huonommin luomaani kahteen kategoriaan. Kuvan 15 visuaalises-

sa yhteenvedossa olen merkinnyt pallolla toiminnan, paikan tai palvelun, jota koettiin 

hyväksi jatkaa. Vastauksissa, jossa toivottiin jonkun alueen tai rakennuksen korvaamista 

ja rajumpaa uudistusta, on väritetty kuvassa pintana. On kiinnostavaa, että juuri tässä 

tehtävässä väritettiin pintoina myös ostarin reuna-alueita, joista toinen on metron etelä-

sisäänkäynti. Toinen reuna-alueilta väritetty pinta on taas toivottu uudistus länsikäytävän 

varteen, jossa suunnattaisi paremmin palveluita nuorten käyttöön. Voidaan ajatella, että 

tähän vastaukseen sisältyy jo valmiiksi päätelmä länsikäytävän negatiivisesta tilasta, joka 

tarvitsee uudistusta. Mielestäni tätä vastausta ja visuaalista yhteenvetoa voidaan tarkas-

tellakin kokonaisuutena, jossa ostarin liittyminen ympäristöön sen lounasjulkisivulta, 

Kontulankaaren tieltä kaipaisi yhtenäistä parannusta.

On kiinnostava huomata, että vaikka jollain paikoilla, tai alueilla on monien mielestä 

negatiivinen tunnelma, saattaa siellä kuitenkin sijaita nuorille tärkeä palvelu tai toiminto. 

Esimerkiksi länsikäytävä oli useammassa vastauksessa piirretty negatiiviseksi tilak-

si, mutta samaan aikaan siellä sijaitseva Kiva kauppa merkittiin yhteensä neljä kertaa 

tärkeimmäksi liikkeeksi. Tässä tehtävässä huomaan myös, kuinka selkeästi jako vain 

positiivisiin ja negatiivisiin paikkoihin on paikoin ongelmallista ja haastavaa. Vastauksis-

Kuva 15. Visuaalinen yhteenveto piirustustehtävän tuloksista. 
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Kuva 16. Toiminnallisen tehtävän tulokset. Kuvaan muokattu A, B ja C –merkit.
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ta kuitenkin selkeimmin erottuu Kontula-aukio, jossa huomioitavaa on tarkastella paikkaa 

erilaisena tilana muuhun ympäristöön verrattuna. Aukio on yleisesti rauhallinen, jossa 

tasoero keskusaukiolle korostuu ympäristöä tarkkaillessa.

TOIMINNALLINEN TEHTÄVÄ

Ehdotus A: Yhdistävä elementti

Ehdotus A:han vastattiin kahden ihmisen ryhmänä, jotka käyttivät työpajaan noin 20 

minuuttia. Osallistujat täyttivät ryhmänä myös yhden piirustustehtävän, jonka aikana 

haastattelin heitä kysymyksillä. Piirustustehtävän aikana molemmat ryhmän jäsenet 

kokivat keskusaukion ostarin huonoimpana tilana. Piirustuksen täyttämisen jälkeen poh-

dimme yhdessä, miten aukiota voisi parantaa viihtyisämmäksi ja houkuttelevammaksi. 

Kysymykseen osallistujien oli helpompi tarttua tekemisen kautta. Vastaaja 2 toteaa: ”No, 

mä tykkään ihan hirveesti piirtää ja maalaa. Mä en pääse tekee sitä yleensä, kun ei oo 

hirveesti aikaa. Sitku mulla on aikaa, niin mä yleensä tuun tänne [nuorisotalolle]. Täälä-

kin me yleensä pidetään kahvilaa tai pelataan lautapelejä yms. Kaikki aika menee vähän 

niiku siihen. Just vähän sellanen, et sais osallistuu vaik ison taideteoksen tekemiseen. Se 

ois ehkä sellanen kiva juttu.” Kysyessäni mihin taideteos voisi sijoittua vastaajat toteavat 

kaikkia maa-alueita, ja seuraavaksi osoittavat pienoismallissa tilaa, jonka ovat merkin-

neet piirustustehtävässä negatiiviseksi tilaksi.

Ryhmän mielestä ostarin viihtyvyyttä parantaisi julkinen taideteos, joka yhdistää koko 

ostarirakennuksen. Taideteos voisi olla hyvin arkista, Esimerkiksi maahan, eri tasolle, tai 

pilareihin yhdistettyä, jonka tekemiseen alueen asukkaat ja käyttäjät voisivat osallis-

tua. Ryhmän mielestä kaikki ympäristön parantelu, esimerkiksi miellyttävillä väreillä, 

parantaa heidän viihtyvyyttään. Heille merkityksellistä on siis arkkitehtuurin ja ympä-

ristön uniikkiuus ja mielekkyys. Keskusaukion ahtaus ja baarien sijainti tekevät kulusta 

metroasemalta nuorisotalolle epämiellyttävän ja turvattoman tunteen. Heidän mielestään 

ostarilta puuttuvat juuri nuoret aikuiset, noin 18-vuotiaat, huonon maineen takia. 

Ehdotus B: Näkyvyys

Ehdotukseen B kaksi vastaaja käyttivät työpajaan noin 10-15 minuuttia. Keskustelu aloi-

tettiin vastaajille tärkeillä toiminnoilla ostarin läheisyydessä. Molemmat vastaajat kokivat 

tärkeäksi skeittiparkin, joka on yksi maan kuuluisimpia ja suurimpia. He vastaavat, että 

olisi miellyttävää saada skeittiparkin toiminta enemmän näkyville. Keskustelemme, mitkä 

ostarin tiloista eivät sovi nuorille. Siihen vastaajat täyttävät piirustustehtävässä raken-

nuksen 8 (kuva 8, sivu 32). Tässä rakennuksessa toimii kaupungin ylläpitämiä palveluita 

päihderiippuvaisille, kuten Kontupisten tilat. Nuoret vastaavat, etteivät tilat ole heille 

tarpeellisia ja kokevat sen ympäristön olevan paikon pelottavakin. Juuri tässä kohdassa 

näkee paljon häiriökäyttäytymistä, joten en ihmettele, että nuorille paikka koetaan häm-

mentävänä ja epämiellyttävänä. Kulku skeittiparkkiin ostarin läpi menee tämän rakennuk-

sen edestä.

Vastaajat haluavat ehdottaa ostarille skeittiparkin ulkotilaan ja mietimme yhdessä sille 

sopivaa paikkaa ja kokoa. Vastaaja 2 haluaa poistaa rakennuksen 8 ja toteaa, että uuden 

skeittiparkin voisi sijoittaa sen tilalle. Kooksi he ehdottavat samaa kokoa kuin ostarin 

lastenaukio. Vastaaja yksi vielä piirtää mielellään skeittiparkin ”pohjapiirustuksen” joka 

mielestäni vastaa oikein lastenaukion kokoista tilaa.

Yleisesti nuorten näkyvyys ostarilla, erityisesti keskusaukion ympärillä, on puute vastaa-

jien mielestä. Ostari tarjoaa paljon toimintoja aikuisille, ja rakennus 8 on nuorille hyvin 

epämääräinen kohta. Ryhmä siis toivoo nuorille katutasoon näkyviä toimintoja ja harras-

tustiloja, joka parantaisi heidän viihtyvyyttään ja houkuttelee ystäviä paikalle Kontulan 

ulkopuolelta.

Ehdotus C: Sekoittuminen

Ryhmän jäsenet käyttivät työpajaan noin 15 minuuttia ja täyttivät myös yhden piirustus-

tehtävän. Keskustelu alkaa pikahaastattelun kysymyksestä neljä, jossa kysyn mitä nuoret 

tekevät, kun heidän ystäviä vierailee Kontulan ulkopuolelta. Vastaajat toteavat, että he 

nimenomaan välttävät Kontulaa, koska sillä on huono maine. Tämän mielipiteen läpikäy-

minen yhdessä auttaa selkeästi vastaajia miettimään Kontulaa ulkopuolisen silmin. Kaksi 

vastaajaa keskustelevat ensin yhdessä mitä toimintoja he käyttävät muissa kaupunginosis-

sa ja miten sellaisen voisi sijoittaa ostarille. 

 

Vastaajat toteavat, etteivät halua poistaa ostarista asioita, vaan muuttaa ne nuorille 

sopivimmaksi. Ostarin ongelmina pidetään muutamaa tarkkaan ilmoitettua kohtaa, jossa 

tapahtuu paljon häiriökäyttäytymistä. Ehdotus C:n idea on tehdä ostarille nuorille sopiva 

keskustelufoorumi, joka toimii myös kahvilana, ”Cafe Walkers –tyyliin”. Cafe Walkers 

on pop up –tyylinen kahvila tila, jossa keskustellaan lapsiin ja nuoriin liittyvistä ajankoh-

taisista ilmiöistä. ”Kahvila” on Aseman Lapset ry:n perustama foorumi, jonne kutsutaan 

alojen ammattilaisia ja nuoria keskustelemaan erilaisista nuoriin liittyvistä teemoista, 

ennen kuin ilmiöt kasvavat nuoria rajoittaviksi ongelmiksi. Cafe Walkersissa on muun 

muassa keskusteltu samantapaisista ostarin ulkotiloja käsittelevistä aiheista, esimerkkeinä 

otsikot Alakouluikäiset julkisten tilojen suurkuluttajat tai Nuoret kaupunkitilan haltuunot-

tajina (Aseman lapset ry, Cafe Walkers). Walkers talo on avattu Helsingin keskustaan 

vuonna 2009, jonka toiminnan tarkoituksena on luoda nuorille oleskelupaikka ja kahvila, 

jossa ei ole ostopakkoa. Samalla Walkers-talo tarjoaa harjoittelupaikkoja nuorisotyönte-

koa opiskeleville. Vuonna 2017 keskustan Walkers-talolle kirjattiin 47 000 asiakaskäyntiä 

(Aseman Lapset ry, Walkers-talo, kappale 1).

Mielestäni on hyvin osuvaa kysyä, miksi näinkin tärkeää toimintaa ei voisi tuoda lähiöön, 

jossa nuoret asuvat ja josta he ovat kotoisin. Keskustaan on monista Helsingin lähiöis-

tä pitkä matka, nuorille voisi hyvin järjestää tämänlaista toimintaa lähempänä heidän 

asuinpaikkoja. Walkers-talo on hyvä esimerkki, joka on nuorisotalon kaltainen tila, jossa 

kutenkin järjestetään kahvilamyyntiä ja yhteisöllisiä tapahtumia.

Miksi vastaajat ehdottivat nuorisolle kohdistettua kahvilaa juuri tähän kohtaan? Vastaus 
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:) Positiivisia toimintoja tai paikkoja lkm Toimintatyyppi

Nuorisotalo 6 palvelu

Kiva kauppa 4 liiketila

Kirjasto 4 palvelu

Kontumarket 3 liiketila

S-market 3 liiketila

Kalliopuisto 2 ulkotila

Lidl 2 liiketila

Uimahalli 1 palvelu

Metroasema 1 ulkotila

Burger King 1 liiketila

:( Negatiivisia toimintoja tai paikkoja

Keskusaukio 6 ulkotila

Länsikäytävä 5 ulkotila

Metroasema 2 ulkotila

Kontupiste 1 palvelu

Kontumarket 1 liiketila

+ Uusia/uudistetavia toimintoja tai paikkoja

Liikuntatiloja 5 ulkotila/palvelu

Nuorisotalon tai kirjaston kaltaisia tiloja 5 palvelu

Taideteos 1 ulkotila 

Metroaseman siisteys 1 ulkotila

Taulukko 2. Kaikista vastauksista kerätyt toiveet ostarin toiminnoista määrällisesti. Eniten pidettiin nuorisotalon ja kirjaston muodostamasta rakennuskokonaisuudesta, johon peräti 10 
vastausta ryhmässä tai yksin kokivat sen olevan positiivinen tila. Negatiivisimmaksi tilaksi koettiin keskusaukio, johon tuli kuusi vastausta. Eniten uusia toimintoja toivottiin uimahallin, 
kirjaston tai nuorisotalon kaltaisia tiloja.
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on pyörinyt mielessäni työpajasta lähtien, ja oikeastaan se, että ehdotusta C toivottiin 

tähän kohtaan, on kiteyttänyt minulle uudistuksen tarpeen. Useampi kuin yksi oli vas-

tannut koko käytävän negatiiviseksi tilaksi, mutta samalla aluetta käytetään esimerkiksi 

mieluisan palvelun vuoksi. Omasta lapsuudestani käytävä on jäänyt myös mieleen. Matka 

päädystä käytävän keskelle on jäänyt muistoihini epämääräisenä ja ehkä pelottavana ko-

kemuksena, kun liikuimme ilman vanhempia alakouluikäisenä. Kokemus käytävän ulko-

tilasta on jäänyt vahvasti mieleeni ja on kiinnostavaa huomata, että myös nuoret vuonna 

2018 kokevat saman tilan yhtä epämääräisenä, tai jopa huonompana. Analysoidessani 

käytävän arkkitehtonisia elementtejä mieleeni tulevat ensimmäisenä käytävän pituus, 

leveys, mittakaava tai valaistus. Erityinen ostarin mittakaava tuo omanlaisen tunnelman 

ulkotilaan, mutta tässä paikassa se näyttäytyy omissa muistoissanikin epämääräisenä. 

Yleisesti länsikäytävä näyttäytyy nuorille hämmentävänä tilakokemuksena, jossa itse 

sanan kielellinen merkityksellisyys on läsnä. Tilassa ei pääse kääntymään tai ohittamaan, 

vaan se on pakko ”käydä”, joten sana käytävä kuvaa hyvin tilakokemusta.

Ryhmän C mielestään nuorten toiminta pitäisi laajentaa kohtiin, jossa nuoret eivät tällä 

hetkellä vietä aikaa. He toivovat, että tämän tyylinen oleskelutila ja kahvila voisi näkyä 

katutasoon ja olla pidempään auki, kuin nuorisotalo. Parannusehdotuksena nuoret toivo-

vat sekoittumista, eikä eriytymistä muista alueen ryhmistä. Kun tälläisiin tiloihin kehi-

tetään nuorille tarkoitettuja palveluita, vältytään paikoista, jonne nuorten on esimerkiksi 

pelottavaa mennä.
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2.3 PÄÄTELMÄT

Kuten Susanne Hofmann toteaa, ilman osallistavaa suunnittelua ei saada visiota mitä 

käyttäjät tarvitsevat tai haluavat. Luennossaan Architecture is Participation (2017) 

arkkitehtuurin professori kuvailee osallistamisen tavoitteina tietää mahdollisimman 

paljon tulevaisuuden käyttäjästä ja samalla luoda yhteinen kieli suunnittelijan ja käyttäjän 

välille. Osallistamisen tuloksena usein syntyy dialogi, jonka perusteella voidaan päätellä 

suunnitelman mahdollisia ongelmia ja visioita perustuen osallistujan kokemuksiin. Tämän 

aikana usein selviää, mitkä tekijät ovat käyttäjälle merkityksellisiä suunnittelun kannalta. 

Tämänlainen käyttäjiin tutustuminen johtaa hyvin tarvelähtöiseen arkkitehtisuunnitteluun 

(eng. needs-based design). (Hofmann, 2017.)

Työpajassa yritän löytää suunnittelukeskeisen ongelman, joka vaikuttaa ostarin viihty-

vyyteen ja houkuttelevuuteen kysyen nuorilta suoraan miellyttävistä ja epämiellyttävistä 

tekijöistä. Etsin siis nuorten mielestä merkityksellisiä tekijöitä, joihin voin vaikuttaa 

arkkitehtina suunnittelun keinoin. Osallistavassa suunnittelussa voisin työskennellä 

vertauskuvallisemmin, kuten Hofmann käyttää usein projekteissaan tunnelmia käsittele-

viä metodeja. Koska tiesin, että nuorten kiinnostuminen on varmasti hyvin lyhytaikainen, 

kokeilin, kuinka suoraan ja nopeasti he pystyvät vastaamaan tämänkaltaisiin positiivisia, 

negatiivisia ja uusia tekijöitä koskeviin kysymyksiin. Monet vastaajat osasivat suoraan 

sanoa millä alueilla kokivat epämiellyttävän tai miellyttävän tunteen. Monille taas osta-

rissa ei lähtökohtaisesti ole mitään vikaa, mutta he toivovat uusia aktiviteetteja nuorille. 

Tällaisessa työpajassa luon pohjaa arkkitehdin ja käyttäjän kommunikoinnille, luon 

ensimmäisiä visioita työpajan yhteydessä suunnittelijana, määrittelen käyttäjien toiveita 

ja odotuksia kuvainnollisesti, sekä aktivoin ja herätän osakkaiden kiinnostusta ostarin 

tulevaisuudesta. (Hofmann, 2017.)

Työpajassa otin lähtökohdaksi ostarin käyttämisen palveluiden kautta, josta minulle 

selvisikin hyvin nopeasti eri palveluiden luonne kohderyhmän mielestä. Nuoret antoi-

vat yleiskuvan ostarin toiminnoista ja palveluista, ja niihin liittyvistä negatiivisista tai 

positiivisista tiloista. Analyysiä tehdessäni huomasin, että yleisesti paikkojen tarkastelu 

vain positiivisessa ja negatiivisessa mielessä on mahdotonta ja kokemusten pakottami-

nen näihin kahteen kategoriaan on ongelmallista. Kuitenkin, ostarin positiiviset tekijät 

erottuivat selkeästi nuorten kokemuksissa, ja siihen verrattava kategoria voisi, negatiivi-

suuden sijaan, olla uudistusta kaipaavat tilat, toiminnot ja paikat. Yhteisöllisillä tiloilla, 

kuten nuorisotaloa, kirjastoa ja uimahallia pidettiin lempipaikkoina ja sen kaltaisia tiloja 

toivottiin lisää. Kun taas palveluille, jotka palvelevat vain yhtä ihmisryhmää, kuten 

anniskeluravintolat ja pubit, toivottiin vähemmän. Kaksi työpajaan osallistunutta jopa 

toivoivat, että ostarin osaan, johon keskittyy paljon pubeja, sekoitettaisiin lapsille ja 

nuorille suunnattu keskustelufoorumi, jolloin eri ihmisryhmien toiminnot sekoittuvat 

(työmalli ehdotus C). Muita positiivisia palveluita saattoivat olla jotkut kaupat, kuten 

länsikäytävällä sijaitseva Kiva kauppa. Neljä oli vastannut Kiva kaupan positiiviseksi, 

vaikka samalla viisi vastauksista oli todennut koko länsikäytävän uudistusta kaipaavaksi 

tilaksi. Käytävä saatetaan siis kokea yleisesti epämääräiseksi tilaksi, mutta sitä käytetään 

käytävällä sijaitsevan palvelun takia. Länsikäytävä on yksi ostarin arkkitehtuuriltaan 

homogeenisimpia tiloja, jossa sama mittakaava ja arkkitehtuuri jatkuvat koko 74 metrisen 

käytävän läpi. Arkkitehtuurin keinoja vaikuttaa tähän käytävään on esimerkiksi muuttaa 

katoksen luomaa mittakaava tai rikkoa yhtenäistä käytävän julkisivua. Suunnitelmassa 

pyrin jollain tavoin muuttamaan tämän käytävän tunnelmaa. Muita samantyylisiä käy-

täviä ei oltu väritetty uudistusta kaipaaviksi tiloiksi, johtuen ehkä niiden lyhyemmästä 

käytäväalasta. 

Samankaltaisia ristiriitaisia paikkoja oli vastattu myös Kontumarketin ja metroaseman 

tilat. Esimerkiksi Kontumarket oli vastattu sekä positiiviseksi, että uudistusta kaipaavaksi 

paikaksi. Kontumarket on suorassa yhteydessä metroaseman pääsisäänkäyntiin ja marke-

tin edessä on pieni kahvilatila, pelikoneita ja istuskelupaikkoja. Kysyessäni pikahaastatte-

lussa kontumarketin liittyvästä vastauksesta, yksi osallistuja kuvailee paikkaa sanoin: ”Se 

on vähän niiku enemmän aikuisille. Et ne vois tehä jotain enemmän lapsille, et se toimis 

paremmin kaikille.” Myös metroasema on vastattu kerran positiiviseksi ja kolme kertaa 

uudistusta kaipaavaksi tilaksi, jota tulisi kehittää esimerkiksi siistimällä. Päättelen, että 

metroaseman sisäänkäynti ja yhdistyminen Kontumarketin oleskelutilaan on vastaajien 

mielestä merkittävä tila, vaikka yhtenäistä kokemusperäistä vastausta siihen ei löytynyt-
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kään. Kontumarketin sisäänkäynti taas johtaa suoraan keskusaukiolle, joka taas oli eniten 

vastattu negatiivisemmaksi tilaksi. Uskon, että tähän akselille metroasemalta keskusau-

kiolle sijoittuu ostarin useimmin käytetty päätila. Suunnitelmassani tulee siis käsitellä 

tämän tilan kehittämistä kaikille sopivaksi ja yhteisöllisemmäksi paikaksi.

Työpajassa oli mahdollisuus arvioida ja antaa mielipiteensä mistä tahansa ostariin 

liittyvästä osasta, elementistä tai tunnelmasta. Kuten osasin arvata, itse arkkitehtuurin 

kritisoiminen oli vastauksissa vähäistä ja pääpaino oli tekemisessä, koska olin antanut 

siihen selkeimmät ohjeet. Katutiloja tarkasteltiin juuri maantasosta, koska ympäristö oli 

tuttu osallistujille. Esimerkiksi eniten kritisointia saanut keskusaukio väritettiin maan-

tasosta, eikä esimerkiksi sen ympäröiviä rakennuksia. Kysyessäni miksi keskusaukio on 

huonoin tila, lähes kaikki vastasivat pubien ja baarien läheisyyden takia. Yhdellä aukion 

julkisivulla sijaitsee monta baaria, ja sen takia tila koetaan epämiellyttäväksi. Kun taas 

positiivisia tiloja tai paikkoja kuvaillessa useampi kuin yksi väritti joko kirjaston ja nuo-

risotalon rakennukset, eikä niiden edessä sijaitsevaa aukiota. Kirjasto ja nuorisotalo ovat 

ainoat nuorille osoitetut tilat ostarilla, ja niihin päästään kolmea reittiä, joista yksi on 

ostarin taakse jäävien pihojen kautta. Pääreitti näihin rakennuksiin on keskusaukion kaut-

ta, joka oli vastattu eniten uudistusta kaipaavaksi tilaksi. Tästä päättelen, ettei keskusau-

kiolla ja sen viereisissä tiloissa ole nuorille houkuttelevia oleskelutiloja. Samalla tavalla 

ainoa purettavaksi esitetty rakennus on rakennus 8 (kuva 8), koska sen toiminta koetaan 

ehkä pelottavaksi. Rakennuksen 8 eteen muodostuu nurkka ja kapea väli keskusaukiolta 

skeittiparkin pääsisäänkäynnille. Nurkasta on sisäänkäynti kontupisteen tiloihin ja juuri 

tämä nurkka voi näyttäytyä hyvin epämääräisenä kohtana keskusaukion jatkeelle.

Vastauksissa positiivinen pääpaino on selkeästi nuorisotalon, kirjaston ja uimahallin 

muodostamassa ostarin osassa, kun taas kehittävistä ideoissa kaksi pääpainoa ovat kesku-

saukio, siihen johtava akseli metroasemalta, sekä länsikäytävä. Nämä päätelmät johtavat 

suoraan itse suunnittelutyöhön, jossa totean Kontula-aukion hyvin toimivaksi tilaksi. 

Nuorten mielipiteissä tähän ei tarvita muutosta. Sen sijaan, kehittävät ideat ja suunnitte-

lun pääpaino tulisi sijoittua negatiivisiksi koettuihin tiloihin. Uskon, että suunnittelutyön 

tulisi tällä tavoin lähteä ostarin sisäpuolelta, miettien miten kehitän aukion miellyttäviksi 

tiloiksi. Ja millä tavalla voin muuttaa alkuperäistä mittakaavaa niin, että pitkät käytävät 

saavat uutta valoa ja uudenlaista mittakaavaa?

Vastauksista rakennuksen 8 purkaminen oli ainoa vastattu poistettava elementti. Monet 

kommentoivat myös, etteivät toivo mitään pois, vaan toivovat lisää. Tästä päättelen, ettei 

lähtökohtaisesi ostarin toiminnassa ole mitään vikaa, nuorille osoitettuja viihtyisiä tiloja 

tarvitaan vain lisää. Tässä suhteessa kysymys viihtyvyydestä ja houkuttelevuudesta on 

mielestäni oleellinen. Rakennuksia tai ostaria kokonaisuudessa ei pidä lähtökohtaisesti 

poistaa, vaan parantaa aluetta yhteisön oleskelupaikkana. Pienoismallitehtävään vasta-

tuista ideoista ehdotus B ja C käsittelevät nuorille katutasoon sijoittuvia uusia näkyviä 

toimintoja ja harrastustiloja. Keskusaukion ympärillä olevat sosiaaliset tilat jäävät kaikki 

omiin pimentoihin. Yleisesti nuorille tärkeää viihtyvyyden tekijöissä on katutasolle nä-

kyvät asiat, eli identiteettiä rakentavat ympäristöt. Monet baarit nähdään huonona, koska 

niiden ympäristöä ei ole huollettu ja vaikutelma on epämiellyttävä. Emme kuitenkaan voi 

ajatella, että pubien hävittäminen ympäristöstä vähentäisi huonosti voivia ihmisiä, koska 

ongelma on selkeästi rakenteellinen. Jos pubit hävitetään ostarilta, ongelma siirtyy vain 

muualle, eikä ole ratkaiseva tekijä yleisellä tasolla. Nämä ympäristöt tulisi tehdä arkki-

tehti- ja ympäristösuunnittelun avulla miellyttäviksi.

Arkkitehtuuriltaan ostarikokonaisuus on sekava monien laajennuksien takia. Tähän yksi 

ryhmä tarttuikin ikään kuin ulkopuolisen silmin ja pienoismallitehtävän ehdotus A käsit-

telee ostarille tarvittavaa yhdistävää tekijää. Sekavuuden yksi syy on, että arkkitehtuurin 

tyylillä ei ole yhtä selkeää linjaa, vaan ostaria on lisärakennettu eri vuosikymmeninä 

ilman selkeää visuaalista suunnitelmaa. Arkkitehtuurin uusi yhdistävä tekijä voisi olla 

esimerkiksi jalkakäytävän uusi päällyste tai valaistus, joka yhdistää rakennuskokonaisuu-

den. Ehdotus A ryhmän kanssa keskustelimme taideteoksesta, joka yhdistää ostarin eri 

rakennukset. Mielestäni yhdistävä elementti voisi olla myös esimerkiksi 60-luvun arkki-

tehtuurin vahvistaminen osana alueen identiteettiä, jossa katokset ja materiaali jatkuvat 

yhtenäisenä aiheena koko ostarin lävitse.
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Työmallin ehdotuksista A, B ja C, kaikki käsittelevät ostarin ja sen alueen imagon ja 

identiteetin vahvistamista. Ehdotus B käsittelee jo olemassa olevan, nuorille imagoa 

vahvistavan, tärkeän elementin näkyväksi tuomista skeittiparkin muodossa. Ulkona 

katutasossa näkyvä skeittiparkki on hyvä huomio vastaajilta, mikä on juuri nuorille näky-

vää. Jotta identiteettiin vaikuttava asia saadaan näkyväksi, haluan parantaa skeittihallin 

sisäänkäynnin aluetta ja tarjota oleskelupaikkoja sen sisäänkäynnin etuosassa. Ehdotus B 

käsittelee teemaa, jossa nuorten viihtyvyys halutaan tuoda näkyväksi ja osaksi Kontulan 

identiteettiä. Nuoret viihtyvät jo olemassa olevilla palveluilla, ja viihtyvyys on osa heidän 

identiteettiään asuinalueesta. Saman identiteetin tuominen julkiseksi on arkkitehtuurilla 

ratkaistava tavoite. 

Kysyessäni uusista toiminnoista sain eniten toiveita liikuntatilojen jatkamisesta ja 

nuorisotalon tai kirjaston tyylisistä tiloista. Pikahaastatteluissa kysyin kohderyhmältä 

mitä toivoisit ostarille lisää, johon moni vastasikin sanallisesti. Liikuntatiloista kaksi 

toivoi uimahallin laajentamista ja kolme muuta ehdotusta olivat: tanssi- ja voimistelusali, 

koripallokenttä ja skeittiparkki. Taas nuorisotalon ja kirjaston kaltaisia tiloja vastattiin 

kolme kertaa toiveena nuorisotalon laajentumista, kerran kirjaston laajentumista, kerran 

hengailupaikkoja ja ehdotus C:ssä nuorille osoitettua kahvila ja keskustelutilaa. Nuoret 

oleskelevat kaikissa ostarin ulkotiloissa, mutta heille osoitettuja tiloja ovat vain nuoriso-

talon ja kirjaston tilat sisältä. Moni siis toivoo, että ostarin ulkotiloja voisi yhtä lailla 

käyttää tulematta häirityksi tai häädetyksi. 

Nuorten vastauksista ostarin kehittämiseksi kaikki uudet tilat olisivat palvelutiloja tai 

ulkotiloja. Tämä on merkittävä havainto suunnittelutyön jatkamiselle. Ostoskeskuksen 

perinteinen tarkoitushan on tarjota ostopaikkoja, mutta koska niin suuria liikekeskuksia 

on syntynyt jo Helsingin muihin osiin, nuoret luultavasti lähtevät ostoksille Kontulan 

ulkopuolelle. Kaikista kahdestatoista ehdotuksesta yksi ryhmä (työmalli ehdotus C) toivoi 

kahvilatilaa, joka voidaan ajatella liiketilana. Tähänkin ehdotukseen toivottiin keskus-

telufoorumin yhdistämistä, joten lasken kahvilaehdotuksen ryhmään nuorisotalon tai 

kirjaston kaltaiset tilat (taulukko 2). Tulisivatko ostarin tilat tosiaan pyhittää enemmän 

yhteiselle palvelukeskukselle?

Kukaan vastaajista ei kyseenalaistanut, etteikö ostaria tulisi muuttaa. Positiivisuutta ku-

vaaviin kysymyksiin osallistujien oli helpompi vastata, kuin poistettaviin elementteihin. 

Kuitenkin, vaikka positiivisia kokemuksia oli, saattoivat vastaajat samalla todeta ostarin 

ja Kontulan maineen olevan huono. Päättelen, ettei kukaan suhtautunut kielteisesti, 

vaikka joitain tiloja uudistettaisiin, vaan osallistujat suhtautuivat yleisesti kiinnostuneena 

tämänkaltaisiin kehittäviin suunnitelmiin. Muutos koetaan siis tärkeäksi viihtyvyyden ja 

houkuttelevuuden lisäämiseksi. Vastauksista päättelen, että nuoret toivovat ostarin tule-

vaisuuden kannalta kunnostusta, arvostusta ja yleistä näkyvyyttä. Nämä tekijät rakentavat 

aluekeskuksen identiteetin uudestaan niin, että ostarin ulkotiloissa olisi tiloja kaikille. 

Yleisesti työpajasta minulle jäi käteen selkeä mielikuva nuorille sopivista palveluista 

ja tiloista, sekä missä ja miksi ostaria tulisi kehittää kohderyhmälle sopivaksi. Kuten 

Hofmann kuvailee monia osallistavan suunnittelun projektejaan, suunnittelijalla usein 

saattaa olla jo mielikuva, miten rakennusta kannattaisi kehittää. Tämänlaisissa työpajois-

sa annan kuitenkin vielä ääntä valitsemalleni kohderyhmälle. Osallistujat pystyvät purkaa 

kokemuksiaan piirustuksiin ja malleihin, joka auttaa minua tarkastelemaan rakennusko-

konaisuutta näkökulmista, jota en olisi yksin löytänyt tai havainnoinut. Työpajan tietona 

olen löytänyt keskusaukion ja länsikäytävän viihtyvyyden ongelmana nuorille. Houkut-

televuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää nuorisotalon kaltaisia tiloja, mutta emme tiedä 

miten ja mihin. Tässä kohtaa arkkitehtina astun kehiin ja yritän luoda nuorten tarpeisiin 

ja toiveisiin pohjautuvaa uutta tilaa. 
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”Aina töis ysistä viiteen
Haluun täältä lähtee hitee
Koitan mun unelmii kiipee
Ei elämä oikeesti niin mee
Keskiverto kansalainen, aina ollu samanlainen
Aina ollu luottavainen, aina ollu huomaavainen
Aina ollu tuottavainen, aina ollu suomalainen
Omaa selkää taputan, tavoitteeni saavutan
En itseeni täält kadota, mut välil toisii kaduttaa

Kävelen samoja katuja, laulelen samoja säveleit
Kerron samoja satuja
Ehdin juomaan jo päivän rahat
Nyt mä pyydän apua
Jos asiat on huonosti niin syytän siit matuja
Syytän täst sua, syytän tost mamuja
Syytän kaikkii paitsi omii tekoja, haluja, omii henkisii kaluja

Oon tuntematon, ennestään lukematon
Muuttamaton, edelleen kuulematon
Oon vaan Matti Meikäläinen
Katot mua teikäläisen
Kohtelet mua erinäisen
Hymyni on väkinäinen, sieluni on rikkinäinen
Tervetuloo tupaan, tervetuloo mukaan
Nyt sä tiiät miltä tuntuu olla meikäläinen”

Kappaleesta: Matti Meikäläinen
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 
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OSA III // KONSEPTISUUNNITELMA
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3.1 TULEVAISUUDEN OSTARI

Ostarit ovat 2010-luvun Suomalaisessa kaupunkiympäristössä edelleen arjen kohtaamis-

paikkoja. Kauppaan mentäessä et tarvitse miettiä, mitä laittaisi päällensä tai ketä kohtaa, 

mutta samalla törmätessä naapuriin tai luokkakaveriin voi käydä vaihtamassa kuulumi-

set. Vaikka kaupunki on purkanut ostoskeskuksia, on jäljellä olevilla lähiökeskuksilla 

aktiivinen käyttö. Esimerkiksi Lehtisaaren ostari, joka on saanut purkutuomion vuonna 

2009 on edelleen käytössä. On kiinnostavaa, että rakennustyypit ovat osa suomalaista 

arkea, kaupunkia ja lähiötä. Ihmiset siis tarvitsevat kohtaamispaikkoja ulkotilassa, mutta 

minkälaisiksi ne muovautuvat tulevaisuudessa?

Tutkimuksessaan Vaikuttavat asukkaat (2004) arkkitehtuurin professori Aija Staffans 

esittelee ajatuksen Pekka Korpisen seminaarista vuodelta 2001: ”Tietoyhteiskunnan vai-

kutus kaupunkiin on, että palveluyhteiskunnasta on tullut itsepalveluyhteiskunta, jonka 

kehityksen myötä pienet kaupat kuolevat.” Esimerkiksi Korpisen visio tulevaisuuden 

ostarista on, että viihde, yhdessäolo, kaupan jakelu ja kaupungin e-palvelut löytävät toi-

sensa ja muodostavat yhteisen keskuksen liiketilojen sijaan. (Staffans, 2004: 201.) Myös 

toukokuussa järjestetyssä työpajassa, Kontulan ostari: suunnitteluworkshop, saaduissa 

tuloksissa nuoret toivoivat eniten lisää nuorisotalon ja kirjaston kaltaisia oleskelu- ja 

tapaamispaikkoja. Tämänlainen yhteisökeskus (eng. community centre) tai monitoimi-

talo eroaisi kaupunkikuvallisesti huomattavasti esimerkiksi suurista kauppakeskuksista. 

Kulttuuri ja viihdekeskus voisi tarjota tulevaisuuden lähiökeskuksessa olohuonemaisia 

tapaamispaikkoja tai harrastustiloja.

Ongelmana nykyisessä ostareiden tilanteessa on ollut, etteivät lyhytaikaiset ostarin yrit-

täjät ole pystyneet pitämään huolta rakennuksen kunnosta ja huollosta. Pienyrittäjät eivät 

ole saaneet huollettua ostaria, vaikka tarvetta olisi. Esimerkiksi Kulosaaren vuonna 1960 

valmistunut ostari jouduttaan purkaa, koska kaupunki katsoi korjausvelan olevan suurem-

pi, kuin korjattujen liiketilojen ja uusilla asunnoilla saatu tuotto (Arkkitehdit Rudanko+-

Kankkunen, 2017 ja Rakennuslehti 2016). Jos ostareilla olisi taas yksi suurempi omistaja, 

olisiko toimija valmis säilyttämään tämän modernistisen rakennustyypin? Kiinnostuisiko 

esimerkiksi jokin suuri rakennusyhtiö, jos liiketilojen päällä olisi asuntoja, joista tulisi 

eniten rahallista tuottoa. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki omistaa ostareiden maa-alat 

ja vuokraa sitä osakeyhtiöille, jolloin kaupunki päättää maankäytöstä asemakaavalla. Jos 

ostareille saataisiin yksi suurempi omistaja, voisi kaupunki säätä asemakaavassa, että toi-

mijan vastuulle jäisi ostarirakennuksen huolto. Tämänlaisia huoltoon liittyviä sopimuksia 

on tehty Suomessa uudisrakennuksissa esimerkiksi Oulussa Kastellin monitoimitalossa, 

jossa rakennusyhtiö on vastuussa rakennuksen tulevaisuudesta seuraavat 25 vuotta (Lai-

ne, 2014).

Ostarit edustavat katoavaa rakennustyyppiä, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti esikuvia 

nykyisille suurille kauppakeskuksille. Kauppakeskukset palvelevat paremmin liiketilojen 

ja kaupan kehitystä, joille ostareilla ei enää ole yhtä suurta tarvetta. Ostareiden tarve 

nykyään on pikemminkin pieni lähikauppamainen palvelukeskittymä, jonne ihmiset 

saapuvat virkistäytymään. Monia ostareita pidetään teknisesti elinkaarensa päätteeseen 

tulleina, joten on ymmärrettävää, että omistavat tahot käyvät kiivasta keskustelua tulevai-

suudesta. Omista havainnoistani kuitenkin päättelen, että vaikka tilat eivät nykyisellään 

palvele samanlaista kaupan kehitystä, on ostareiden arvot siirtyneet muualle. Onhan Kon-

tulan ostarin tilat lähes kokonaan käytössä, muutamaa liiketilaa lukuun ottamatta. Onko 

nuorten vastaus ja toive palvelutilojen jatkeesta osuvampi tarve ostarin kehitykselle? Jos 

palvelutiloja jatketaan, säilytetäänkö alkuperäistä arkkitehtuuria?

Haluan korostaa eroa ostoskeskusten ja kauppakeskusten välillä, joista jälkimmäisestä 

on tullut erityisesti ristiriitainen vaikutus tulevaisuuden Helsingin kaupunkikuvalle. 

Ostoskeskuksissa erityistä on niiden pienyrittäjien suuri määrä. Pienyrittäjille liiketilat 

taas mahdollistaa ostareiden halpa vuokra, niiden sijainnin, maineen tai liiketilan kunnon 

takia. Halpa vuokra ja kontrolloimattomuus voi johtaa tarjonnan yksipuolisuuteen, mutta 

samalla antaa mahdollisuuden kaupoille ja tiloille, jotka eivät pärjäisi keskustan kalliissa 

liiketiloissa. Esimerkiksi Kontulan ostarilla palveleva Kiva kauppa todettiin monien 

alakouluikäisten mielestä ostarin tärkeämmäksi palveluksi tekemässäni työpajassa. Näistä 

pienyrittäjistä syntyy lähiöiden erityinen tunnelma, jatkuva vaihtelu ja monimuotoisuus 

pienellä alueilla. Tämä ostareiden erityinen tunnelma näyttäytyi tässä diplomityössä myös 
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positiivisessa valossa. Haastattelemille nuorille ostari on erityinen paikka tavata ystäviä 

ja kohdata muita alueen asukkaita. Erityisen tärkeä on, että sen sijainti on lähiöissä, 

lähellä omaa kotia, koulua ja kauppoja. Olisi hienoa, jos tämä turvattaisi tuleville nuorille 

tulevaisuudessakin. 

Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen on rakenteilla uusia kauppakeskusten laajennuksia 

yhteensä 69% lisää vuoteen 2030 mennessä. Tällöin pääkaupunkiseudulla tulee olemaan 

yhteensä 1 211 000 kerrosneliötä kauppakeskuksia (Kuokkanen, 2018). Katja Kuokkanen 

on kirjoittanut artikkelissaan Helsingin Sanomissa (1.2.2018) kaupungin ristiriitaisesta 

suhtautumisesta kauppakeskuksiin, joiden valtava lisäys väljettää keskustojen kaupunki-

maisuutta ja kaupunkielämää. Artikkelissa muun muassa Aija Staffans kommentoi, että 

Helsingistä on tulossa kauppakeskusten kaupunki. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori 

taas korostaa, kuinka suurien, laatikkomaisten rakennusten on hyvä syntyä juuri liiken-

teen solmukohtiin, kuten Pasilaan nouseva Tripla. Sama ajatus on ollut ostoskeskusten 

syntyajoilla, jolloin ajateltiin keskuksen hyväksi sijainniksi liikenteelliset polttopisteet. 

Liikennevirtaus on todettu jo vuonna 1958 ostopaikan tärkeimmäksi edellytykseksi 

(Staffans, 2004: 188). Yleisesti kauppakeskusten kaupunkikuvallinen elementti on, että 

ne ikään kuin ”kääntyvät sisäänpäin”, kun taas ostoskeskukset avautuvat ulkotilaan. 

Korkeiden kauppakeskusten ulkokuoreksi jää isoja seinäpintoja, joiden vieressä on usein 

toinen toistaan suurempia parkkipaikkoja. Ostoskeskukset erottuvat vielä tästä juuri 

pienuuden, mittakaavan ja kaupungin tarjoamien palveluiden takia. Monien ostareiden 

yhteydessä on esimerkiksi kirjasto, konserttisali tai kirkko, ja liiketilojen ja palveluiden 

väliin jäävä katutila on vilkasta lähes mihin aikaan päivää tahansa. Nämä ympäristöt ovat 

pysyneet vielä pieninä, kun taas keskustassa rakennetaan kovaa vauhtia sisäänsä sulkevia 

keskuksia ja korkeita tornitaloja. Staffans toteaakin, ettei näe yhtenäistä linjaa kaupungin 

päätöksissä, millaista kaupunkitilaa pääkaupunkiseudulle ollaan rakentamassa. Ovatko 

tulevaisuudessa sisätilaan jäävät pasaasit ja lämmitetyt kesäkadut houkuttelevampia, kuin 

ulos avautuvat kahvilat ja liiketilat? Myös Vapaavuori kommentoi artikkelissa pormes-

tarin näkökulmasta kaupungin tulevaisuuden visiona, että eri kaupunginosien toivotaan 

olevan omaleimaisia. Erilaisilla kaupunginosilla olisi siis hyvä olla eri identiteetit. Ky-

symys kaupunginosien erottumisesta ja identiteetistä on mielestäni oleellinen lähiöiden 

keskustojen kannalta. Olisiko tulevaisuudessa asukkaille houkuttelevampaa, jos alueen 

keskusta tarjoaisikin juuri itselleen sopivia palveluita tai kohtaamispaikkoja? Millä 

tavalla eri lähiöt erottuvat toisistaan ja miten niitten asukkaat harjoittavat omaa identi-

teettiään? (Kuokkanen, 2018.)

Perustuen pohjatyöhön ja Helsingin ostareiden tutkimiseen yleisesti, päättelen kolme 

mahdollista tulevaisuuden skenaariota Kontulan ostarille. Monista eri tahoista koostuvien 

omistajien takia ostareiden nykytilanne Helsingissä on hyvin hämmentävä ja monimuo-

toinen. Näissä skenaarioissa kuvailen mahdollisuuksia mitä Kontulan esimerkissä voi 

käydä, spekuloimatta mikä vaihtoehto todennäköisemmin tapahtuu. Skenaario 1, kaupun-

gin versio, on tehty Helsingin kaupungin esittämän ehdotuksen perusteella vuodelta 2009. 

Versiossa ostaria on täydennysrakennettu asunnoilla ja yhdellä palvelurakennuksella 

Kontulantien viereen. Pistemäisten kerrostalojen pohjakerros on edelleen liiketilaa ja 

liiketilat jopa laajentuvat kalliopuiston suuntaan. Tässä versiossa myös vanha ostoskes-

kus on säilytetty ja korvattuja rakennuksia on käytännössä vain rakennus 8 (kuva 8). 

Perustuen aikaisemmin esittämääni esimerkkeihin Puhoksen ja Kulosaaren ostoskeskuk-

sista oletan, että tässä versiossa myytyjen asuntojen tuotolla on ajateltu kattavan vanha 

ostarin odottava laaja peruskorjaus. Samalla tavalla muun muassa ajattelivat Arkkitehdit 

Rudanko + Kankkunen tehdessään ensimmäistä ehdotusta Kulosaaren ostarin säilyttä-

miseksi (Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen, 2017 ja Rakennuslehti 2016). Myytäväksi 

tulevilla asunnoille houkuteltaisiin siis mukaan rakennusyritys, joka ostaa tai vuokraa 

maa-alan kaupungilta. Jos näin on ajateltu, voidaan olettaa, että sekä kerrostalokokonai-

suudelle ja vanhalle ostarille on toivottu yhteistä omistajaa, tai että yksityinen rakennus-

yhtiö ostaa vanhan ostoskeskuksen osakkeet asunnoista saaduilla tuotoilla. Mielestäni 

kuitenkin voidaan kyseenalaistaa, mitkä olisivat rakennusyrityksen intressit vanhan 

ostarin kunnostamisessa. Varmaa kuntoarviota rakennuksesta ei ole saatavilla, mutta 

luultavasti sen ylläpito olisi kokonaisuudessaan tappiollista. Yleisesti versio tukee hyvin 

kaupungin visiota, jossa tuleva täydennysrakentaminen sijoittuu liikenteellisesti tärkeisiin 



68

painopisteisiin. Metroaseman läheisyydessä olevat asunnot tulisivat luultavasti myydyksi 

joka tapauksessa.

Skenaario 2 on tehty Myllypurossa tehdyn uudistuksen tavoin, joten olen nimennyt sen 

Myllypuron malliksi. Myllypurossa todettiin huonossa kunnossa olevan ostarin säilyttä-

minen tarpeettomaksi. Puretun rakennuksen tilalle tehtiin uusi liikekeskus ja kerrostaloja, 

joissa on liiketilaa rakennusten kivijalassa. Tässä skenaariossa olen esittänyt samanlaisen 

ratkaisun, jossa ostarin liiketilat on purettu, tilalle on tullut uusi tehokkaasti rakennettu 

asuintalokortteli ja metroaseman ylle on rakennettu uusi liikekeskus. Voidaan arvioida, 

että tämä malli olisi taloudellisesti tehokkain ja tuottoisin kaupungille ja rakennusyrityk-

selle, eikä vanhan ostarin kunnostamista tarvitsisi enää pohtia. Tämän version vaarana 

on, ettei pienyrityksillä ole enää varaa jatkaa toimintaansa keskuksessa. Myös 60-luvun 

arkkitehtuuri on purettu kokonaisuudessaan, ja vanhan ostarin rakennustyyppi on vain 

muisto menneisyydestä. Myllypurossa kauppakeskusyhtiö Citycon rakensi ostarin tilalle 

uuden keskuksen, joista 255 asuntoa myytiin asuntosijoittajille. Liikkeenharjoittajat vaih-

tuivit lähes kokonaan ja keskuksen palveluita nykyään ovat esimerkiksi kuntosali (Puls & 

Träning), mediakirjasto (helmet.fi), Herburger ja ruokakaupat. Lisäksi korttelin keskelle 

on rakennettu kansalaisille suunnattu asukastalo, jonka tiloja voi varata tapahtumiin ja 

harrastuksiin (myllypuronostari.fi). (Vehkasalo, 2012.)

Ottaen huomioon myös nuorilta saamat tuloksen osallistavan suunnittelun työpajassa, 

skenaario 3, utopistinen visio, kuvailee tilannetta, jossa lähiökeskuksen rakennusryhmä 

on kehitetty alueen tärkeimmäksi palvelu ja viihdekeskukseksi. Tähän visioon ei ole etsit-

ty yksityistä rahoitusratkaisua, vaan vastuu alueen kehittämisestä olisi Helsingin kaupun-

gin vastuulla. Kaupungilla on mahdollisuus miettiä täydennysrakennusmahdollisuuksia, 

mutta tässä skenaariossa en ota kantaa uusista asunnoista. Asunnot eivät olleet nuorten 
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toive suunnitteluworkshopissa toukokuussa, vaan keskityimme palvelujen ja ulkotilojen 

kehittämiseen. Vanha ostari säilytettäisiin kulttuurihistoriallisista syistä ja kunnostettai-

siin muistuttamaan sen alkuperäistä ilmettä. Vuokrasopimus ostoskeskusyhtiön kanssa 

jatkuisi niin, että vanhan ostoskeskuksen kunnostuksesta ja ylläpidosta on sovittu selkein 

ehdoin. Myös Kontula-aukiota ympäröivät rakennukset, kirjasto, nuorisotalo, terveystalo 

ja uimahalli säilytetään, koska niistä tuli esille vain positiivisia kokemuksia. Ehdotukses-

sa osa liiketiloista otetaan kaupunkilaisten haltuun, ja osassa tiloista tarjotaan edelleen 

halpaa vuokratilaa, sekä tilaa pop up -yrityksille. Rakennukset 7 ja 8 (kuva 8) korvataan 

uudella palvelurakennuksella, joka palvelee kaikkia alueen asukkaita yhteisesti. Raken-

nuksessa on myös mahdollisuus vuokrata halpaa tilaa esimerkiksi yhteisöä tai identiteet-

tiä vahvistavan toiminnan käyttöön. Skenaarion 3 pääetu on lähiön alueen viihtyvyyden 

ja houkuttelevuuden voimistuminen. Koska viihtyvyyden ja houkuttelevuuden vahvista-

minen on diplomityöni pääteema, teen oman suunnitelmani pohjautuen skenaarioon 3.

Viimeinen skenaario voidaan nähdä utopistisena, koska tässä ehdotuksessa kaupunki 

kehittäisi lähiökeskustaa kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuurilta yhtä intohimoisesti kuin 

esimerkiksi musiikkitalon puistoon valmistuvaa keskustakirjasto Oodia. Ero tähän suu-

reen hankkeeseen on, että Kontulan yhteisökeskus sijoittuu suomalaiseen lähiöön. Jotta 

luokkaerojen välinen kuilu tyrehdytetään, tulisi rakenteellisesti panostaa myös kaupungin 

reuna-alueiden viihtyvyyteen. Mielestäni yhteisökeskus Kontulaan voitaisi nähdä yhtä 

tärkeänä, kuin keskustojen suuret rakennushankkeet.
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3.2 KONSEPTI IDEAT, LÄHTÖKOHDAT JA VAIHEET

Diplomityöni tavoitteena on vahvistaa alueen yleiskuvaa ja imagoa. Arkkitehtuurin 

tutkimuksen metodeja ovat taustatietojen keräys, osallistava työpaja, sekä konseptisuun-

nitelma. Prosessin taustatitona on Helsingin lähiöiden kehityskaarien ja ilmiöiden tutki-

minen. Yhdessä taustatiedon ja osallistavan työpajan kanssa syntyy vuoropuhelu, johon 

konseptisuunnitelma perustuu.

Suunnittelijana otan tähän työhön kaksi näkökulmaa, jotka käyvät jatkuvaa vuoropuhelua. 

Tekstissä 3.2.1 Omat havainnot kuvailen teemoja, jotka vaikuttavat suunnitteluun pohjau-

tuen diplomityön osaan 1. Kappaleessa 3.2.2 Vuorovaikutus kuvailen taas seikkoja, jotka 

vaikuttivat suunnittelutyöhön osallistavan työpajan kautta. Omissa havainnoissa pohdin 

myös, mitkä ovat arvottamisen kannalta minulle tärkeitä elementtejä, ja mitkä osat tarvit-

sevat arkkitehdin näkökulmasta kehitystä, jotta ostarikokonaisuus olisi tulevaisuudessa 

selkeä ja pysyisi edelleen käytössä. Osallistava suunnittelu puolestaan tukee ja rajaa näitä 

havaintoja, jotta lopputulos olisi mahdollisimman looginen ja yhtenevä.

Selkeästi toistuvia teemoja nuorten vastauksissa olivat positiivinen paikka nuorisotalolla 

ja kirjastolla.  Negatiivisimmat tilat yleisimmin merkattiin keskusaukiolle ja länsikäy-

tävälle. Päätän suunnittelutyön alkumetreillä keskittyä näiden tilojen kehittämiseen ja 

yhtenäisen ilmeen luomiseen. Kun olen ratkaissut nämä suunnitteluongelmat, jatkan työtä 

konseptitasolle. Lähden työstämään suunnittelua ostarin sisältäpäin, ja ihmisille näkyvien 

tilojen kautta. Juuri tällä tavalla asetun ulos kaupungin kaavamaisesta ostarien käsitte-

lystä, jossa kaavoittajat keskittyvät vain laajoihin suunnitelma-aikatauluihin, eivätkä 

huomioi yksilöiden tarpeita (Luhtakallio, Mustaranta, 2017: 35-42).

Ajatus suunnittelutyön aloittamisesta sisältäpäin johtaa pohdiskelevaan suunnitteluideaan 

ja teemaan, jossa ostarin keskusaukio toimii ympäristön sydämenä. Keskusaukiolle joh-

tavat kadut ja tiet toimivat ikään kuin verisuonina ympäristön päätilaan. Keskusaukiolle 

ehdotan julkista ulkolavaa, jota voi vuokrata helposti erilaiseen käyttöön ja esiintymisiin. 

Lavaa voidaan käyttää myös oleskelutilana tai istuskelupaikkana. Lava on aukion yhteen 

kokoava elementti, jossa kontulalaiset ja siellä vierailevat voivat harjoittaa olemassa 

olevaa identiteettiään. 

Omat havainnot ja osallistavan suunnittelun lähtökohdat ohjaavat vuoropuhelullaan 

suunnittelua merkittävästi. Koska osallistavan suunnittelu on metodi, jota pyrin harjoit-

telemaan tässä työssä, haluan tuoda selkeästi esiin tekijät, jotka nousivat esiin työpajan 

kautta. Esimerkiksi olen valinnut suunnittelun pääpainopisteeksi ostarin keskusaukion, 

pohjautuen nuorten vastuuksiin. Haluan suunnittelussa keskittyä eniten teemoihin, jotka 

nuoret kokivat merkittäväksi Kontulan ostarilla keväällä vuonna 2018. Konseptisuun-

nitelma on työn yksi tutkimusmetodi ja ehdotelma ottaa huomioon havainnot ostarin 

liittymisstä sen ympäristöön, sekä ulkotilojen ja monitoimitilojen kehitystarpeet.

TAVOITTEET

TAUSTATIEDOT

TYÖPROSESSI

TYÖPAJA

ANALYYSI

SKENAARIOT

KONSEPTISUUNNITELMA
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3.2.1 Omat havainnot

Kontula edustaa tyypillistä modernistista suomalaista asuinympäristöä. Lähiön rakennus-

taiteellisena ominaispiirteenä on kaavamainen, selkeä ja jopa ankara arkkitehtuuri, jonka 

vastakohtina pehmentävät laajat viheralueet ja keitaat. Ostarin arkkitehtuurissa toistuu 

liikearkkitehtuurin ankaruus ja kova materiaalimaailma, mutta pehmentävää elementtiä ei 

rakennuksesta löydy. Vain viereisessä Kostinkallion puistossa näkyy maisemaan tyypilli-

set kalliot ja puusto. Toisaalta 60-luvun arkkitehtuurissa näkyy ihmisläheinen mittakaava 

ja liiketiloihin sopiva horisontaalinen ja selkeä ilme. Pienimittakaavaisuus on mielestäni 

hyvä arvo, joka olisi tulevaisuudessa tärkeää säilyttää. 80-luvun laajennusosassa tämä 

ihmisläheinen ilme on hävitetty lähes kokonaan. Yksi omista suunnittelun lähtökohdistani 

on tuoda lähiön ominaispiirteisiin kuuluva ankaran betoniarkkitehtuurin ja viherkeitaiden 

vastakkainasettelu sisään lähiön sydämeen. Haluan tuottaa ostarin sisään lisää hengähdys-

paikkoja ja pehmeitä pintoja. 

Mitä enemmän kirjoitan auki suunnittelutyöhön askarruttavia kysymyksiä, huomaan, 

että lähes kaikki käsittelevät 80-luvulla tehtyä laajennusosaa. 60-luvulla valmistunut osa 

toimii mielestäni hyvin, eikä se käytössä tarvita muutoksia. Lähiökeskusta on uudistettu 

ja nykyaikaistettu monina vuosikymmeninä, joskin mielestäni epäjohdonmukaisesti ja 

epäselvästi. Massoittelun päälinjat toimivat hyväksyttävästi, mutta huomaan harkitsevani 

sitä vielä uudestaan. Ympäröivä rakennuskanta itsessään on yksinkertaista massoittelua 

ja vuorottelua betonisten lamellitalojen ja metsän välillä. Elementti viherkeitaista ja 

kaistaleista johdattelee myös ajatustani ostarin uusiin materiaalivalintoihin. Esimerkik-

si perusparantamisen osalta toivon erilaisten metalli ja kasettilevyjen poistoa ja tilalle 

puhtaita alkuperäisiä, valkoisia betonipintoja ja uusia pehmeyttä korostavia puupintoja. 

Esimerkiksi 60-luvun katosaihe voitaisiin säilyttää, mutta parannella sen julkisivumate-

riaaleja. Valkoiset betonipalkit voitaisiin tuoda esiin mainosten ja kasettilevyjen takaa, 

kun taas alakatot ja pinnat voisi verhoilla puupaneeleilla. Tällöin korostuu arkkitehtuurin 

alkuperäinen ajatus ja horisontaalisuus. Katoksesta muodostuisi yhtenäinen laatta, joka 

muistuttaa alkuperäistä ideaa. Mielestäni tulevaisuuden Kontulan arkkitehtuuri voisikin 

olla modernismia huomioon ottavaa, tuoden kuitenkin esiin esimerkiksi uutta puuelemen-

teistä rakennettua arkkitehtuuria. Uusien rakennusten materiaalimaailma ja runko voitaisi 

tehdä esimerkiksi CLT-elementeistä.

Ostarilla on jo nyt istuskelupaikkoja, jotka on rajattu betonimuureilla, ajalle tyypilliseen 

tyyliin. Ehdotan ostarille uusia yhtenäisiä viherkaistaleita, jotka jäävät linjoina ankarien 

liikearkkitehtuurin julkisivujen väliin. Lisäksi maan pintamateriaaleja voitaisi käsitellä 

yhtenäisillä tavoilla, kuten uusilla katukiveyksillä. Uusien kiveysten ja viherkaistaleiden 

lisäksi olisi suotavaa tarjota miellyttäviä istuskelupaikkoja ja esimerkiksi puupenkkejä 

ympäri ostarin ulkotiloja. Lisäksi ostarin valaistus tulisi uudistaa houkuttelevammaksi. 

Esimerkiksi perusparannuksissa esitetyllä puupanelointeihin katoksiin voitaisiin upottaa 

suorakulmaisia valaisimia, jotka korostavat myös ostarin horisontaalisuutta ja liikettä.

Yleisesti tärkeä havainto on, että nuorisotalo ja sen aukio sijaitsevat eri tasolla vilkkaasta 

keskusaukiosta. Tunnelma muuttuu noustessa portaat ylös toiselle tasolle. Tasoero vaikut-

taa saavutettavuuteen selkeästi rauhallisempana tilana. Heti alusta alkaen pyörinyt ajatus 

monitoimitiloista on mielestäni toimiva, jos sen esimerkiksi saisi nostettua toiseen tasoon 

vilkkaan jalankulkutilan maailmasta. Tämän havainnon perusteella omassa suunnitelmas-

sani nostan nuorille osoitetut tilat maantasosta ylöspäin, toiselle tasolla.

Ulkotiloja tulisi kehittää kohtaamispaikkoina niin, ettei synny pimeitä tai epämiellyttäviä 

kohtia. Perusparantaminen penkkien, valaistuksen ja päällysteiden osalta tekee hyvää 

koko rakennuskompleksille. Ulkotilojen yhdistyminen vieressä olevan Kontinkallion 

puistoon on mielestäni myös kiinnostava aihe. Tällä hetkellä rakennukset kääntävät 

selkänsä kalliolle, josta on hienoimmat näkymät koko alueelle. Ympäristöä parantaisi, jos 

tämä yhteys olisi vielä näkyvämpi ostarin sisältä. Haluan tuoda kallion näkyviin jo kesku-

saukiolta, eli alueen päätilasta. Kalliot ja viherkeitaat ovat lähiölle tyypillinen maisemal-

linen elementti, joten tämä tukee ajatusta luonnon läheisyydestä rakennusten seassa.

Muita kehitysideoita on tällä hetkellä esimerkiksi julkisen saunan tuominen Kontulan 

keskukseen. Lähiösauna toisi kävijöitä Kontulaan myös Helsingin muista osista. Vaikka 

rakennuksen arki on muodostunut itsessään vilkkaaksi, voi huono maine johtua esimer-

kiksi mielipiteistä alueen ulkopuolisilta ihmisiltä. Ostarilla järjestetään tapahtumia, jotka 

houkuttelevat vierailemaan Kontulassa, kuten elektronisen musiikin ystäville huhtikuussa 

järjestettävä Kontula Electronic tapahtuma. Diplomityöni kiinnostavin kysymys onkin, 

miten voin arkkitehtuurilla parantaa alueen imagoa ja ihmisten arkea? 
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Kuva 17. Ostarin liikenneyhteydet.
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3.2.2 Vuorovaikutus

Suunnittelutyön alkaessa olin ajatellut käsitteleväni pääosin metrokäytävän uudistamista 

korkeaksi galleria –tilaksi ja rakennukseksi. Toisaalta pohdin pitkään täydennysraken-

tamista yläparkin yhteyteen Kontula-aukion läheisyyteen. Metrokäytävän kattaminen 

rakennuksella mahdollistaisi ostarille puoli-ulkotilan, kesäkadun ja paremmat yhteydet 

toisen kerroksen liiketiloihin. Työpajoista saadun tuloksen perusteella nämä tilat kuiten-

kin rajautuivat ulos paikkoina, jotka eivät olleet merkityksellisiä nuorille ja lapsille. Työ-

paja antoi minulle selkeän mielikuvan, mitkä alueet ovat osallistujien mielestä tärkeitä 

säilyttää ja toisaalta uudistaa. 

Omissa havainnoissa toteamani tärkeä teema on ollut työlleni kontulalaisen identiteetin 

vahvistaminen. Mikä tekee alueesta yhtenäisen, houkuttelevan ja viihtyisän sen asuk-

kaille? Identiteettiä rakentavat tekijät vahvistavat nimenomaan alueen asukkaiden omaa 

mielikuvaa elinympäristöstä (Koponen, 2011: 17-18, 27). Kun identiteetti on vahva 

ja selkeä sen asukkaille, alkaa alueen imagotekijät näkyä myös alueen ulkopuolelle. 

Tällä tavoin voidaan rakenteellisesti estää alueellisia luokkaeroja ja joidenkin alueiden 

leimaantumista huonomaineiseksi. Siksi on mielenkiintoista, että työpajassani toiminnal-

liseen tehtävään saadut kolme ehdotusta A, B ja C kaikki käsittelevät alueen identiteettiin 

vaikuttavia asioita. Ehdotuksessa A nuoret toivoivat yhdistävää elementtiä koko lähiö-

keskuksen ympäristöön, jonka pääpaikka on keskusaukio. Mielestäni arkkitehtonisesti 

tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi 60-luvun rakennuksen elementtien tuontia yhtenäiseksi 

rakennuskokonaisuuteen. Materiaalipinnat voisivat olla puhtaasti valkobetonia, jonka 

vastapainona toimivat uudet puuosta. Valaistus tehtäisi yhtenäiseksi kaikilla ulkoalueilla. 

Rakennusten seinäpinnat olisivat linjakkaita ja yhtenäisiä, korostaen horisontaalisuutta 

ja liikekeskusmaisuutta. Tällä hetkellä laajennusosassa on paljon ulokkeita ja erkkereitä, 

jotka voisi vaihtaa suuriksi, yhtenäistä seinäpintaa tukeviksi ikkunoiksi. Myös erilliset 

pilarit ja katokset voisi muuttaa yhtenäisiksi massoiksi, joka vahvistaa alueen kulttuuri-

historiallista identiteettiä 60-luvun ajalle. Myöskään nuorten keksimä ajatus yhdistävästä 

taideteoksesta ei ole huono idea. Ostarin läheisyydessä on jo nyt graffitiseiniä, jotka 

kuuluvat kiinteästi asuinaleen identiteettiin. Ostarilla on kaksi taiteilijoiden tekemää 

muraalia, joista toinen avautuu uimahallin eteen ja toinen Kontula-aukiolle.

Keskusaukio näkyy ostarin päätilana ja päätän keskittyä sen kehittämiseen yhtenäisenä 

ympäristönä, jonne kaikki reitit ovat avoimia ja turvallisia. Olisi myös kiinnostavaa, jos 

keskusaukion yhteyteen voisi sijoittaa nuorille näkyviä toimintoja, kuten ehdotus B:ssä 

toivottua skeittiparkkia. Nuorille suunnatut toiminnot olisi siis ehdotuksen B mukaan tär-

keää olla näkyviä ostarin päätiloista, kuten keskusaukiolta. Omissa havainnoissa pohdin 

sijoittavani nuorille suunnatut toiminnot toiseen kerrokseen rauhallisen tunnelman takia. 

Haluan myös, että näillä tiloilla voisi olla visuaalinen yhteys keskusaukiolle. Rakennuk-

sen 7 ja 8 uudistaminen on omien havaintojeni ja työpajassa saatujen tulosten perusteella 

oleellista, joten tämä akseli metroaseman pääsisäänkäynniltä skeittihallin sisäänkäyn-

tiin muodostuu suunnitelmani keskeiseksi reitiksi. Muita keskeisiä reittejä ja näkymiä 

on metroaseman pääovelta avautuva näkymä uimahallin suuntaan, jonka vieressä ovat 

portaat sekä Kontula-aukiolle, että Kostinkallion –puistoon. Tämä havainto auttaa minua 

löytämään uudisrakennuksen pääakselit koilis- ja lounassuunnaassa, sekä skeittihallista 

keskusaukiolle kaakko- ja luodesuunnassa. Kontulan uudet monitoimitilat ja harrastustilat 

tulisi sijoittaa siis tähän lokaatioon, ottaen huomioon ihmisten liikkuminen ja visuaaliset 

yhteydet ostarin sisäänpäin, sekä koko Kontulan alueelle Kontulantien suuntaa. Raken-

nuksen sijainnista tulee uusi iso elementti, jossa nuorten näkyvyys on osa rakennuksen 

arkkitehtuuria.

Uudisrakennuksen tilaohjelmaan vaikuttaneita seikkoja ovat pääasiassa harrastustilojen 

ja oleskelutilojen tuottaminen. Olohuone -tyylisestä tilasta tulee yksi rakennuksen tärkeä 

paikka, jolla on visuaalinen näköyhteys keskusaukion ulkolavalle. Esimerkiksi nuoriso-

talon jatkuminen olisi toivottua uudisrakennuksessa. Ehdotan tämän jatkeeksi työväeno-

piston tiloja, jonka toiminta yleisesti sekoittuu hyvin nuorisotalon tarkoitukseen. Näissä 

tiloissa voidaan pitää kursseja sekä yhdessä nuorisotalon kanssa, että erikseen. Kulttuu-

ritilojen ja identiteettiä vahvistavien tekijöiden osalta tarjoan rakennuksessa monitoimi-

salin, jossa voisi monipuolisesti järjestää tapahtumia, konsertteja tai leffailtoja. Lisäksi 

yksi suunnittelun alkuvaiheessa noussut ideani on tehdä yhteiskeittiö alueen asukkaiden 

käyttöön. Keittiö voisi olla sekä työväenopiston, nuorisotalon, että yksityisten asukkaiden 



74

Kuva 18. Nuorille merkitykselliset ulkotilat, sekä kaksi suunnittelun pääkohtaa.
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käytössä toiveiden mukaan. Jotta identiteetin harjoittamiseen olisi matala kynnys, ehdo-

tan myös pop-up –tilojen ja näyttelytilan tekemistä uudisrakennukseen. Pop-up tilat ovat 

yhteydessä yhteiskeittiöön, jossa voi myydä esimerkiksi asukkaiden itse tekemää ruokaa. 

Yksi eniten toivottu uudistus nuorilta oli uusien liikuntatilojen tuominen ostarin läheisyy-

teen. Omassa ehdotuksessani tartun myös tähän ideaan ja tarjoan uuden koripallokentän 

ja parkour-puiston tekemistä rakennuksen yhteyteen.

Työpajan toiminnallisen tehtävän vastauksessa C käsitellään länsikäytävän parantamista 

nuorille viihtyisänä oleskelupaikkana. Omien havaintojeni mukaan haluan säilyttää osta-

rin alkuperäistä mittakaava ja tunnelmaa, mutta tässä kohdassa se erityisesti näyttäytyy 

negatiivisena lasten näkökulmasta. Käytävän pitkä ja homogeeninen tila tulee uudis-

taa ja suunnittelussa tulee lisätä pehmeyttä ankaraan tilaan. Ehdotuksessa C toivotaan 

nuorten oleskelutilojen sekoittumista tälle alueelle. Lähden kehittämään pääsääntöisesti 

alueen ulkotiloja nuorille paremmin sopiviksi. Tätä analyysiä tehdessäni, huomaan myös 

piirustustehtävässä ylös tulleet vastaukset metroaseman toivotusta paranteluista. Toinen 

metroaseman sisäänkäynneistä sijoittuu ostarin lounasjulkisivulle Kontulankaaren suun-

taan. Päätän kehittää tätä kävelykatua yhdessä länsikäytävän käytävän kanssa niin, että 

yhteys metroaseman sisäänkäynnistä lastenaukiolle ja selkeä, viihtyisä ja houkutteleva. 

Myös itse katuna Kontulankaari voitaisi parantaa, jotta yhteys ostarille olisi sujuvampi. 

Ulkotilan parantamisen elementteinä käytän päällysteiden, valaistuksen, istutusten ja 

penkkien parantelua yhtenäisenä sommitelmana. 

Kuvassa 18 on esitetty, mitkä tilat olivat nuorille merkityksellisiä toukokuussa vuonna 

2018. Kuvaan on merkitty sekä positiivisesti, että negatiiviseksi havaitut tilat. Osallista-

van suunnittelun avulla rajaan suunnittelutyön kahteen pisteeseen. Käytännössä osallista-

van suunnittelun työpaja vaikuttaa suunnittelun tilaohjelmaan, rakennuksen sijoitteluun, 

perusparantamisen sekä uudisrakennuksen luonteeseen. Suunnittelutyön keskikohdiksi 

otan kaksi tilaa, joista ensimmäinen on länsikäytävä ja toinen keskusaukio (kuva 18). 

Länsikäytävän tilaa ja mittakaavaa tulee muuttaa lapsen perspektiiviin sopivaksi niin, että 

se olisi miellyttävä reitti. Keskusaukio vaatii laajempaa käsittelyä, koska nyt useat sen 

saapumiset ovat ahtaita ja pimeitä. Uudisrakennus, Kontula-talo, sijoittuu keskusaukiota 

rajaavaksi rakennukseksi. 
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3.3 SUUNNITELMA

Esittelen konseptiehdotuksen järjestyksessä asemapiirustuksesta pienempiin detaljikuviin. 

Yleisesti ehdotuksen mittakaava on 1:200 tasolla. Julkisivuote rakennuksen sisäänkäynti-

katoksesta on mittakaavassa 1:50, joka on työn pienin mittakaava.

Teksti osuus on jaettu kahteen osaan, koska keskityn ostarin kahteen suunnittelupis-

teeseen. Asemapiirustus esittää rakennuskokonaisuuden, olemassa olevat rakennukset, 

puretut rakennukset ja ehdotuksen liittymisen sen ympäristöön. Ehdotuksessa pyrin ko-

rostamaan Kontulan omaa identiteettiä, jossa metsät ja kalliot, sekä graffitiseinät kertovat 

omaa tarinaansa. Kontulan lähiökeskuksessa korostuu yhteisöllisyys ja paikallisten omat 

taidot. Konseptissa ehdotan kahta uutta graffitiseinää, joista toinen avautuu keskusau-

kiolle. Lisäksi metrolle avautuvan uudisrakennuksen julkisivuun ehdotan muraalia. Näin 

ostarilta avautuu muraalien ja graffitien sarja keskusaukiolta katsottuna. Kontula-aukion 

yhteyteen on myös valmistunut uusi muraali lokakuussa 2018.

Sivulla 77 esitetyssä aksonometrisessä piirustuksessa on kuvattu ostarin konseptiehdotus 

ja uusi rakennus kokonaisuutena.  Kontula-talo erottuu massoittelultaan uutena keskuk-

sena. Kontula-talo kutsuu luokseen alueen asukkaita, sekä vierailijoita yhteisöllisillä 

palveluillaan ja tiloillaan. Rakennuksen katolle jäävä koripallokenttä on alueen omaa 

identiteettiä vahvistava erikoisuus, joka näkyy punaisella värillä kauas ympäri Kontulaa.



79

3.3.1. Asemapiirustus

Asemapiirustuksessa (sivut 80 ja 81) on esitetty ehdotukseni kokonaisuus. Kaksi 

suunnittelupistettä erottuvat otsikoilla 1: Nuorten suunnittelema piha ”Keidas” ja 2: 

Kontula-talo. Kontulankaaren tie on otettu mukaan suunnitelmaan, jotta yhteys ostarin 

ympäristöön olisi houkuttelevampi. Yleisesti tämä tie päällystettään kiveyksellä, alikulut 

täytettään samaan tasoon ja valaistusta lisätään. Ehdotuksessa lounaspuolen julkisivu 

näkyisi alueelle viihtyisänä oleskelupaikkana. Kontula-talo taas sijoittuu keskusaukiota 

rajaavaksi rakennukseksi, jonka julkisivut avautuvat Kontulan eri puolille.

Vuonna 1969 valmistuneen ostarin säilyttäminen perustuu ratkaisussani sen kulttuuri-

historiallisiin arvoihin rakennustyyppinä, joka on hävinnyt lähes kokonaan ympäristös-

tämme. Kestävään kehitykseen perustuen olisi mielestäni tärkeää, että rakennustyyppiä 

voidaan tarvittaessa muuttaa uusiin käyttötarkoituksiin, niin kuin viimeisinä vuosikym-

meninä Kontulan lähiökeskuksessa on tehty.  Ehdottamani uudistus kunnioittaa alkupe-

räisen keskuksen mittakaavaa, sijaintia, sommitelmaa niin, että uusi arkkitehtuuri sopii 

kokonaisuuteen. Vanha ostari ei ole jätetty irralliseksi lähiökeskuksen uudistuksista, vaan 

on fyysisesti kiinni 80-luvulla valmistuneessa laajennusosassa. Ehdottamani uudistus 

kulkee sekä 60-luvun osan, että 80-luvun laajennusosan lävitse parantaen kokonaisuuden 

yleisilmettä. Uudisosien tulee mielestäni kuitenkin erottua, mutta samalla tasapainoisesti 

täydentää olemassa olevaa, eikä kilpailla sen kanssa. Uudistus erottuu värimaailmaltaan 

ja materiaaleitaan. Lähiympäristön analyysi ja sen ominaisluonteen tulkinta on johdatel-

lut työni yksinkertaista massoittelua, mutta kuitenkin olen ottanut väri- ja muotomaail-

massa vapaamman otteen. Tulkintani mukaan, liike- ja viihdekeskuksen arkkitehtuuriin 

sopii horisontaalisuutta korostava ilme, sekä selkeä, ja jopa yksinkertainen rakennusten 

massoittelu. Näitä arkkitehtuurin piirteitä tukee esimerkiksi suurien ikkunoiden käyttö 

liikkeiksi tarkoitetuissa osissa. Tämän takia olisi suotavaa uudistaa ostarin laajennusosia 

yhtenevän ilmeen mukaan. Esimerkiksi metrokäytävää ympäröivät massat voisi uudistaa 

poistamalla erkkerit ja erimalliset katokset ja suurentamalla reilusti ikkunoita liikeark-

kitehtuuriin sopivaksi (kuva 11, sivu 37). Päätyihin sopii taas terassimaisia ulkotiloja, 

esimerkiksi toiseen kerrokseen.

Vaikka suunnitteluun on otettu kaksi erillistä kohtaa, kattaa konseptiehdotus koko ostariin 

vaikuttavat parannusehdotukset. Näin ostarin ympäristö ja luonne päivitetään nykyaikaan, 

mutta samalla kunnioittaa 60-luvun alkuperäistä rakennustyyppiä. Ehdotuksessa maahan 

ja pinnoille syntyvät eri kuviot ja tekstuurit korostavat paikan identiteettiä ja luovat kiin-

nostavia uusia maailmoja betoniseen lähiöympäristöön. Ostari voidaan nähdä erityisenä, 

erottuvana ja tunnistettavana paikkana käsittelyn jälkeen.
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3.3.2 Nuorten suunnittelema piha ”Keidas”

Lasten näkökulmasta länsikäytävä ei ole tällä hetkellä miellyttävä ympäristö. Sen mitta-

kaava voidaan muuttaa esimerkiksi pintojen uusimisella, katoksen muutoksilla tai käytä-

vän järjestelyn kautta. Ehdotuksessa alueen ulkotilat otetaan haltuun värjätyllä asfaltilla, 

istuskelupaikoilla, istutuksilla ja uudella valaistuksella. Lounaspuolen katutilan käsittely 

parantaa myös ostarin liittymistä sen ympäristöön, jolloin Kontulankaaren tie muuttuu 

kävelylle ja pyöräilylle helpommaksi väyläksi (sivut 84-87). 

Aino Tandefelt-Laurilan suunnittelema vuonna 1967 valmistunut ostari säilytetään ja pa-

lautetaan alkuperäiseen ilmeeseen esimerkiksi julkisivumateriaaleiltaa. Liiketilat säilyvät 

ennallaan ja perusparanteluja tehdään ulkotiloihin. Katoksen betonipalkeista muutamia 

puretaan, jotta käytävän eskelle saadaan suurempia istutuksia. Istutukset muutetaan 

nykyisistä betonisista saarekkeista viherkaistaleiksi, jolloi vehreys tulee kävelijän lähelle. 

Käytävän maa-alusta lämmitetään, jolloin reitti on houkutteleva myös talvella. Puupenk-

kejä lisätään käytävän eri kohtiin. Näkyvät alakatot uusitaan puupaneleilla, joihin on 

upotettu suorakulmaisia katuvalaisimia. Suorakulmaiset valaisimet korostavat liikettä 

käytävän sisällä.

Länsikäytävän käsittely on tehty nuorten näkökulmasta ja tavoittelen lapsille miellyttävää 

ja lähestyttävää ulkotilaa, jossa maan väritys ohjaa reittiä lastenaukiolle. Värimaailmaksi 

sopivat kirkkaat punaisen, violetin ja orassin sävyt (sivut 84-85). Viivasommitelmasta 

muodostuvat reitit ja värimaailma luovat houkuttelevaa tilaa käytävän sisään. Värjätty 

maa ja kuviot voidaan nähdä lapsen näkökulmasta juoksuratoina ja uusina maailmoina 

pitkän käytävän sisällä. Värit ja viivat jatkuvat myös ostarin seiniin, jolloin ympäristön 

tunnelma, mittakaava ja luonne muuttuvat täysin. Katoksen ulkoreunat on myös väritetty 

pinkillä värillä. 

Terassit ja istuskelupaikat sijoitetaan käytävän keskelle, jolloin seinäpinnat jäävät 

vapaaksi ja näkymä käytävän alusta loppuun on yhtenäinen. Liikettä korostavat myös eri 

väreistä tehdyt viivat ja ”juoksuradat”. Uudistus ottaa vanhan rakennuksen yksityiskohdat 

huomioon korostamalla katoksen laattamaista massaa, sekä arkkitehtuurin sisäistä hori-

sontaalista liikettä. Uusi värimaailma korostaa rakennuksen yksityiskohtia.

Länsikäytävän kehittämistä tukee mielestäni paremmin perusparantamisen elementit. 

Vuorovaikutuksen pohjalta haluan kuitenkin muuttaa käytävän tunnelmaa, mutta omien 

havaintojeni perusteella säilyttää olemassa olevan rakennuksen. Nuorille sopivia ulkotilo-

ja olisi yleisesti hyvä kehittää tälle alueella ja esimerkiksi pihaympäristön suunnitteluun 

voitaisi ottaa nuoret mukaan.

”Aika kuluu nopee tuhatta ja sataa
Tää elämä on vaan yhtä isoo kiitorataa
Pitää välil pysähtyy ja lataa, ei lagaa
Tuntuu et haluisin olla kotona ja makaa

Henkisissä kahleissa
Ketjut pahveista

Mua ei pysty pysäyttää kukaan tai mikään, nuori poika 
kasvanu Kontulassa ilman isää”
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3.3.3 Kontula-talo

Kontula-talon tarve on muodostunut minulle marraskuussa 2017 käydyn asukasfoorumin, 

työpajan, Mellunkylän palvelutilojen tarkasteluraportin (Helsingin kaupunki 2018) ja 

omien havaintojeni pohjalta. Tilojen ensisijainen tarkoitus on tuottaa alueen asukkaille 

monitoimitiloja ja harrastustiloja. Monitoimitilojen tarkoitukseen sopivat esimerkiksi 

monitoimisali, yhteiskeittiö, tapahtuma-aukio ja työväenopiston tilat. Työpajasta saatujen 

tulosten perusteella tilaohjelmassa (sivu 91) jatketaan myös nuorisotalon tiloja, olohuo-

ne –tyyppistä kohtaamispaikkaa, sekä liikuntatilojen mahdollisuutta. Omien havaintojeni 

perusteella haluan tuottaa identiteettiä vahvistavia toimintoja, kuten helposti vuokrattavaa 

näyttelytilaa ja pop-up myyntitilaa. Vierailijoita houkutteleva Lähiösauna sijoitetaan 

myös toiminnallisesti rauhalliseen kohtaan.

Monitoimitilojen, Kontula-talon, sijainti määräytyy työpajan perusteella Keskusaukio-

ta rajaavaksi rakennukseksi. Päätän poistaa rakennukset 7 ja 8 (sivut 80-81), jolloin 

rakennuksen sijainnista tulee hyvin keskeinen koko alueelle. Keskusaukiolta avataan näin 

uusi näkymä Kostinkallion puistoon, joka tukee alueen identiteettiä. Rakennuksen kaikki 

sivut avautuvat eri puolille Kontulaa, eli rakennuksella ei ole varsinaista takajulkisivua. 

Huolto on hyvä kuitenkin olla yhteydessä Kontulantielle ja metrokäytävälle, joten sijoitan 

huoltoreitin kaakkoon avautuvalle julkisivulle. Koska rakennuksista 7 ja 8 poistuu nyt 

aktiivisessa käytössä olevia ravintoloita ja liiketiloja, tuotan uudisrakennuksessa yhteensä 

5 ravintolatilaa ja 4 liiketilaa maantasokerrokseen.

Rakennuksen luonteeksi rajautuu tilaohjelman perusteella julkinen kohtaamispaikka ja 

risteyskohta maantasossa. Ensimmäinen kerros saa näin nimekseen tapahtumakerros. 

Toiseen kerrokseen on mielestäni luontevaa sijoittaa kulttuuritoiminnot ja harrastustilat. 

Kerros itsessään on jo rauhallisempi, mutta kuitenkin aktiivista julkista tilaa. Nimeän 

kerroksen kulttuurikerrokseksi. Tämän yläpuolelle sijoittuu yksittäiset toiminnot, kuten 

ryhmille vuokrattava lähiösauna. Kolmanteen kerrokseen sopii hyvin myös urheilutiloja 

ulkotilaan, joten kehitän kerroksen ulkotiloja, joista on yhteys katettuihin tiloihin, sekä 

pienempiin sisätilayksiköihin. Urheilupuistoon tulee koripallokenttä, sekä parkour-puis-

to. Nimeän kerroksen kyläkerrokseksi, sen ulkotilojen ja sisätilojen vaihtelun luonteen 

mukaan. Kerrokseen sopii myös pienempi kahvila/baari, johon yhdistyy terassitila. Mas-

soittelun lähtökohdat ovat liikennevirtojen ja pääakselien ristimäiskohdissa. Risteyskoh-
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taan sijoittuu tapahtuma-aukio rakennuksen kokoavana päätilana (sivut 96-97). Toinen 

pääakseli koillinen-lounas suunnassa on liikenteellinen akseli, johon esimerkiksi kulttuu-

rikerroksen tilat avautuvat. Myös huollolle järjestetty reitti eroaa pääakselilta. Massojen 

ulkolinjat on sijoiteltu olemassa olevan ostarin rakenteen mukaan, jossa pääakselien linjat 

korostuvat halkaisuna yhtenäisestä massasta. ”Halkaisut” on vedetty rakenteellisista mas-

soista sisäänpäin lasijulkisivuina. Myös tapahtuma-aukion korkea tila erottuu massasta 

matalampana kohtana.

Rakennus tehdään CLT-elementeistä ja puun tuominen lähiökeskuksen materiaalimaail-

maan on suunnittelua tukeva ratkaisu. Seinäpinnat verhoillaan harmaalla lehtikuusipane-

elilla. Laajat ikkunaseinät verhoillaan taas paksulla puusäleiköllä. Tämä korostaa massan 

yhtenäisiä seinäpintoja, joka sopii liikekeskusarkkitehtuurin yhteyteen. Puusäleikön takaa 

on kuitenkin selkeät näkymät ulkotilaan. Muita julkisivumateriaaleja ovat lasi ja konesau-

mattu pelti. Kyläkerroksen urheilupuisto tulee aidoittaa ja kattaa turvalliseksi. Kentän 

ympärille tehdään punaiseksi maalattu teräsverkosta tehty häkki. Näin koripallokentästä 

tulee erittäin näkyvä koko Kontulaan, ja liikuntapuisto monitoimirakennuksen kattoker-

roksessa tukee yhteisöllisyyttä ja nuorten näkyvyyttä alueella (sivut 104-105).

Keskusaukiolla sijaitseva maamerkki on mielestäni kiinnostava alueellinen yksityiskohta, 

joka näkyy kauas. Maamerkki säilytetään osana uutta ulkolavaa. Torni valaistaan interak-

tiivisella valolla, jonka väri muuttuu sen mukaan, kuinka suuressa käytössä monitoimi-

talo on milläkin hetkellä. Esimerkiksi öisin valo on vaaleansininen, kun rakennus ei ole 

käytössä. Kun tiloissa on aktiivinen käyttö, muuttuu väri punaiseksi (sivut 92-93). 

Rakennuksen sisätiloista muodostuu lämmin kohtaamispaikka, joka on kontrolloitua tilaa. 

Vaikka ovet suljetaan iltaisin, hohkaa valo rakennuksen sisältä lyhtymäisenä kaikkialle 

sen ympäristöön. Päivisin rakennus taas tuottaa vilkkaan toimintaympäristön, jossa asuk-

kaat voivat luoda oman mielikuvansa Kontulan lähiökeskuksesta.
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 TILAOHJELMA      

       
 Poistuvien liiketilojen bruttoala  3 745 m2         
 Kontula-talo: Kerrosoala  7 364 kem2 0. kerros: 3 170, 1. kerros: 3 281 ja 2. kerros: 913   
       
 0. TOIMINTAKERROS M2  LISÄTIETOJA      
 Tapahtuma-aukio   498  Mahdollisuus kirpputorille ja tapahtumille. Tilassa isoja huonekasveja ja istuskelupaikkoja.
 Alueen infopiste   46  Ilmoituksia tapahtumista, sanomalehtiä luettavaksi. Tapaamispaikka. Tilassa muutama pöytä.
 Ravintola/kahvila 1   68  Tilat ensisijaisesti poistuneille liikkeenharjoittajille. Pöydät tapahtuma-aukiolla.
 Ravintola 2   158  Pöytiä tapahtuma-aukiolla, ravintolan sisällä, sekä ulkotilassa kesällä. 
 Ravintola/kahvila 3   72  Pöydät tapahtuma-aukiolla. 
 Ravintola/kahvila 4   79  Pöydät tapahtuma-aukiolla.  
 Ravintola 5   146  Pöytiä tapahtuma-aukiolla, ravintolan sisällä, sekä ulkotilassa kesällä.   
 Liiketila 1    84  Ensisijaisesti tilat poistuneille liikkeenharjoittajille. Esim. kampaaja. Taukotila. 
 Liiketila 2    116  Esim. Instrumentarium. Liikkeillä pienet taukotilat tilan takaosassa.   
 Liiketila 3    95  Esim. Bazaar Market. Liikkeillä pienet taukotilat tilan takaosassa.   
 Liiketila 4    290  Esim. Kierrätyskeskus. Liikkeillä pienet taukotilat tilan takaosassa. 
 WC-tiloja     78  Yleisö-wc  
 Näyttelytila   104  Yhteys sisäänkäyntikatokseen, esim. veistosmahdollisuus. Yhteys pop-up tilaan. 
 Pop-up liiketila   146  Tilojen yhteydessä taukotila, vessa ja pukuhuone.   
 Pop-up tilojen taukohuone  62  Keittiö, pukuhuone, WC. Tilassa siivouskomero.       
 Tekninen tila   93     
 Varasto // Siivous // Jätehuolto  86     
       
 1. KULTTUURIKERROS            
 Lasten leikkipaikka   67  Infotilan läheisyydessä.   
 WC tilat     78  Yleisö-wc   
 Vahtimestari + INFO   22    
 Vaatetila    73  Lukittavia lokeroita ja hyllyjä. Siivouskomero tilojen yhteydessä.   
 Olohuone    240  Julkinen tila. Kaupungin tarjoama kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus järjestää pieniä seminaarena tai vuoro 
       vaikutustilaisuuksia. Tilassa lava, pöytiä ja tuoleja.   
 Monitoimisali   300  170 paikkaa + 3 pyörätuolipaikkaa. Tasalattia. Luentoja, leffoja, konsertteja, teatteriesityksiä,    
       liikuntaa, juhlia. Valkokangas, pimennysverhot, helposti asennettava näyttämö ja penkit.  
 Pukutilat ja pesutilat   59  Pukuhuone + 4 suihkua + 4 wc:tä. Lukolliset pukukaapit.   
 Tuolivarasto   45  Monitoimisalin lähellä. Siivouskomero ja varasto lähellä.   
 Henkilökunnan tilat   159  Taukotila, kokoushuone yhteistilan vieressä. Tilassa siivouskomero ja varasto.     
 Yhteiskeittiö   244  Yhteisöllinen käyttö; nuorisotalo, työväenopisto ja asukkaat. Tilassa naulakot ja pääsy WC-tiloihin. 
 NUORISOTALO:      
 Avoin oppimisympäristö  182  Tietokoneluokka ja mediahuone.   
 Musiikin harjoitustilat   124  Isomman musiikiluokan yhteyteen liittyy pienempi harjoitustila
 TYÖVÄENOPISTO:      
 Luokka 1    79  Tilan yhteydessä pieni aula, kaksi wc:tä ja naulakko.   
 Luokka 2    98  Tilan yhteydessä varasto ja siivouskomero.    
 Tekninen tila + varasto  125     
        
 2. KYLÄKERROS            
 Koripallokenttä + parkourpuisto  630  Ulkotila. Pehmeä päällyste, väri vaaleanpunainen. Kenttien ympärillä metallihäkki. 
 Lähiösauna   274  Sisätila. Käyttö pienille ryhmille. Yhteensä 2 saunaa. Kaksi pukuhuonetta, joista yhteys     
       suihkuihin ja saunaan. Yhteiset WC tilat.   
 Terassi    255  Ulkotila   
 Kahvila/baari   206  Sisätila. Yhteys WC-tiloihin.  

 Tekninen huone    125   
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”Ajan täysin omaa kaistaa
Ei oo samanlaista

Välil taas tuntuu et oisin seinien välissä
Pienissä säkissä jossai henkises häkissä
Hei Hassan sun pitää itsesi kerää

Älä juokse muiden haaveiden tyylien perään
Unestasi hei herää, vaik unelmat tekis terää

Muista nauttia sun hetkist ennen viimeistä erää ”
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”Kun kaikki tulee jonakin päivänä katoaa
Tuntuu silt et kaikki ihmiset aina huomioo janoaa
Tarviit lisää ja lisää somessa rakkautta anoa

Miltä tuntuu ku julkaset taidetta ilman sanomaa?”
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”Tee enemmän päätöksii, muista virheistä sopii
Tee enemmän tekoja, älä paina stoppii

Älä mieti mitä muut tekee
Mihin muut menee
Kato sun etee

Ota tavotteeks nostaa sun rimaa
Jos et oo valmis tekee duunii voit lähtee täält himaa

Älä mieti mitä muut tekee
Mihin muut menee
Kato sun eteen” 

Kappaleesta: Peilikuvii
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 
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3.1 JÄLKISANAT

Diplomityön tavoitteena on löytää keinoja Kontulan keskuksen ympäristön viihtyvyyden 

ja houkuttelevuuden vahvistamiseksi. Arkkitehtuurin tutkimisen metodeja ovat olleet 

taustatiedot Helsingin lähiöiden vaiheista ja ilmiöistä, osallistava työpaja Kontulan 

nuorisotalolla, sekä konseptisuunnitelma ostarin ulkotilojen ja kulttuuritilojen kehittämi-

sestä. Yleisesti konseptisuunnitelmasta on tullut käytännönläheinen, jossa lapsen kokema 

mittakaava korostuu. Ehdotuksessa pyrin luomaan yhteisöllisiä tiloja, joissa erityisesti 

nuorten näkyvyys ja viihtyminen on tuotu uudelle tasolle. Konseptisuunnitelma vastaa 

kysymyksiin, miten viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta kannattaisi lähteä vahvistamaan.

Työssä korostuvat arvot ovat paikallisuuden näkeminen ja tunnistaminen. Kontulan ja 

muiden lähiöiden kehitys on tärkeää koko Helsingin kaupungille. Kehityksen perusteella 

eri asuinalueista muodostuu omaleimaisia ja erilaisia. Mielestäni on arvokasta olla mu-

kana luomassa tietyn kaupunginosan tulevaisuuden ilmettä ja vaikuttaa, mihin suuntaan 

lähiökeskuksen arkkitehtuuria lähdetään viemään. Jotta kaupunkisuunnittelu heijastai-

si alueen identiteettiä on tärkeää ottaa suunnitteluun mukaan alueen asiantuntijat, eli 

asukkaat. Osallistavan suunnittelun avulla tunnistetaan ongelmia ja uudistusta kaipaavia 

paikkoja, ja tässä työssä keskityn 7-18 vuotiaiden nuorten tunnistamiin ongelmiin. Pai-

kallisten tieto otetaan osallistavassa suunnittelussa tärkeäksi huomiopisteeksi ja konsepti-

suunnitelma korostaa lapsen perspektiiviä tilassa. Tutkijat Aija Staffans ja Eija Väyrynen 

muistuttavat, että parhaimmillaan paikallisuudella vahvistetaan alueen omaleimaisuutta ja 

yhteisön sosiaalista pääomaa (Staffans, Väyrynen, 2009: 25).

Osallistavalla suunnittelulla pyritään syventämään suunnittelun tavoitteita ja merkitys-

tä. Metodina olen käyttänyt työpajaa, jossa käsiteltiin ostariympäristöä visuaalisen ja 

toiminnallisen tehtävän avulla. Työpajan havainnoista tärkeää on ymmärtää mitä alueen 

asukkaat ja esimerkiksi osallistuneet nuoret saavat tästä työstä? Osallistavalla työllä 

herätetään yhteisön huomiota ja avataan keskustelua ympäristön tulevaisuudesta. Kirjassa 

Demokratia suomalaisessa lähiössä (2017) kuvaillaan hyvin huomion herättämistä yk-

silötasolla. Esimerkiksi osallistavassa tapahtumassa tai työpajassa tarjottu kestitseminen 

voi herättää yksilön kiinnostuksen. Kiinnostuksen ja huomion herättäminen on kiinni siis 

pienistä panostuksista, jolla tähdätään suureen maaliin. Kontulan ostarin suunnittelutyö-

pajassa nuorten huomio kiinnitettiin askartelun mahdollisuudella. Työpajan ympärille 

syntyi positiivinen tunnelma. Työpajan lopuksi nuorimmat jopa kysyivät saavatko ottaa 

mukaan askartelemiaan rakennelmia, piirustuksia ja muovailuvahoja. Osa innostui niin 

paljon, että jäi seuraamaan touhuani koko työpajan ajaksi ja työpajan päätteeksi sain jopa 

sydämellä koristellun kortin. Lapset ja nuorisotalon työntekijät kysyivät, olenko tulossa 

uudestaan tekemään kaupunkisuunnittelu-työpajaa. (Luhtakallio, Mustaranta 2017: 73-

74.)

Vaikka korteilla ja piirroksilla ei olisi suoraan merkitystä Kontulan ostarin konseptisuun-

nitelmaan, on hyvällä tunnelmalla varmasti merkitystä luottamuksen syntymiseen. Teh-

täväni on arvostaa alueen asukkaiden mielipiteitä ja tämänlaisissa työpajoissa muokataan 

heidän suhtautumista ja kiinnostusta rakennuksen muutoksiin ja tulevaisuuteen. Osallis-

tamisella rakennetaan myös käyttäjän suhdetta uuteen tilaan toivoen, että tilojen käyttöön 

omaksuminen olisi helpompaa, jos siinä on saanut olla itse mukana suunnittelemassa. 

Jos nuorilla ei olisi ollut positiivista kokemusta työpajasta, olisinko saanut edes 23:a 

yksilöllistä vastausta ostarin ympäristöstä? Olisivatko kuusi nuorta edes jaksaneet jäädä 

miettimään konkreettisia uudistuksia työmalliin, jos työpajan ympärillä ei olisi pyörinyt 

positiivinen tunnelma? Tässä työpajassa onnistuin luomaan yhteistä kieltä nuorten kanssa 

ja saamaan ensimmäisiä ideoita rakennuksen ympäristöstä. Jos yhteistyö osallisten kanssa 

jatkuisi, uskon, että ideoita ja kannustusta tulisi paljon heidän puoleltaan.

Työmallin käyttäminen vaikutti nuorten kiinnostumiseen työpajasta ja johdatteli heidät 

suoraan asian ytimeen ja sijainteihin. Nuoret tarttuivat askarteluun kiinnostuneena ja 

se antoi tunnelmaa helposti lähestyttävästä tilanteesta, jossa kaikki mielipiteet ovat 

sallittuja. Työpaja osoitti myös minulle, kuinka tärkeää vuorovaikutus käyttäjän kanssa 

on suunnittelun alkupisteistä lähtien. Vuorovaikuttamisnäkökulmaa kuvailee myös Aija 

Staffans. Hänen väitöskirjassaan esitetään, kuinka vuorovaikuttamisella vältytään esimer-

kiksi kaupungin hankkeiden rankka valituskierros, kun asukkaat ovat mukana suunnit-

telun alkuvaiheista saakka (Staffans, 2004: 196). Rakennuksen ulkotiloja käsittelevässä 

ehdotuksessa, piha-alue ”Keitaassa” voisi hyvin jatkaa osallistavan suunnittelun keinoja 

nuorten kanssa. Yhteinen kieli on nyt luotu työpajassa, joten alusta viihtyisille piha-ym-

päristöjen syntymiselle on luotu konseptisuunnitelmassa. Itsessään tämä diplomityö on 

pintaraapaisu ja tiivistelmä lähiöissä tapahtuvien muutosten osalta, mutta työn jatkumi-

nen konseptisuunnitelman pohjalta olisi mahdollista.

Osallistava suunnittelu ohjasi työtä merkittävästi yhteisökeskuksen luonteeseen. Yleisesti 

työpaja oli nopea järjestää ja konseptisuunnitelman idea syntyi helposti tämän jälkeen. 



111

Sain selkeät työkalut suunnitelman loppuun viemiseksi ja itse suunnittelu tapahtui hyvin 

lyhyessä ajassa. Osallistava työpaja vaikutti suunnitelman sijaintiin, tilaohjelmaan ja 

yleisesti ehdotuksen luonteen syntymiseen. Ongelmien näkeminen ja tunnistaminen nuor-

ten avustuksella antoi minulle selkeän rajauksen, mihin pisteisiin minun tulisi keskittyä. 

Ennen työpajan tulosten analysointia olisin voinut tarttua suunnittelussa mielivaltaisesti 

lähes mihin tahansa rakennuksen sijaintiin.

Työn edetessä päädyin pohtimaan moneen otteeseen hankkeen rahoitusta ja tuottoisuutta, 

joka ei varsinaisesti liity arkkitehdin työhön. Oli kiinnostavaa kuitenkin huomata, kuinka 

oleellisiksi asioiksi nämä teemat kasvavat miettiessä esimerkiksi yhteisen viihtyvyyden 

parantamista. Tai teemoja esimerkiksi kaupungin kannalta, mikä on merkityksellisempää, 

alueen rahallinen tuotto vaiko palvelutilojen kehittäminen? Kumpi edellämainituista tee-

moista oikeasti vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen ulkopuolisen näkökulmasta? Ymmär-

rän, etteivät rahoitus ja tuotto ole mustavalkoisia asioita, mutta oli herättelevää miettiä 

esimerkiksi rahoitusratkaisuja tekstissä 3.1 Tulevaisuuden ostari. Tekstissä ehdottamani 

kolme tulevaisuuden skenaariota vaikuttavat kaikki yhtä todennäköistä tapahtumilta 

Kontulan lähiökeskukseen.

Johdannossa pohdin, kuinka ostarin tunteminen on vahvuuteni tässä työssä. Olen siis 

yksi asiantuntijoista tässä työssä, olenhan tuntenut rakennuksen jo viisivuotiaasta asti! 

Suunnittelun alkuvaiheessa kuitenkin huomaan, että se minkä ajattelin vahvuudekseni, 

voi kääntyä itseäni vastaan. Lisään kirjallisen työn loppuun päiväkirjamaisen tekstin 

havainnollistamaan, mitkä olivat työn alkumetrit ja millaisten vaiheiden kautta päädyin 

tähän osallistavaa ehdotelmaan. Suunnittelun aluksi päädyin ehdotelmiin, jotka yrittävät 

miellyttää kaikkia ostarin osallisia. Kunhan parkkipaikkoja olisi tarpeeksi, liiketiloja ei 

ainakaan vähene tai, että ostarille rakennettaisiin asuntoja, joiden myynnillä katetaan 

vanhan rakennuksen korjaus. Huomasin myös olevani tilanteessa, jossa ostarin yritykset-

kin ovat kiinnostuneet, miten arkkitehti voisikaan parantaa tätä monimutkaista tilannet-

ta, kun maan vuokrasopimus umpeutuu muutaman vuoden sisään. Ystäväni kuitenkin 

huomauttaa minua asiasta - minun tulisi astua kuitenkin ulkopuolisen kenkiin, sen sijaan, 

että miettisin millä rahoilla ostari säilytetään tai mihin kohtiin voidaan tehdä uusia 

kerrostaloja. Tämä pysähdys oli minulle tärkeä diplomityön kehityskohta, ja sen jälkeen 

valitsin todella nuorten näkökulman tähän monimuotoiseen aiheeseen. Käyty etappi on 

myös tärkeä havainnoida oman ammattitaidon kannalta. Tavoitteeni on tuottaa nuorille 

mahdollisimman hyvä tulevaisuuden keskus. Opin tässä työssä, kuinka pystyn samalla 

suunnittelemaan kaupunkiympäristöä tulevaisuuden sukupolville, mutta myös pysymään 

tarkasti omissa tavoitteissani. 

Kontula on monien tuhansien ihmisten asuinpaikka, jonka historia on vain 50 vuotta 

vanha. Helsingin kaupunki on kiinnostunut alueen täydennysrakentamisesta, koska 

metro mahdollistaa alueelle suuren kasvun. Diplomityöllä toivon herättäväni keskuste-

lua ja uusia ajatuksia, miten 50-70-luvulla rakennettujen lähiöiden keskuksia lähdetään 

uudistamaan. Vuorovaikutuksen korostamisella huomautan, että on ehdottoman tärkeää 

ottaa alueen asukkaat mukaan jo suunnittelun alkumetreillä. On tärkeää tunnistaa ja 

arvostaa paikallisuutta, jotta alueen keskuksesta tulee erottuva, houkutteleva ja viihtyisä. 

Pelkkien ostopaikkojen tarpeet ovat muuttuneet suuremmiksi ja uudet kauppakeskuk-

set syntyvät liikenteellisesti vielä suurempiin keskuksiin. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin 

edelleen kiinnostavaa elinympäristöä ja kohtaamispaikkoja heidän lähiympäristössään ja 

kotikulmillaan. 
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Ensimmäisiä luonnoksia keskusaukiolta metrokäytävälle päin. Kuva päivämäärällä 29.3.2018.
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DIPLOMITYÖN AIKAJANA

20.11.17

KONTULAN OSTARIN TULEVAISUUS - KESKUSTELUFOORUMI

MITÄ TEIN?

Keskustelufoorumi Kontulan kirkossa oli alkustartti diplomityölleni. Kuulin muutamia 

asukkaiden toiveita ostarin käytöstä tulevaisuudessa, jotka innoittivat ajattelemaan osal-

listavan suunnittelun käyttöä työssäni.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Yleisölle avoimessa aluefoorumissa sain yleiskuvan mitä hankkeita Kontulassa ja 

Myllypurossa on tällä hetkellä meneillään ja millaisten haasteiden kanssa esimerkiksi 

suunnittelijat työskentelevät. Yleisesti tapahtumassa olleet asukkaat olivat vanhuksia ja 

eläkeläisiä, lukuunottamatta ostarin yrittäjiä. Tapahtumasta jäi kuitenkin minulle tunne, 

että esimerkiksi kulttuuri ja monitoimitiloille voisi olla kiinnostusta ostarin käyttäjille. 

AJATUKSIA:

Kontulan ostarista on tehty kehityssuunnitelma vuonna 2009, jolloin metroradan päälle 

on ehdotettu kerrostaloasumista. Kaupungin selvityksissä tuli ilmi, että metroradan päälle 

rakentaminen tulisi erityisen kalliiksi ja alla olevat liikkeet vastustivat rakentamista liike-

toiminnan heikkenemisen takia. Tapahtumassa esille tulleet asiat loivat minulle mieliku-

van opiskelija-asuntojen, monitoimitilojen ja kulttuuritilojen tarpeesta. Kulttuuritiloille 

ehdotettiin jopa konkreettisia tiloja apteekin ja metroaseman väliin, eli keskusaukion 

yhteyteen.

31.1.18 

ENSIMMÄINEN KESKUSTELU KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOSSA

MITÄ TEIN?

Tapasin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa arkkitehdit Laura Viljakaisen ja Kaisa 

Karilaisen, jotka ovat vastuussa Mellunkylän täydennysrakentamishankkeista. Keskus-

telimme oman työni tavoitteista ja kaupunginarkkitehdit osoittivat kiinnostuksensa juuri 

uusien ideoiden syntymiselle ja asukkaiden osallistamiselle. Keskustelimme eri tahoista, 

kuten Kontula seurasta, Vetoa ja voimaa -yhteisöfoorumista, joissa voisi tavoittaa asuk-

kaita esimerkiksi kyselyä varten.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Mietin asioita, jotka voisiat edistävät taustatietoani alueesta ja millä tavalla kaupun-

ginarkkitehdit kokevat uusien ajatuksien esille tuomisen. Arkkitehdit kehottivat muun 

muassa käymään läpi Meri-Rastilassa tehdyn etnografisen tutkimuksen (Kenno Oy), 

jossa oli tavoitettu maahanmuuttajien mielipiteitä. Erilaisia kyselyitä on toteutettu Kon-

tulassa noin kymmenen vuotta sitten, joten uusia mielipiteitä esimerkiksi nuorilta olisi 

erittäin virkistävää kuulla hankkeen edetessä. 

Kaupunki on kehittämässä Kontulan ostaria tulevina vuosina ja siksi he erityisesti 

kaipasivat uusien ideoiden ja suunnittelusysäyksien syntymistä. Mahdollinen julkisuus 

ja kaupunkiaktivismi varmasti saisi eri tahot kiinnostumaan enemmän rakennuksen 

tulevaisuudesta.

AJATUKSIA:

Käynnillä sain koottua erittäin paljon pohjatietoa työtäni varten ja ideoita mistä lähteä 

liikkeelle. Ideoimisen taustatiedoiksi sain esimerkiksi asukkaiden ideoiman yhteisömal-

lin (Mellunkylän palvelutilat), joka tukee ajatustani yhteisöllisestä monitoimitilasta. Tila 

voisi sisältää esimerkiksi yhteisen keittiön tai liikuntalitoja.

7.3.18 

ENSIMMÄINEN KUVADOKUMENTAARIO KONTULASSA

MITÄ TEIN?

Käynnillä kuvasin Kontulsn ostarin arkkitehtuuria ja käyttöä aurinkoisen talvipäivänä 
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noin kello 11.30-14 välisenä aikana. Kävin katsomassa mitä ovat Lähiöaseman olohuone 

ja Symppiksen tarjoama monitoimitila. Kokosin ensimmäisiä ajatuksia, miten ostaria 

voisi uudistaa.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Käynnillä keskityin arkkitehtuurin valokuvaamiseen, jotta hahmotan ostarin kokonaisuu-

tena arkkitehdin silmin. Huomioin tilan eri reittejä, näkymiä, saapumisia ja käyttöä.

AJATUKSIA:

Saapumisista emännänpolun ja ostaribulevardin päät ovat miellyttäviä ja keskusaukio 

liittää mukavasti sosiaaliset tilat ja metroaseman liikkumisen yhteen. Aukiot toimivat 

hyvin yhteisesti ja tasoero Kontula-aukiolle luo kiinnostavaa tilaa ostarin itäiselle puo-

lelle. Myös alkuperäiset betonipalkit ovat kiinnostavia yksityiskohtia. Länsipuolen vilkas 

autotie tekee metrokäytävän ja länsikäytävän saapumisesta vilkkaan ja epämiellyttävän 

tuntuisen ja esimerkiksi metrokäytävä tuntui mielestäni liian avaralta. Myös terveystalon 

yläparkkipaikan saapumiselta vaikutelma on tylsä ja vaikeasti saavutettavissa. Tähän 

sopisi esimerkiksi korkeampaa kerrostaloasumista ja mielenkiintoisempi sisäänkäynti.

Kostinkallion puisto toimii hyvin ostarin jatkeena ja parhaimmat aurinkopaikat syntyivät 

tälle alueelle, myös terassi ja nuorisotalon takapiha avautuvat tälle sivulle. Kalliolta syn-

tyy myös hieno näkymä ostarin ylitse länteen ja Myllypuroon päin. Keskeisimmät alueet 

mielestäni tällä hetkellä ovat Kontula-aukion kehittäminen korkeammaksi ja sosiaalinen 

piste keskusaukion ympärillä, johon esimerkiksi Lähiöasema ja Symppis avautuvat.

14.5.18 

TAPAAMINEN VUOROVAIKUTTAJA MAIJA MATTILAN KANSSA

MITÄ TEIN?

Kävimme kahvilla Helsingin kaupungin työntekijän, ja vuorovaikutustilaisuuksista vas-

taavan Maija Mattilan kanssa. Tapaaminen sijoittuu yhdeksän päivää ennen nuorisotalol-

la pidettävää kaupunkisuunnittelutyöpajaa. Maijan kanssa keskustelimme, miten nuoret 

saadaan parhaiten ideoimaan uutta tilaa.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Keskityin työpajan rakenteen kokoamiseen ja metodeihin. Maija ehdotti muun muas-

sa ryhmähaastattelun tyylistä tapaamista ja kerroin suunnittelevani työmallitehtävän 

toteuttamista. Mietimme, miltä työmalli tulisi näyttää ja millaisia asioita nuoret mieluiten 

kommentoisivat. Maija kehotti menemään yksityiskohtiin asti, jolloin selviää mistä 

asioista nuoret ovat kiinnostuneita ja mitä he pitävät tärkeänä. 

AJATUKSIA:

Työmallitehtävään minun tulee tarkentaa itselleni ja myös nuorille, mitä haluan kuulla. 

Esimerkiksi mikä on nuorten toiminta, jota he haluavat tehdä. Mikä takaa, että ostari 

on hyvä nuorille? Voisin ohjailla esimerkiksi omien suunnitelmien kautta, näyttämällä 

hybridiä jossa asutaan ostarin päällä: ”Voisitko ajatella, että perheesi asuisi tässä? Kenen 

voisit kuvitella asuvan ostarin päällä?”. 

Vastaukset voisi luokitella esimerkiksi hurjat – miedot, tai realistiset – utopiat kate-

gorioihin. Muovailuvahaa olisi hyvä olla tilaisuudessa mukana, koska nuoret saavat 

muotoilla käsillään ja ajatuksillaan samaan aikaan. Yksi tehtävä voisi olla; merkitse 

mielenosoituskyltti kohtaan joka on sinulle tärkein, mitä haluat sinne. Työmalli voisi olla 

yksinkertainen, ymmärrettävä ja iso. Viimeisenä tehtävänä voisi olla esimerkiksi: kuka 

keksii tyhmimmän idean ostarille, josta paras palkitaan. 

23.5.18

KONTULAN OSTARI: SUUNNITTELUWORKSHOP

MITÄ TEIN?

Järjestin Kontulan nuorisotalolla neljän tunnin kaupunkisuunnittelu -työpajan nuoril-

le. Kontulan nuorisotalolla järjestettiin Call Out Kontula –tapahtuma 23.5, johon sain 

tulla pystyttämään työpajani klo 15-19 iltapäivällä. Minulla oli mukana ostarista tehty 

työmalli mittakaavassa 1:500, kyselytehtävä, sekä piirustus- ja askartelutarvikkeita. 

Työpajaan osallistui yhteensä 23 nuorta, ikähaarukalla 7-18 vuotiaita. Haastattelin nuoria 

lyhyesti heidän toiveistaan lähiökeskuksen tulevaisuudesta, sekä kuvatehtävässä nuoret 

piirsivät ja merkitsivät mieluisia ja epämieluisia paikkoja ja toimintoja. Kaksitoista (12) 

osallistujaa osasivat kuvailla ja piirtää toimintoja, jotka parantaisivat heidän viihtyvyyttä 

Kontulan ostarilla. Nuorten osallistuminen työpajaan oli täysin vapaaehtoista.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Keskityin kysymään nuorilta tarkasti paikoista, jossa he viihtyvät ja käyttävät aikaa 

tai tekijöistä, jotka eivät heidän mielestään sovi nuorille. Ennen työpajaa toivoin, että 

pystyisimme yhdessä rakentamaan ja muuttamaan tekemääni työmallia. Konkreettinen 

muuttaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi, joten keskityin nuorten mieltymyksien ja 

tekemisten kyselyyn. Nauhoitin 12 pikahaastattelua, sain täytettynä 11 tehtävälappua ja 

kolme konkreettista ehdotusta työmalliin. Nuoret saivat vastata tehtäviin yksin tai ryh-

mässä. Keskimääräisesti nuoret keskittyivät yhtäjaksoisesti noin 10 minuuttia työpajaan. 

Osa palasi hetken päästä uudestaan askartelemaan ja kommentoimaan.

AJATUKSIA:

Olin erittäin iloinen huomattuani, kuinka suuri merkitys nuorisotalolla oli lapsille lähiö-

keskuksessa. Lähes kaikki työpajaan osallistuneista kokivat, että nuorisotalon sijainti ja 

toiminta olivat erinomaista, ja he toivoivat samanlaista aktiviteettia lisää ja kaikenikäisil-

le. Sain myös hyvän kuvan ostarista nuorten silmin, jolloin ylätasanteelle jäävä nuoriso-

talo ja terveystaloa pidettiin rauhallisena ja nuorille sopivana paikkana. Metroaseman ja 

pubien viereiset tilat koettiin rauhattomiksi ja epämiellyttäviksi.

Muutamat palvelut ostarilla nousivat erityisesti nuorten suosikeiksi, kuten Kiva kauppa 
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ja uimahalli. Pubien iso määrä koettiin huonoksi ja niiden tilalle toivottiin esimerkiksi 

kahviloita tai nuorille sopivia oleskelu- ja harrastustiloja.

Kaikki osallistujat, iästä tai sukupuolesta riippumatta, tunsivat ostarikokonaisuuden ja 

sen tilat. Pienoismalli auttoi selkeästi nuoria havainnoimaan ja osoittamaan tarkkoja 

sijainteja työpajan aikana. Viiden nuoren kanssa keskustelimme myös tekemästäni pers-

pektiivi-havainne kuvasta, joka sijoittui ostarin katutasoon (sivu 112). Vastaukset kuvasta 

olivat innostuneita ja olisin voinut käyttää perspektiivikuvia enemmän haastattelujen 

edetessä.

28.8.18 

SUUNNITTELUJAKSON ALOITUS

MITÄ TEIN?

Toukokuusta elokuuhun olen keskittynyt kirjalliseen työhön ja ajatusten luonnosteluun 

ja auki kirjoittamiseen. Huomaan, että ajatukseni venyvät koko ajan suunnittelutyön 

miettimiseen ja seuraavan deadlinen jälkeen päätän aloittaa suunnittelutyöhön keskitty-

vän jakson. Olen piirtänyt luonnostelupaperille jo ensimmäiset suunnitteluideani ja ensi 

viikolla yritän kirjoittaa uudestaan kasaan vielä osallistavaan suunnittelun päätelmät, 

jotta omat tavoitteeni olisivat mahdollisimmat selkeät.

MIHIN ASIOIHIN KESKITYIN? MITÄ HUOMIOIN?

Keskityn pitämään selkeänä, että suunnittelu liittyy olennaisesti osaan kaksi, jossa olen 

osallistanut kontulalaisia nuoria. Huomaan, että suunnittelun tavoitteet tulee olla minulle 

vielä selkeämmät, jotta diplomityön tulos olisi johdonmukainen. Kirjoittamistyötä ja 

suunnittelutyötä tulee siis tehdä käsi kädessä.

AJATUKSIA:

Osallistavan suunnittelun työpajassa opin, kuinka tärkeää ostarin ympäristö on sen asuk-

kaille. Opin myös, kuinka tärkeää nuorille on kaupungin tarjoamia tiloja. Suunnittelutyön 

lähtökohtana minulle onkin alueen arvostaminen tärkeiden ominaisuuksien tuominen 

näkyville. Tästä lähtökohdasta alan ajattelemaan ostarin keskusaukiota koko Kontulan 

sydämenä, jonne ympäröivät tiet ja alueet johtavat. Juuri tässä sydäntilassa tapahtuu os-

tarin identiteetin vahvistaminen, joka on alueen tärkein paikka. Tämän tilan ohi kulkevat 

lähes kaikki Kontulaan metrolla saapuvat, kauppoihin kulkevat tai ostarilla oleskelevat.
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Diplomityöni, Tulevaisuuden ostari, tutkii Helsingin lähiöiden keskuksia ja ehdotan konseptitasoisen uudistuksen Kontulan ostarille syksyllä 

vuonna 2018. Tavoitteeni on tutkia miten arkkitehtuurilla voi parantaa alueen yleiskuvaa ja imagoa kunnioittaen vanhaa ostoskeskusrakennusta. 

Työssä osallistan kontulalaisia nuoria kertoman, mitkä tekijät parantaisivat heidän viihtyvyyttä lähiökeskuksessa.

Lähiöiden syntymisen taustalla on voimakas kaupungistuminen ja maaltamuutto 60- ja 70-luvuilla, jolloin Helsingin asuntotuotanto moninkertais-

tui keskustan ulkopuolella. Ostoskeskustyypille oli tarvetta ostopaikkoina ja sosiaalisina keskuksina. Myös asuinpaikkana lähiöt koettiin luonnon-

läheisiksi tiloiksi, jossa lapsilla on tilaa leikkiä ulkona ja ulkoilumahdollisuudet löytyvät jo takapihalta. Lähiöiden ihannoiminen jatkui 70-luvulle 

asti, jonka jälkeen alueista alettiin kirjoittaa negatiivisempaan sävyyn (Suomen kulttuurihistoria: 23).

Ostoskeskusrakennuksille tyypillistä on jalankulkijoille sopiva intiimi mittakaava ja pienten liiketilojen avautuminen ulkotilaan. Rakennukset 

on sijoiteltu liikenteellisesti asuinalueille tärkeisiin painopisteisiin (Saresto, Salminen & Vierto, 2004: 22). Esimerkiksi Kontulan ostari sijaitsee 

asuinalueen keskellä, joten on loogista, että metroasema on avattu juuri ostarin yhteyteen. Yleisesti rakennustyyppinä ostarit eivät enää palvele 

nykyistä liikekeskuksen tarvetta ja ostarit toimivatkin esikuvina suuremmille kauppakeskuksille.

Ostarin jo olemassa oleville monitoimitiloille on paljon käyttöä, ja niitä toivotaan lisää esimerkiksi näyttelyiden ja tapahtumien järjestämiseen, 

sekä harrastustiloiksi. Ostarin keskusaukion ympärille kerääntyy jo nyt monia sosiaalisia tiloja, jotka tuntuvat ahtailta. Yksi työni tavoitteista on 

kehittää keskusaukion ympäristöä ja ehdotukseni, Kontula-talo, sijoittuu aukiota rajaavaksi rakennukseksi. Keskusaukiosta ja Kontula-talosta 

muodostuu alueen tärkein keskus ja yhteisön sydäntila.

Kontula on monien tuhansien ihmisten asuinpaikka, jonka historia on vain 50 vuotta vanha. Helsingin kaupunki on kiinnostunut alueen täyden-

nysrakentamisesta, koska metro mahdollistaa alueelle suuren kasvun. Diplomityöllä toivon herättäväni keskustelua ja uusia ajatuksia, miten 

50-70-luvulla rakennettujen lähiöiden keskuksia lähdetään uudistamaan. Vuorovaikutuksen korostamisella huomautan, että on ehdottoman tärkeää 

ottaa alueen asukkaat mukaan jo suunnittelun alkumetreillä. On tärkeää tunnistaa ja arvostaa paikallisuutta, jotta alueen keskuksesta tulee erot-

tuva, houkutteleva ja viihtyisä. Pelkkien ostopaikkojen tarpeet ovat muuttuneet suuremmiksi ja uudet kauppakeskukset syntyvät liikenteellisesti 

vielä suurempiin keskuksiin. Ihmiset tarvitsevat kuitenkin edelleen kiinnostavaa elinympäristöä ja kohtaamispaikkoja heidän lähiympäristössään 

ja kotikulmillaan. 
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Kuvalähteet, luettu lokakuussa 2018:
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http://hairikot.voima.fi/artikkeli/mimmit-peinttaa-kontulan/

https://humakbeings.humak.fi/kontula-electronic/

Rakennukset:    Valmistumisvuosi:

1. Myymälärakennus nro. 1   1967
2. Myymälä rakennus nro.2  1967
3. Myymälärakennus nro. 3  1967
4. Myymälärakennus nro. 4  1967
5. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 5 1988
6. Myymälärakennus nro. 6  1988
7. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 7 1988
8. Myymälä- ja palvelurakennus nro. 8 1988
9. Terveystalo    1989
10.  Uimahalli ja myymälärakennus  1970
11.  Kirjasto ja nuorisotalo   1975
12.  Skeittihalli    1980

P

muutetaan nuorille sopivaksi. Ehdotuksessa länsikäytävän varteen tehtäisiin uusi kahvila tai nuo-

risotila, jossa ei ole ostopakkoa.

PÄÄTELMÄT

Työpajassa otin lähtökohdaksi ostarin käyttämisen palveluiden kautta, josta minulle selvisikin 

hyvin nopeasti eri palveluiden luonne kohderyhmän mielestä. Nuoret antoivat yleiskuvan ostarin 

toiminnoista ja palveluista, ja niihin liittyvistä negatiivisista tai positiivisista tiloista. Analyysiä 

tehdessäni huomisin, että yleisesti paikkojen tarkastelu vain positiivisessa ja negatiivisessa mie-

lessä on mahdotonta ja kokemusten pakottaminen vain näihin kahteen kategoriaan on ongelmallis-

ta. Kuitenkin, ostarin positiiviset tekijät erottuivat selkeästi nuorten kokemuksissa, ja siihen ver-

rattava kategoria voisi, negatiivisuuden sijaan, olla uudistusta kaipaavat tilat, toiminnot ja paikat. 

Yhteisöllisillä tiloilla, kuten nuorisotaloa, kirjastoa ja uimahallia pidettiin lempipaikkoina ja sen 

kaltaisia tiloja toivottiin lisää. Kun taas palveluille, jotka palvelevat vain yhtä ihmisryhmää, kuten 

anniskeluravintolat ja pubit, toivottiin vähemmän. Kaksi työpajaan osallistunutta jopa toivoivat, 

että ostarin osaan, johon keskittyy paljon pubeja, sekoitettaisiin lapsille ja nuorille suunnattu 

keskustelufoorumi, jolloin eri ihmisryhmien toiminnot sekoittuvat (työmalli ehdotus C). Muita 

positiivisia palveluita saattoivat olla jotkut kaupat, kuten länsikäytävällä sijaitseva Kiva kauppa. 

Neljä oli vastannut Kiva kaupan positiiviseksi, vaikka samalla viisi vastauksista oli todennut koko 

länsikäytävän uudistusta kaipaavaksi tilaksi. Käytävä saatetaan siis kokea yleisesti epämääräiseksi 

tilaksi, mutta sitä käytetään käytävällä sijaitsevan palvelun takia. 

Vastauksissa positiivinen pääpaino on selkeästi nuorisotalon, kirjaston ja uimahallin muodos-

tamassa ostarin osassa, kun taas kehittävistä ideoissa kaksi pääpainoa ovat keskusaukio, siihen 

johtava akseli metroasemalta, sekä länsikäytävä. Nämä päätelmät johtavat suoraan itse suunnit-

telutyöhön, jossa totean Kontula-aukion hyvin toimivaksi tilaksi. Nuorten mielipiteissä tähän ei 

tarvita muutosta. Sen sijaan, kehittävät ideat ja suunnittelun pääpaino tulisi sijoittua negatiivi-

siksi koettuihin tiloihin. Uskon, että suunnittelutyön tulisi tällä tavoin lähteä ostarin sisäpuolelta, 

miettien miten kehitän aukion miellyttäviksi tiloiksi. Ja millä tavalla voin muuttaa alkuperäistä 

mittakaavaa niin, että pitkät käytävät saavat uutta valoa ja uudenlaista mittakaavaa?

Vastauksista rakennuksen 8 purkaminen oli ainoa vastattu poistettava elementti. Monet kommen-

toivat myös, etteivät toivo mitään pois, vaan toivovat lisää. Tästä päättelen, ettei lähtökohtaisesi 

ostarin toiminnassa ole mitään vikaa, nuorille osoitettuja viihtyisiä tiloja tarvitaan vain lisää. 

Tässä suhteessa kysymys viihtyvyydestä ja houkuttelevuudesta on mielestäni oleellinen. Raken-

nuksia tai ostaria kokonaisuudessa ei pidä lähtökohtaisesti poistaa, vaan parantaa aluetta yhteisön 

oleskelupaikkana. Pienoismallitehtävään vastatuista ideoista ehdotus B ja C käsittelevät nuorille 

katutasoon sijoittuvia uusia näkyviä toimintoja ja harrastustiloja. Keskusaukion ympärillä olevat 

sosiaaliset tilat jäävät kaikki omiin pimentoihin. Yleisesti nuorille tärkeää viihtyvyyden tekijöissä 

on katutasolle näkyvät asiat, eli identiteettiä rakentavat ympäristöt. Monet baarit nähdään huono-

na, koska niiden ympäristöä ei ole huollettu ja vaikutelma on epämiellyttävä. Emme kuitenkaan 

voi ajatella, että pubien hävittäminen ympäristöstä vähentäisi huonosti voivia ihmisiä, koska 

ongelma on selkeästi rakenteellinen. Jos pubit hävitetään ostarilta, ongelma siirtyy vain muualle, 

eikä ole ratkaiseva tekijä yleisellä tasolla. Nämä ympäristöt tulisi tehdä arkkitehti- ja ympäristö-

suunnittelun avulla miellyttäviksi.

Työmallin ehdotuksista A, B ja C, kaikki käsittelevät ostarin ja sen alueen imagon ja identiteetin 

vahvistamista. Ehdotus B käsittelee jo olemassa olevan, nuorille imagoa vahvistavan, tärkeän 

elementin näkyväksi tuomista skeittiparkin muodossa. Ulkona katutasossa näkyvä skeittiparkki 

on hyvä huomio vastaajilta, mikä on juuri nuorille näkyvää. Jotta identiteettiin vaikuttava asia 

saadaan näkyväksi, haluan parantaa skeittihallin sisäänkäynnin aluetta ja tarjota oleskelupaikko-

ja sen sisäänkäynnin etuosassa. Ehdotus B käsittelee teemaa, jossa nuorten viihtyvyys halutaan 

tuoda näkyväksi ja osaksi Kontulan identiteettiä. Nuoret viihtyvät jo olemassa olevilla palveluilla, 

ja viihtyvyys on osa heidän identiteettiään asuinalueesta. Saman identiteetin tuominen julkiseksi 

on arkkitehtuurilla ratkaistava tavoite. 

KONTULAN OSTARI: SUUNNITTELUWORKSHOP

Osallistavan suunnittelun työpaja, Kontulan ostari -suunnitteluworkshop, järjestettiin Kontulan nuoriso-

talolla 23.5.2018. Nuorisotalon sijainti on ostarilla (rakennus 11) ja kaikki osallistujat tunsivat ostari-

kokonaisuuden. Tapahtuma järjestettiin iltapäivällä ja työpajaan osallistui vapaaehtoisesti yhteensä 23 

nuorta.  

Työpajan tiedonkeräys metodeja olivat visuaalinen ja toiminnallinen tehtävä, sekä äänitetyt pikahaas-

tattelut. Osallistujat olivat 7-18 vuotiaita ja he vastasivat kysymyksiin ostarin miellyttyävistä tekijöistä, 

tekijöistä jotka eivät toimi tällä hetkellä hyvin, sekä tekijöistä, jotka kaipaavat uudistusta. Työpajan 

tavoitteena oli löytää ostarin tiloja ja paikkoja, jotka ovat nuorten arjessa merkityksellisiä. Merkityksel-

listen tilojen avulla löysin ostarin ongelmakohtia, joihin olen paneutunut suunnittelutyössä. Työpajan 

tarkoituksena oli siis löytää uudistusta kaipaavia tiloja, paikkoja tai toimintoja, joita en olisi löytänyt 

pelkästään omista lähtökohdistani.

Visuaalisessa tehtävässä osallistujat täyttivät piirrustustehtävän. Tehtävässä etsittiin 1: ostarin positii-

visia tekijöitä, 2: mikä paikka toimisi nuorille paremmin? ja 3: mitä haluaisit tehdä ostarilla tulevai-

suudessa? Tehtävässä nuoret värittivät vastauksen aksonometriapiirustukseen, joten vastaukset saivat 

konkreettiset sijainnit ja paikat. Positiivisiin tekijöihin oli vastattu määrällisesti eniten, mikä itsessään 

on tärkeä havainto. Ostari ja sen tilat ovat nuorille tärkeitä kohtaamispaikkoja ja vapaa-ajan tiloja, jotka 

näyttäytyvät eniten positiivisten kokemusten kautta. Negatiivisimpina tiloina useimmin merkattiin 

länsikäytävä ja keskusaukio, sekä näille johtavat reitit. Vertaillessa nuorten kokemuksia, onkin 

näin pienellä alueella huomattavan pieni etäisyys kaiken kaikkiaan positiivisimman ja negatiivi-

simman tilan välillä. Metroaseman sisäänkäynniltä syntyvä matka keskusaukion läpi nuorisota-

lolle on kokonaisuudessaan kehitystä kaipaava reitti, sekä keskusaukiolle johtava sisäänkäynnit 

tarvitsisivat yleisesti yhtenäistä käsittelyä.

Toiminnallinen tehtävä tehtiin kapalevystä tehdyn työmallin avulla, mittakaavassa 1:500. Toiminnal-

lisen tehtävän tarkoituksena on innostaa osallistujia ideoimaan ja aloittaa keskusteluja nuorille 

tärkeistä aiheista. Tehtävässä nuoret pystyivät lisätä, poistaa tai muuttaa työmallia haluamiensa 

uudistuksien mukaan. Tehtävään vastasi kolme kahden hengen ryhmää. Ehdotus A, yhdistävä elementti, 

käsittelee ostarin keskusaukiota ja tilaan eddotetaan osallistavaa taideteosta. Taideteos voisi sijoittua 

maahan, eri tasoille tai pilareihin, ja sen tekemiseen voisi osallistua alueen asukkaat. Ehdotus B, näky-

vyys, keksittiin nuorille suunnaatujen aktiviteettien kautta. Ryhmä toivoo nuorille katutasoon näkyviä 

toimintoja ja harrastustiloja, joka parantaisi heidän viihtyvyyttään ja houkuttelee ystäviä paikalle 

Kontulan ulkopuolelta. Aktiviteetti voisi olla esimerkiksi skeittiparkin ulkotilaan, rakennuksen 

8 tilalle. Ehdotuksen C, sekoittuminen, vastaajat toivovat, ettei ostarilta oteta mitään pois, vaan 

:) Positiivisia toimintoja tai paikkoja lkm Toimintatyyppi

Nuorisotalo 6 palvelu

Kiva kauppa 4 liiketila

Kirjasto 4 palvelu

Kontumarket 3 liiketila

S-market 3 liiketila

Kalliopuisto 2 ulkotila

Lidl 2 liiketila

Uimahalli 1 palvelu

Metroasema 1 ulkotila

Burger King 1 liiketila

:( Negatiivisia toimintoja tai paikkoja

Keskusaukio 6 ulkotila

Länsikäytävä 5 ulkotila

Metroasema 2 ulkotila

Kontupiste 1 palvelu

Kontumarket 1 liiketila

+ Uusia/uudistetavia toimintoja tai paikkoja

Liikuntatiloja 5 ulkotila/palvelu

Nuorisotalon tai kirjaston kaltaisia tiloja 5 palvelu

Taideteos 1 ulkotila 

Metroaseman siisteys 1 ulkotila
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Kuvalähteet, luettu lokakuussa 2018:
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copenhagen-16511/
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 https://www.urbaneffects.co.nz/products/big-harris-bench/
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1. NUORTEN SUUNNITTELEMA ALUE ”KEIDAS”

Ehdotuksessa alueen ulkotilat otetaan haltuun värjätyllä asfaltilla, istuskelupaikoil-

la, istutuksilla ja uudella valaistuksella. Lounaspuolen katutilan käsittely parantaa 

myös ostarin liittymistä sen ympäristöön, jolloin Kontulankaaren tie muuttuu 

kävelylle ja pyöräilylle helpommaksi väyläksi. 

Aino Tandefelt-Laurilan suunnittelema vuonna 1967 valmistunut ostari säilytetään 

ja palautetaan alkuperäiseen ilmeeseen esimerkiksi julkisivumateriaaleiltaa. Liike-

tilat säilyvät ennallaan ja perusparanteluja tehdään ulkotiloihin. Katoksen betoni-

palkeista muutama puretaan, jotta keskelle saadaan suurempia istutuksia. Näkyvät 

alakatot uusitaan puupaneleilla, joihin on upotettu suorakulmaisia katuvalaisimia.

Länsikäytävän käsittely on tehty nuorten näkökulmasta ja tavoittelen lapsille 

miellyttävää ja lähestyttävää ulkotilaa, jossa maaston väritys ohjaa reittiä lastenau-

kiolle. Värit ja viivat jatkuvat myös ostarin seiniin, jolloin ympäristön tunnelma, 

mittakaava ja luonne muuttuvat täysin.
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”Aika kuluu nopee tuhatta ja sataa
Tää elämä on vaan yhtä isoo kiitorataa
Pitää välil pysähtyy ja lataa, ei lagaa
Tuntuu et haluisin olla kotona ja makaa

Henkisissä kahleissa
Tehty pahveista

Mua ei pysty pysäyttää kukaan tai mikään, nuori poika kasvanu Kontulassa ilman isää

Ajan täysin omaa kaistaa
Ei oo samanlaista

Välil taas tuntuu et oisin seinien välissä
Pienissä säkissä jossai henkises häkissä
Hei Hassan sun pitää itsesi kerää

Älä juokse muiden haaveiden tyylien perään
Unestasi hei herää, vaik unelmat tekis terää
Muista nauttia sun hetkist ennen viimeistä erää

Kun kaikki tulee jonakin päivänä katoaa
Tuntuu silt et kaikki ihmiset aina huomioo janoaa
Tarviit lisää ja lisää somessa rakkautta anoa

Miltä tuntuu ku julkaset taidetta ilman sanomaa?

Tee enemmän päätöksii, muista virheistä sopii
Tee enemmän tekoja, älä paina stoppii

Älä mieti mitä muut tekee
Mihin muut menee
Kato sun etee

Ota tavotteeks nostaa sun rimaa
Jos et oo valmis tekee duunii voit lähtee täält himaa

Älä mieti mitä muut tekee
Mihin muut menee
Kato sun eteen” 

Kappaleesta: Peilikuvii
Hassan Maikal a.k.a. Kontulan Hassan 

22-vuotias vloggaaja, rap-artisti ja tuottaja


