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Kaupunginmuseon lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloit-
teesta, joka koskee Puotilan ostoskeskusta
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Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 5.1.2016

Kuntalaisaloitteessa esitetään Puotilan ostoskeskuksen purkamista ja 
sen tilalle rakennettavaksi asuntoja ja liiketiloja. Kaupunginmuseon ar-
vioi aloitetta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättä-
nyt antaa seuraavan lausunnon.

Kaupunginmuseon ostoskeskusinventoinnissa (Ostari lähiön sydän 
2004) selvitettiin helsinkiläisten ostokeskusten rakennushistoriaa. In-
ventoinnissa myös arvotettiin inventoidut ostoskeskukset arkkitehtuu-
rinsa, säilyneisyytensä ja ympäristöarvojensa perusteella. 

Puotilan ostoskeskus (Klaavuntie 11- Rusthollarintie 2) valmistui vuon-
na 1961. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemaa rakennusta on vuo-
sien mittaan muutettu jonkin verran, jolloin siitä on tullut hieman umpi-
naisempi. Valkoisen otsalistan ja sisään vedetyn lasisen julkisivun tuo-
ma ilme on horisontaalinen. Kaupunginmuseon inventoinnissa Puotilan 
ostoskeskus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena rakennuk-
sen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Säilyneisyysarvoiltaan 
se todettiin melko hyväksi ja ympäristön kannalta merkittäväksi osaksi 
ympäröivää asuinaluetta. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
osa Puotilan rakennettua ympäristöä.

Valitettavaa on, että tällä hetkellä rakennuksessa on runsaasti tyhjää lii-
ketilaa. Sen vuoksi rakennuksen yleisilme on apea. Puotilan ostoskes-
kus tarvitsee kunnostamista ja uusia toimijoita. Mahdollista pienimuo-
toista täydennysrakentamista voi tutkia ostoskeskuksen liikeosan luo-
teispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon paikalle.

Kaupunginmuseon tekemä arvio Puotilan ostoskeskuksen rakennustai-
teellisista, säilyneisyys- ja ympäristöarvoista on säilynyt ennallaan. 
Vaikka sen ympäristö on jonkin verran muuttunut täydennysrakentami-
sen takia, ostoskeskus on säilyttänyt oman keskeisen asemansa ympä-
ristössään. Sen selkeä 1960-luvun liikearkkitehtuuri onnistuneella taval-
la liittyy sekä oman aikakautensa asuntorakentamiseen että uudem-
paan täydennysrakentamiseen Puotilassa.
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