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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Puotilan ostarin
tonttia, sen pohjoispuolella olevaa pysäköintilaitoksen tonttia, pienen rajamuutoksen osalta pysäköintilaitoksen pohjoispuolella olevaa asuinkerrostalotonttia sekä viereisiä katualueita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen tehostuvan maankäytön
tarpeisiin.
Tavoitteena on säilyttää ostarin tontti lähiympäristönsä kaupallisena keskuksena ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä nykyisten
rakennusten purkamisen jälkeenkin.
Ostarin tontille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10650 k-m2,
josta vähintään 1450 k-m2 on liikekerrosalaa ja enintään 9200
k-m2 asuntokerrosalaa. Tonttitehokkuus nousee noin lukemaan
e=2,3. Arvio uusien asukkaiden lukumäärästä on noin 200.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6985). Liikennesuunnitelmassa on mm. kohennettu ja
ajanmukaistettu pyöräilyn ja jalankulun järjestelyitä Rättärinpolulla
ja Rusthollarintien laidalla.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyinen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu yksikerroksinen ostarirakennus puretaan ja korvataan 6-8-kerroksisella uudisrakentamisella. Toisaalta kaava mahdollistaa nykyisen kaltaisen
liiketoiminnan jatkumisen tontilla ja yhdyskuntarakennetta tiivistävän asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksessa.
Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 2 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.
Muistutuksissa ja kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat nykyisen ostarin purkamiseen, uudisrakennusten korkeuteen, massoitteluun ja arkkitehtoniseen ilmeeseen, pysäköintiratkaisuun,
asuntojakaumaan ja asukastiloihin. Kaavaehdotuksesta saatiin
viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puuistutusten sijaintiin,
puuttuviin johtokarttoihin, ostarin tontin läpi linjattuun johtokujaan,
kulttuuriympäristön huomioimiseen ja uudisrakennusten korkeuteen.
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Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaaminen uudella liikekeskuksella, jonka
yhteyteen rakennetaan asuntoja. Tavoitteena on säilyttää ostarin
tontti lähiympäristönsä kaupallisena keskuksena ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään asuntotuotantoa ja turvataan
kaupunginosan elävyys.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 400 m2.
Kaavamuutoksessa ostarin tontille osoitetaan rakennusoikeutta
yhteensä 10 650 k-m2, josta vähintään 1 450 k-m2 on liikekerrosalaa ja enintään 9 200 k-m2 asuntokerrosalaa. Tonttitehokkuus
nousee noin lukemaan e=2,3. Arvio uusien asukkaiden lukumäärästä on noin 200.
Ostarin tontilla on voimassa olevassa kaavassa 2 000 k-m² liikerakentamisoikeutta. Kaavaratkaisun myötä tontin kokonaiskerrosala
kasvaa 8 650 k-m².
Ostarin tontin pinta-ala pienenee (noin 780 m2). Ostarin pohjoispuolella olevan nykyisen LPA-tontin pinta-ala sen sijaan kasvaa
(noin 430 m2). Tonttirajojen muutokset mahdollistavat LPA-tontilla
olevan pysäköintitalon laajentamisen tehostuvan maankäytön tarpeisiin. Rajasiirrot Rusthollarintien laidalla johtuvat tarkoituksenmukaisista liikenne- ja katusuunnittelun ratkaisuista. Rajasiirrot
koskevat vähäisessä määrin myös LPA-tontin pohjoispuolella olevaa kaupungin vuokratalotonttia.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Ostarin tontilla (nykyinen 45205/5) sijaitsee yksikerroksinen,
vuonna 1961 valmistunut liikerakennus sekä sitä palvelemaan rakennettu pieni lämpövoimalarakennus. Ostarin pohjoispuolella
olevalla LPA-tontilla (nykyinen 45205/6) sijaitsee vuonna 2003
valmistunut pysäköintitalo, jossa on pysäköintipaikkoja nykyisten
tonttien 45205/5, 45205/7 ja 45245/1 (Rättärinpolku 1) tarpeisiin.
LPA-tontin pohjoispuolella olevalla AK-tontilla (nykyinen 45205/7)
on kaupungin omistamia asuinkerrostaloja.
Asuin- ja liikerakennusten korttelialue (AL)
Korttelialueelle sijoittuu uudisrakennus, jonka osittain kaksikerroksiseen jalustakerrokseen sijoittuu 1 450 k-m2 liiketiloja. Jalustaosan päälle sijoittuu U-muotoisena massana 9 200 k-m2 asuntoja
ja niiden pihatiloja. Kerroslukumäärä on pääosin 6 lukuun ottamatta Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaa, jossa kerroslukumäärä on 8. Korkeampi osa sijoittuu paikkaan, jossa kaupunkikuvallinen korostus on perusteltua ja jossa korkeamman osan varjostava vaikutus ei haittaa nykyistä naapurustoa.
Jalustaosan katuympäristöön rajautuvat julkisivut ovat pääosin
korkeita liiketilojen näyteikkunajulkisivuja. Asunto-osien julkisivut
ovat vaaleaksi rapattuja.
Korttelialueen pohjoisosassa on tilaa maanpäälliselle pysäköinnille, joka on katettava viherkatoksella.
Korttelialueelle sijoittuu yleisen jalankulun ja huoltoliikenteen tarpeisiin varattuja alueita sekä Rusthollarintien puolella etuaukio,
joka on varustettava mm. penkein ja vastaavin aukiokalustein.
Etuaukio täyttää samoja toiminnallisia ja sosiaalisia tarpeita kuin
nykyisen ostarin sisäpiha, mutta sijoittuu aurinkoisempaan ja jalankulun virtojen kannalta vilkkaampaan paikkaan ja on helpompi
valvoa.
Asuinrakennusten korttelialue (AK)
Kaavamuutos koskee käytännössä vain nykyisen AK-tontin ja sen
eteläpuolella olevan LPA-tontin välisen rajan siirtoa pysäköintitalon laajentamisen ja ylläpidon kannalta tarkoituksenmukaiseen sijaintiin. Tontin rakennusalueiden rajauksia ja kerroslukumerkintöjä
on päivitetty vastaamaan rakennettua tilannetta.
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Autopaikkojen korttelialue (LPA)
Nykyistä LPA-tonttia laajennetaan siten, että nykyistä 2-kerroksista pysäköintitaloa voidaan laajentaa 32 autopaikalla ostarin
tontin eli AL-korttelialueen kasvaviin pysäköintitarpeisiin.
Autopaikkojen korttelialue (LPA-1)
Osa AL-korttelialueen pysäköinnistä sijoittuu Klaavuntien laitaan,
jonne muodostetaan pysäköintitontti, jonka kautta kulkevat ajoyhteydet AL-tontilla olevalle pysäköintipihalle ja jalustakerroksen
huoltotaskuun.
Liikenne
Lähtökohdat
Rusthollarintien liikennemäärä on nykyisin noin 4900 ajon./vrk.
Rusthollarintie on bussiliikenteen reittikatu (linja 97V). Vuorokausiliikenteen ennustetaan lisääntyvän noin 7000 ajon./vrk 2040
mennessä. Klaavuntie on Rusthollarintietä risteävä asuntokatu,
jonka liikennemäärä vaihtelee 1100-1300 ajon./vrk. Liikenteen arvioidaan lisääntyvän 1700 2000 ajon./vrk. Tämä on kuitenkin riippuvainen maankäytön kehittymisestä. Puotilan ostari on kävelyetäisyydellä Puotilan metroasemasta. Metro on alueen tärkein
joukkoliikenneväline. Asemalle on reilu 200 m kävelymatka.
Rusthollarintien pohjoisreunalla on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Pyöräilyn tavoiteverkossa Rusthollarintielle on esitetty yksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt. Rättärinpolku on tärkeä jalankulku- ja pyöräily-yhteys metroasemalle mentäessä.
Ostarin korttelin Klaavuntien ja Rusthollarintien puoleisilla reunoilla on vinopysäköintiä, jota käytetään ostarin asiointiin.
Liikennesuunnitelman ratkaisu
Liikennesuunnitelmassa on pitäydytty nykytilanteen mukaisissa
liikennejärjestelyissä.
Rusthollarintien ja Klaavuntien risteys rakennetaan korotettuna.
Koululaisten kadun ylitysten helpottamiseksi ja ajonopeuksien laskemiseksi.
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Pysäköinnin mitoitusta on tarkistettu pysäköinnin osalta siten, että
autojen keulat eivät ulotu pyörätien puolelle. Klaavuntien pysäköintikampa on osa tontille sijoittuvan yhtiön pysäköintijärjestelyjä.
Sen sijaan Rusthollarintien pysäköintikampa säilyy yleisenä pysäköintialueena, jonka pääasiallinen käyttö on asiointipysäköinti.
Yleisenä pysäköintialueena säilyminen helpottaa yksisuuntaisten
pyörätiejärjestelyjen suunnittelua jatkossa.
Rusthollarintiellä ostarin edustalla oleva bussipysäkki siirretään
Klaavuntien risteyksen jälkeen. Pysäköinti risteyksen jälkeen on
ollut jonkin asteinen ongelma ja pahimmillaan estänyt bussien
ajon liikenteen jakajan oikealta puolelta, vaikka risteyksen jälkeen
on pysäköintikielto. Järjestelyn seurauksena Rusthollarintieltä
poistuu 4 pysäköintipaikkaa.
Rättärinpolulla yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan erotelluksi välillä Klaavunpolku Puotilan metrotori. Tämä osuus on
koettu ongelmalliseksi, kun pyöräilijän ja jalankulkijan paikkaa ei
ole määrätty.
Ostari tontin halki kulkenut Rättärinpolun itäpuolella olevia kerrostaloja palveleva huoltoajoyhteys siirretään Rättärinpolun itäreunaan palvelemaan sekä ostaria että em. kerrostaloja.
Palvelut
Lähtökohdat
Nykyisessä ostarissa on yhteensä noin 2 000 k-m2 kooltaan vaihtelevia liiketiloja, joista kooltaan suurin on päivittäistavarakauppa.
Kaavaratkaisu
Uudisrakennuksen jalustaosa muodostaa uuden liikekeskuksen,
jossa on nykyisen ostarin tapaan erikokoisia liiketiloja, yhteensä
1 450 k-m2. Jalustaosan keskelle sijoittuu laaja ja syvärunkoinen
tila, johon lähtökohtaisesti tulee sijoittumaan päivittäistavarakauppa.
Kulttuuriperintö ja kaupunkikuva
Lähtökohdat
Helsingin kaupunginmuseon julkaisemassa raportissa
Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja
2/2004) on inventoitu 27 Helsingin esikaupunkeihin 1950-, -60- ja
70-luvulla rakennettua ostoskeskusta. Raportissa ostoskeskukset
tai tuttavallisemmin ostarit on esittelyjen lisäksi arvotettu historiallisen ja rakennustaiteellisen arvonsa perusteella kolmeen eri
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luokkaan. Puotilan ostoskeskus on arvotettu luokkaan 1, joka sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin
säilyneitä tai ympäristöarvoiltaa erittäin merkittäviä ostoskeskuk(s. 50). Raportissa Puotilan ostoskeskuksesta todetaan mm.
seuraavaa (s. 51):
kattamattoman atriumpihan ympärille. Leveä valkoinen otsalista
lasisten julkisivuseinien yläpuolella luo horisontaalisen ilmeen.
Ostoskeskuksen yhteyteen rakennettu samanaikainen lämpökeskus on säilynyt harvinaisen hyvin. Ostoskeskuksen pohjakaava ja
sommitelma on muuttunut jonkin verran myöhemmän lisärakentamisen myötä. Etenkin Rusthollarintien puoleisten lasisten kioskinoppien yhdistäminen on vaikuttanut ostoskeskuksen ilmeeseen. Ostoskeskus liittyy historiallisesti ympäröivään Puotilan
1960-luvun alun asuinkerrostaloalueeseen, mutta arkkitehtuurin
osalta sillä on oma vahva kaupallisen rakennuksen identiteetRaportin mukaan
kohde on
kiinteä osa 1960-luvun alun kerrostaloaluetta, ja lähiympäristöön
on rakennettu asuinkerrostaloja 2003, ja edustaa
Voimassa olevassa kaavassa, joka on laadittu jonkin verran ennen edellä mainittua kaupunginmuseon raporttia (kaava tullut voimaan vuonna 2000) Puotilan ostarin rakennuksia ei ole suojeltu.
Kaavaselostuksen liitteenä on Puotilan ostarista tehty rakennushistoriaselvitys (Leppänen Arkkitehdit Oy, 28.6.2019). Selvityksen
yhteenvedossa rakennuksen kunnosta ja säilyneisyydestä todesaasti muutostaan mm. seuraavaa:
töitä tiheään ja huolettomasti sisätiloihin ja sisäänkäynteihin käyttötarpeiden muuttuessa. Runsaista muutoksista huolimatta ostoskeskuksen ulkopuolisia pintojen ja elementtien korjauksia ei ole
kovinkaan paljon tehty ja näin ollen rakennus on kauttaaltaan
huonossa kunnossa. Massoittelu ja suuret linjat ovat säilyneet
osittain ennallaan mutta alkuperäisten suunnitelmien mukainen
Puotilan rakennusinventointiraportissa (Helsingin kaupunginmuseo, kulttuuriympäristöyksikkö, Malla Meriniemi, 2014) Puotilan
asuinalueesta todetaan raportin yhteenvedossa (s. 40) mm. seuraavaa:
ja väljä. Inventointialueen rakennukset muodostavan hyvin säilyneen kokonaisuuden; sen rakennuskanta, rakenteet, tiestö tai
kasvillisuus eivät ole merkittävästi muuttuneet. Puotilaan liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Alueen rakennukset edustavat hyvin 1960-luvun alun rakentamista. Alueen suunnittelussa
on kuitenkin nähtävissä vielä 1950tehtuuriltaan yhtenäinen, erittäin hyvin säilynyt 1960-luvun asuinalue. Alueen rakennuksia ja rakenteita ei tulisi purkaa tai olennai-
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sesti muuttaa. Tärkeiden katu- ja puistonäkymien, kuten Rantakartanontien, Puotilantien, Leikkimäen ja Leikkiniityn, säilymistä
tulisi vaalia, jonka takia uudisrakentamiselle sopivia paikkoja on
vaikea nähdä. Alueen mittakaava ja olemassa oleva rakennustapa tulee huomioida myös uudessa rakentamisessa. Kaikki alueeseen, sen rakennuksiin, rakenteisiin ja ympäristöön kohdistuvat
muutokset tulisi toteuttaa harkiten ja kohteen ominaispiirteitä kunNykyisen ostarirakennuksen omistaja ja vuokraoikeuden haltija,
Puotilan Ostoskeskus Oy on hakenut kaavamuutosta. Omistajat
ovat katsonut, että nykyiset rakennukset ovat tulleet teknisen
käyttöikänsä päähän. Rakennukselle on kerääntynyt runsaasti
korjausvelkaa.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu perustuu ostarin nykyisten rakennusten purkamiseen ja uudisrakentamiseen, joka lisää rakentamisen tehokkuutta
ja korkeutta ostarin tontilla.
Suunnittelun alkuvaiheessa on pohdittu myös osittaista purkamista ja siten tontin osittaista täydennysrakentamista, joka mahdollistaisi tuottoja säilyvän osan peruskorjaamiseen, mutta tämä
vaihtoehto todettiin tehottomaksi, pysäköinnin ja pihojen järjestämisen kannalta hankalaksi ja ennen kaikkea arkkitehtonisesti ongelmalliseksi, koska nykyinen ostarirakennus ei luontevasti jakaudu erillisiin osiin.
Kaavaratkaisu perustuu kokonaisarvioon, jonka mukaan rakennuksen suojelulle ja sen käytännössä edellyttämälle mittavalle peruskorjaukselle ei ole riittäviä edellytyksiä, ja toisaalta, että alueen
keskeinen sijainti asettaa yleiskaavallisen ja strategisen tavoitteen
maankäytön tehostamisesta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä
kaupungin strategiaohjelmassa 2013 2016 todetaan mm., että
kaupunginosien keskuksia vahvistetaan monipuolisella täydennysrakentamisella ja kaupunkiympäristön uudistamisella. Painopistealueena ovat poikittaiset joukkoliikenneyhteydet ja niiden
mahdollistamat uudet toimintojen tiivistymät. Kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelmassa 2015 2017 tavoitteeksi on ilmoitettu mm. autoriippuvuuden vähentäminen suunnittelemalla kestäviin liikkumismuotoihin, perustuvaa liikennejärjestelmää. Tätä voidaan ohjelman mukaan tavoitella mm. tehokkaalla korttelirakenteella joka mahdollistaa lähipalvelut ja hyvän joukkoliikenteen,
kantakaupunkimaisen kaupunkirakenteen laajentamisella ja asemaseutujen voimakkaalla tiivistämisellä.
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Lisäksi on arvioitu, että nykyiseen ostarirakennukseen liittyvien
kulttuuriarvojen lisäksi arvokasta on sen nykyinen toiminta ja
asema lähiympäristönsä kaupallisena, sosiaalisena ja kaupunkirakenteen keskuksena. Kaavaratkaisu antaa edellytykset edellä
mainittujen ominaisuuksien ja niihin liittyvien arvojen säilymiselle
korvaavan rakentamisen jälkeenkin uudessa muodossa ja monipuolisemmin toiminnoin.
Nykyinen yksikerroksinen ostarirakennus kaupunginosan toiminnallinen ja mielikuvallinen keskipiste luo kaupunkikuvallisen
korosteen mataluudellaan. Täydennysrakennettaessa ja tehostettaessa tonttia tämä tehokeino ei ole enää käytettävissä. Kaavaratkaisu perustuu rakentamisen tehokkuuteen ja korkeuteen, joka
poikkeaa tontin nykytilanteesta ja 1960-luvulla rakennetusta naapurustosta. Mittakaava/rakennusten korkeudet vastaavat sen sijaan 2000-luvulla rakennettua naapurustoa ostarin tontin pohjoisja itäpuolella lukuun ottamatta 8-kerroksista osuutta, joka perusteena on luoda kaupunkikuvallinen koroste Rusthollarintien puistoakselin päähän.
Kaavassa on kaupunkikuvaan vaikuttavia määräyksiä, jotka ohjaavat sopeuttamaan uudisrakentaminen materiaaleiltaan ja väritykseltään ympäristöönsä sekä säilyttämään katutason pääosiltaan nykyisenkaltaisina näyteikkunajulkisivuina. Uudisrakentamisen tarkemmat kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset ratkaisut tehdään toteutusvaiheessa ja niitä arvioidaan rakennuslupaa haettaessa.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaavan toteuttaminen saattaa aiheuttaa vähäisiä muutoksia Rusthollarintien kaukolämpöputkistolle, mikä tarkentuu yksityiskohtaisessa katusuunnittelussa.
Klaavuntien varressa osa katualueesta muuttuu pysäköintitontiksi
LPA-1, minkä takia kaavassa on määrätty, että tontilla saa sijaita
yhdyskuntateknisen huollon verkostoja, joista nykyiset ovat
sähkö- ja telekaapeleita. Verkostojen siirtämistarve tarkentuu kadun ja pysäköintitontin jatkosuunnittelussa. Tontilla 45205/8 ja
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LPA-1 tontilla sijaitsevaa hulevesiviemäriä varten kaavassa on
johtokuja.
LPA-tontilla 45205 sijaitseva lämpökeskus poistuu laajentuvan pysäköintitalon tieltä.
Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen
Lähtökohdat
Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+6.2 - +6.6. Maanpinnan topografia on loivapiirteinen. Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee kalliomäki, jonka laki on noin 10 m kaavaalueen maanpintaa korkeammalla. Kaava-alue sijoittuu pääosin
savialueelle. Saven paksuus alueella vaihtelee välillä noin 0-4 m.
Maapeitteen paksuus alueella vaihtelee välillä noin 1 10 m.
Kaava-alueella sijaitsevat rakennukset ja rakenteet on perustettu
paaluilla kantavan pohjamaan varaan. Kaava-alueen maaperäolosuhteet on esitetty alla olevassa kuvassa.

Ote Helsingin maaperäkartasta

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee puupaaluilla
perustettuja rakennuksia. Niiden huomioimiseksi on erittäin tärkeää, että pohjaveden pinnan korkeusasemaa ei lasketa rakentamisen aikana tason +4.5 alapuolelle. Kaava-alueen pohjoisosassa
sijaitsee patoseinä, joka on rakennettu pohjaveden korkeusaseman turvaamiseksi sen eteläpuolella (kuva alapuolella).
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Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat pohjaveden hallintaan liittyvät rakenteet

Kaavaratkaisu
Maaperäolosuhteet mahdollistavat kaavaratkaisun mukaisen
maankäytön toteutumisen. Rakentaminen alueella edellyttää
suunnitelmaa pohjaveden hallinnasta.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Viereisten katujen ajoneuvoliikenne aiheuttaa jonkin verran meluhaittoja.
Kaavaratkaisu
Kaavaselostuksen liitteenä on kohteesta laadittu meluselvitys.
Sen mukaan asuntojen julkisivuihin kohdistuu enimmillään 61 62
dB keskiäänitaso päivällä. Meluselvityksen mukaan ympäristöministeriön asetuksen ulkovaipan ääneneristyksen vähimmäisvaatimus on riittävä. Kaavassa on annettu parvekkeiden lasittamista
koskeva määräys.
Asukkaiden oleskelupiha sijaitsee noin 6 metrin korkeudella katutasosta ja on kolmelta sivulta rakennusmassojen suojaama. Pihalta löytyy runsaasti alueita, joilla äänitason enimmäisohjearvo
55 dB alittuu.
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Pelastusturvallisuus
Kaavaratkaisu
Asemakaavaselostuksen liitteenä on viitesuunnitelma, jossa on
esitetty pelastusteknisen yleissuunnitelman luonnos. Suunnitelma
on otettu huomioon asemakaavan ratkaisuissa. Pelastusturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa.
Vaikutukset
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (06/2019) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
Johtosiirrot
Liikennejärjestelyt
YHT

0,1 milj. euroa
0,15 milj. euroa
0,25 milj. euroa

Johtosiirrot pitävät sisällään kaukolämpöverkkoon kohdistuvien
muutosten kustannukset. Teknisen huollon verkoston muutostöiden kustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelussa.
Liikennejärjestelyjen kustannukset koostuvat liikennesuunnitelman mukaisten töiden kustannuksista. On huomioitavaa, että liikennejärjestelyt palvelevat tätä kaava-aluetta laajempaa kokonaisuutta.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan
rakennusoikeuden arvo on AM-ohjelman mukaisen rahoitus- ja
hallintamuotojakauman mukaisesti arvioiden n. 5 milj. euroa.
Voidaan todeta, että kaava on kaupungille taloudellisesti kannattava.
Tonttitalous
Asemakaava mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman. Kaava luo edellytykset monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiselle. Kaavan pysäköintiratkaisut ovat taloudellisesti järkevät.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksessa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien läheisyydessä.
Vaikutukset liikenteen
Uudella rakentamisella ei ole merkittävää määrällistä vaikutusta
lähikatujen autoliikenteeseen. Kaava mahdollistaa nykyistä laadukkaammat jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt Rättärinpolulla ja
Rusthollarintie laidalla.
Vaikutukset kaupunkikuvaan
Yksikerroksisen ostarin purkaminen ja sen korvaaminen 6-8-kerroksisella uudisrakentamisella on paikallisesti huomattava kaupunkikuvallinen muutos. Uudisrakentamisen korkeus vastaa kuitenkin 2000-luvun alkupuolella toteutettuja naapuritaloja lukuun
ottamatta Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8kerroksista osaa. Kaupunkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on katsottu olevan perusteltu.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Kaavamuutos mahdollistaa asumisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja
sen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Korttelin tonttien muodostaman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin
viherkertoimen tavoitetaso.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin
Nykyisen, ränsistymään päässeen ostarin korvaaminen uudella
liikekeskuksella, jonka yhteydessä on suosiolliseen ilmansuuntaan avautuva etuaukio yleiseen oleskeluun ja terassitoimintaan
voidaan arvioida lisäävän alueen yleistä viihtyisyyttä. Asuntojen
yhdistäminen liiketoimintaan tyypillisesti lisää sosiaalista kontrollia
ja parantaa turvallisuutta ulkotiloissa.
Nykyistä korkeampi rakentaminen lisää varjostusta eritoten Rättärinpolun toisella puolella vastapäätä olevassa asuintalossa. Varjostavan vaikutuksen lisäys on vähäisempi muissa naapuritaloissa.
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Vaikutukset kulttuuriperintöön
Asemakaavan toteuttaminen johtaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellun ostoskeskusrakennuksen purkamiseen. Selostuksen on liitetty rakennushistoriaselvitys kohteesta. Lähtökohtia,
kaavaratkaisua ja sen vaikutuksia kulttuuriperinnön näkökulmasta
on avattu myös edellä selostuksen kohdassa Asemakaavan kuvaus/Kulttuuriperintö ja kaupunkikuva.
Elinkeinovaikutukset
Kaavamuutos mahdollistaa nykyisen kaltaisen liiketoiminnan jatkumisen tontilla. Liiketilojen määrä vähenee nykyisestä noin 500
k-m2, mutta toisaalta toiminta voi jatkua uusissa, teknisesti moderneissa ja nykyisiä avarammissa tiloissa.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.
Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta A2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa asemakaavat nro 4550 (vahvistettu
29.7.1959) ja 10691 (tullut voimaan 28.1.2000). Voimassa olevan
kaavan mukaan ostarin tontti on liikerakennusten korttelialuetta
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(KL), jossa on 2000 k-m2 rakennusoikeutta 1-kerroksiselle rakennukselle. Ostarin pohjoispuolella on autopaikkojen tontti (LPA) 2kerroksista pysäköintitaloa varten ja asuinkerrostalojen tontti (AK).
Kaavan nro 4550 alueella muutos koskee nykyisiä katualueita.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa alueet.
Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 ostarin tontin vuokraoikeuden haltijan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginmuseo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.
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Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.2. 1.3.2019 seuraavissa paikoissa:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Keskustelutilaisuus pidettiin kulttuurikeskus Stoan musiikkisalissa
13.2.2019.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltolinjoihin, ostarin
purkamiseen ja uudisrakentamisen kaupunkikuvalliseen vaikutukseen. Vesihuoltoon liittyvässä kannanotossa esitetyt asiat on
otettu huomioon mm. yhdyskuntateknisten verkostojen sijoittumista tonteille koskevin määräyksin ja merkinnöin. Uudisrakentamisen kaupunkikuvallista vaikutusta koskeva kannanotto on otettu
huomioon siten, että rakennusosien massoittelua ja korkeuksia on
muokattu kaavaehdotusta varten.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat voittopuolisesti rakennusten massoitteluun ja korkeuteen, joita pidettiin paikkaansa sopimattomina ja
liian korkeina. Runsaasti kriittisiä mielipiteitä esitettiin myös nykyisen ostarirakennuksen purkamisesta ja sen perusteista. Useammassa mielipiteessä esitettiin lisäksi huomioita ja toiveita asuntotyypeistä ja hallintamuodoista, pysäköinnistä, sekä nykyisten liikeyrittäjien mahdollisuudesta jatkaa toimintaa kohteessa. Lisäksi
on esitetty mielipiteitä mm. julkisten ulkotilojen laadusta ja käytöstä, katuvihreän määrästä, huoltoliikenteen turvallisuudesta,
Puotilan asukkaiden käyttöön toivotusta yhteistilasta, tontin varauksesta, varauksen ehdoista ja varaukseen liittyvän vuorovaikuttamisen puutteesta.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusosien massoittelua ja korkeuksia on muokattu kaavaehdotusta
varten, vain yleiseen pysäköintiin osoitettavien kadunvarsipaikkojen määrää on lisätty, kohteeseen rakennettavien liiketilojen vähimmäismäärästä on annettu määräys ja tontilla olevien julkisten
ulkotilojen ja erityisesti liiketilakerroksen julkisivujen laadusta on
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annettu kaavassa määräyksiä. Liikennesuunnitelmassa on huomioitu Klaavuntien ja Rusthollarintien risteyksen turvallisuuden lisääminen ajoradan korotuksella.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 14 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 18.9. 17.10.2019
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
27.8.2019 ja lautakunta päätti 3.9.2019 asettaa kaavaehdotuksen
nähtäville.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Muistutuksissa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat nykyisen ostarin purkamiseen, uudisrakennusten korkeuteen, massoitteluun ja arkkitehtoniseen ilmeeseen, pysäköintiratkaisuun, asuntojakaumaan ja asukastiloihin.
Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapuneessa kirjeessä liitteenä oli
vaihtoehtoinen rakennussuunnitelma ostarin tontille.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puuistutusten sijaintiin, puuttuviin johtokarttoihin, ostarin
tontin läpi linjattuun johtokujaan, kulttuuriympäristön huomioimiseen ja uudisrakennusten korkeuteen.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
HSY:n lausunnon johdosta:
Tontilla 45205/8 sijaitsevaa hulevesiviemärin johtokujaa on
jatkettu tontilla olevan yleiselle jalankululle varatun alueen
osan poikki sekä jatkettu LPA-1 tontin poikki. Johtokuja on
päivitetty 6 metrin levyiseksi. Johtokujan sanallista määräystä on täydennetty rakenteita ja istuttamista koskevalla
virkkeellä. Asemakaavaselostusta on täydennetty vastaavilta osin.
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
Kaavaan on lisätty määräys: Asukkaiden yhteistiloja saa
käyttää väliaikaisesti myös ulos vuokrattavina kokoontuMeluhäiriöiden torjuntaan liittyvä määräys on päivitetty
muotoiluun:
-terassit ja -parvekkeet tulee suojata melulta siten, että niillä saavutetaan melutason ohjea
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
kaavaselostusta on päivitetty Kulttuuriperintöön ja kaupunkikuvaan liittyvien lähtötietojen, ratkaisuiden ja ratkaisuiden perustelujen kuvauksen osalta
kaavakartan nimiö on päivitetty.
Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12595 hyväksymistä.
Helsingissä 10.12.2019
Marja Piimies
asemakaavapäällikkö

Oas 1399-00/19
Hankenro 4385_2
HEL 2018-005995
21.1.2019

1
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

PUOTILAN OSTARI, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Puotilan ostarin tontille suunnitellaan uutta liiketilojen keskittymää, jonka päällä on asuntoja. Suunnitelman mukaan ostarin nykyiset rakennukset puretaan. Ostarin pohjoispuolella olevaa pysäköintilaitosta suunnitellaan laajennettavaksi. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Stoan musiikkisalissa (Turunlinnantie 1) 13.
helmikuuta 2019 klo 17.30-19.30.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Puotilan Ostoskeskus Oy on hakenut asemakaavan muutosta. Hakija
on todennut, että vuonna 1961 valmistunut liikerakennus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Osakkeenomistajat ja kohteen kaavakehitystyöstä vastaava Kojamo Oyj ovat neuvotteluissa kaupungin kanssa pää-
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tyneet ratkaisuun, jossa kiinteistöä kehitetään maankäyttöä tehostamalla ja nykyiset ostarin rakennukset purkaen. Nykyisen 2-kerroksisen
pysäköintitalon laajentamista tutkitaan siten, että osa ostarin tontin
asuntojen autopaikoista sijoittuu laajennusosaan.
Asemakaavan muutos koskee Puotilan ostarin tonttia 45205/5, viereistä
pysäköintitonttia 45205/6 ja vähäisten rajamuutosten osalta asuntotonttia 45205/7 sekä viereisiä katualueita.
Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen ostarin korvaaminen uudella liiketilojen keskittymällä, jonka yhteyteen toteutetaan asuntoja. Tavoitteena
on kaupallisen palvelutarjonnan turvaaminen alueella nykyaikaisissa tiloissa ja samalla kaupunkirakenteen tiivistäminen ja asukasmäärän lisääminen Puotilan keskustassa.
Osallistuminen ja aineistot
Keskustelutilaisuus pidetään kulttuurikeskus Stoan musiikkisalissa (Turunlinnantie 1) 13.2.2019 klo 17.30 19.30.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viitesuunnitelman luonnos) on esillä 4.2. 1.3.2019 seuraavissa paikoissa:
kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1)
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 1.3.2019. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Puotila-seura
Helsingin Yrittäjät
asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja yritystoimintaan ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten
arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille ostarin
tontin haltijan hakemuksesta.
Voimassa olevissa asemakaavoissa (1959 ja 1999) ostarin tontti
45205/5 on merkitty alue liikerakennusten korttelialueeksi, tontti
45205/6 autopaikkojen korttelialueeksi ja tontti 45205/7 asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lisäksi alueella on katualueita.
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi A2.
Tontilla 45205/5 sijaitsee nykyisin yksikerroksinen, vuonna 1961 valmistunut ostarirakennus sekä sitä palvelemaan rakennettu pieni lämpövoimalarakennus. Tontilla 45205/6 sijaitsee vuonna 2003 valmistunut pysäköintitalo, jossa on pysäköintipaikkoja tonttien 45205/6 (Klaavuntie
15) ja 45245/1 (Rättärinpolku 1) tarpeisiin. Tontilla 45205/7 on kaupungin omistamia asuinkerrostaloja.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, p. (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi
Liikenne
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37388, pekka.leivo@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama
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Johdanto
Tässä rakennushistoriaselvityksessä käsitellään Puotilan ostoskeskusta. Selvitys on tehty
asemakaavoitusta varten. Itäisessä Helsingissä sijaitseva Puotilan ostoskeskus tunnetaan myös nimellä
Klaavuntien ostari. Kohteen historiaa käsittelevää aineistoa on säilynyt jonkin verran.
Erkki Karvisen v.1961 valmistuneen ja suunnitteleman liikerakennuksen lupakuvia löytyi runsaasti
Helsingin Arska-tietopalvelusta. Arskasta sai välttämätöntä informaatiota ostarin rakennusperiaatteista ja
rakennuksessa käytetyistä rakenteista, materiaaleista ja detaljeista. Rakennuksen perusperiaate on
suurilta osin arkkitehdin suunnitelmien mukainen. Selvisi kuitenkin, että rakennukseen on heti
ensimmäisten vuosista lähtien tehty runsaasti muutoksia alkuperäisistä suunnitelmista poiketen.
Muutoksia on tapahtunut erityisesti julkisivujen sisäänkäynneissä ja tilajaossa, mistä oli tallella vanhojakin
rakennuslupahakemuksia. Rakennuksen nykytilasta ei löytynyt sopivia kuvia, joten rakennuksen koko
elinkaari nykytiloineen on esitetty säilyneisyyskaaviona.
Kohde ja sen lähiympäristö dokumentoitiin ja kuvattiin ulkoa ja osittain sisältä, mikä helpotti tutkimustyötä.
Lisäksi rakennuksesta löytyi kaivamalla tietoa internetistä eri lähteistä. Informaatiota ja karttoja löytyi myös
Helsingin karttapalvelusta. Muutama valokuvakin kohteen alkuvuosilta oli säilynyt. Selvityksessä on
käytetty apuna myös edeltäviä inventointeja, kuten Helsingin Kaupunginmuseon laatimaa Puotilan
rakennusinventointia.
Ostoskeskusta tutkittaessa tutustuttiin myös Puotilan alueeseen ja rakennuskantaan yleisemmin, sekä
toteutettiin arkkitehtonisten tyylipiirteiden kevyttä vertailua muiden Karvisen suunnittelemien 1960-luvun
ostoskeskusten välillä.
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1.

Puotila

1.1.

Ympäristön rakentumisen historia

Puotilan kartano, alkujaan Botbyn kylä jaettiin vuoden 1765 isojaon yhteydessä kuuteen maakartanoon.
Päätila oli Råånsin ratsutila, johon yhdistettiin kaksi muuta tilaa. Nämä tilat muodostivat yhdistyttyään
Botbyn eli Puotilan kartanon. Puotilan kartano oli yksi Helsingin seudun merkittävimpiä ja kuuluisa etenkin
karjataloustuotteistaan.
Ennen liittämistään Helsinkiin 1826 nykyisen Puotilan alue kuului Sipoon pitäjään. 1900-luvun alussa
suomenkielinen huvila-asutus lisääntyi, jolloin Botby-nimi käännettiin Puotinkyläksi. Vuoden 1946
alueliitoksien yhteydessä Helsingin kaupunki muutti alueen viralliseksi nimeksi Vartiokylä ja antoi sen
ensimmäiselle kaupunkimaisesti rakennetulle alueelle nimen Puotila.
Puotilan kartanoa ympäröivät pellot ja niittyaukeat alkoivat muuttua asuinalueeksi 1950 1960-lukujen
vaihteessa, kun Asuntosäästäjät osti kaupungilta maata eri puolilta Helsinkiä uusien asuntojen
rakentamiseksi. Puotila onkin yksi Helsingin vanhimmista lähiöistä. Alueen vanhimmat kerrostalot ovat
valmistuneet syksyllä 1960, jolloin myös ensimmäiset muuttoautot ajoivat Puotilaan. Puotila nousi
nykyisille sijoilleen vain muutamassa vuodessa.

Puotilan lähiö 1961, Elämää lähiössä 1997

Rusthollarintie, Helsingin Kaupunginmuseo 1966

Uusiin lähiöihin muuttivat yleensä joko alkuperäiset helsinkiläiset tai jo useita vuosia Helsingin
keskustassa asuneet. Asuntopula oli kova eikä valinnanvaraa välttämättä ollut. Lisäksi lähiöasumiseen
houkutteli asuntojen uutuus, tilavuus ja moderni varustelutaso. Jääkaapit ja taloyhtiöiden omat saunat
olivat huomattavia parannuksia entiseen verrattuna.
Puotilaan on valmistunut jonkin verran uutta täydennysrakentamista vuosina 1999 2006, erityisesti
metroaseman läheisyyteen. Puotilan asukasluku oli huipussaan 1964, jolloin asukkaita oli hieman alle
7500, kun esimerkiksi vuoden 2013 alussa heitä oli 4930. (Meriniemi, 2014)
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Ilmakuvat havainnollistavat, kuinka konkreettinen alueen pelto- ja niittymaille rakentaminen oli. Kuvista
ilmenee myös jo olemassa olleiden teiden ja metsäalueiden käyttö asemakaavassa. 60-luvulla tiuhaan
tahtiin rakentunut alue näkyy selkeästi vuosien varrella tapahtuneena muutoksena. Selvityksessä
tutkittava Puotilan ostoskeskus on osoitettu kuvissa. Ortokuvat, Helsingin karttapalvelu, 2019

1950

1964

2019
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Nykyistä rakennuskantaa Puotilan ostoskeskuksen lähialueella

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

Taloja Klaavuntiellä

Taloja Rusthollarintiellä

Ostarin takaiset asuinkerrostalot Rättärinpolulla

Puotilan ostoskeskusta ympäröivät rakennukset länsi- ja eteläpuolella on rakennettu vuosina 1959-65 ja
rakennukset pohjois- ja itäpuolella on rakennettu vuonna 2000.
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1.2.

Kaavoituksen lähtökohdat, asemakaava, toteutuminen ja nykytilanne

Tutkittava kohde Puotilan ostari kuuluu Helsingin 45. kaupunginosaan eli Vartiokylän alueeseen ItäHelsingissä. Pinta-alaltaan Puotila on 0.9 km2. Lähialueita on Vartioharju, Marjaniemi, Itäkeskus,
Puotinharju ja Vuosaari. Asemakaava on hyväksytty 17.12.1998. Ostoskeskus sijaitsee KL- korttelissa
45205/5, jonka rakennusoikeus on tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaan 2 000 kem2.

Asemakaavapiirros, Helsingin karttapalvelu 2019
Puotilan asemakaavan numero 4550 suunnitteli Airi-Maria Fröjdman vuonna 1959. Suunnittelun
tavoitteena oli huomioida alueen luonnollinen ympäristö, joka näkyy esimerkiksi kartanolle johtavan
lehmuskujan ja alueen luonnollisten pinnanmuotojen säilyttämisenä. Frjödmanin suunnittelemaa kaavaa
pidetään aikaansa nähden edistyksellisenä. Rakennukset on sijoiteltu toisiinsa nähden väljästi ja niiden
kerroskorkeus on pidetty kohtuullisesti 3-4 kerroksessa. Asuinrakennusten keskelle jätetyt, lähes
umpinaiset sisäpihat ovat aikaansa nähden poikkeavia, mikä tekee osaltaan kaavasta erityisen.
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Vuoden 1950 talvisessa ilmakuvassa Puotilan kartanolle johtava lehmuskuja, nykyinen Rantakartanontie
(Helsingin Kaupunginmuseo 2014)
Ensimmäiset muutokset asemakaavaan tehtiin jo vuosien 1960-1961 aikana, ja ne laati asemakaavaarkkitehti Väinö Tuukkanen. Muutokset olivat pääasiassa rakennusten sijoitteluun tapahtuneita pieniä
korjauksia. Suurimmat muutokset tehtiin Puotilantie 8:n, jossa neljän pitkänomaisen 3.-4.kerroksisen
kerrostalon tilalle suunniteltiin kuusi pistetaloa. Myös Rantakartanontie 8:n pihapiiriä muutettiin melko
reilusti, yhden rakennuksen suunta käännettiin ja kahta rakennusta pidennettiin radikaalisti alkuperäiseen
nähden.
Helsingin kaupungin yleiskaavassa vuodelta 2002 Puotilan alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi
Rusthollarintien alkupään rivitalotontteja lukuun ottamatta, jotka on merkitty luonnollisestikin
pientalovaltaiseksi alueeksi. Rakennusten arkkitehtuurin yhtenäinen linja jatkuu läpi alueen. Vaihtelua
alueen ilmeeseen tuovat pistetalot, ostoskeskus, julkiset rakennukset, ja alueen ympärille jäävät kartano,
pientaloalue ja uudisrakennukset. (Meriniemi, 2014)
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2.

Ostoskeskus

2.1.

Erkki Karvinen

arkkitehti

Erkki Sakari Karvinen (9.7.1918-18.10.2005) oli suomalainen arkkitehti. Karvinen valmistui
arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1953, minkä jälkeen hän työskenteli Alvar
Aallon arkkitehtitoimistossa vuosina 1950 1955. Oma toimisto hänellä oli vuosina 1953 1988.
Karvinen oli tunnettu erityisesti ostoskeskuksistaan ja hän suunnitteli niitä lukuisia pääkaupunkiseudun
lähiöihin 1950-luvulta alkaen. Tunnetuin niistä oli vuonna 1964
valmistunut Helsingin Puotinharjun ostoskeskus eli Puhos, johon Karvinen suunnitteli myös 1980-luvun
laajennuksen. Muita hänen suunnittelemiaan ostareita ovat
Helsingissä Kannelmäen (1959), Kulosaaren (1960), Puotilan (1961), Konalan (1961 ja
1963), Maunulan (1962), Myllypuron (1965) ja Yliskylän (1973) ostoskeskukset. Vantaan puolella taas
Martinlaakson Martinkeskus (1970) sekä Pähkinärinteen (1973) ja Hakunilan (1981) ostoskeskukset. Osa
näistä on sittemmin purettu.

Torvisoittokunta Karvisen suunnitteleman Puotilan Ostarin avajaisissa lokakuussa 1961

Puotilan ostari vuonna 2019 Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmasta kuvattuna
Kuva: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
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2.1.1. Ostarin suunnittelu- ja rakentamisvaiheet, pohjaratkaisu, vertailukohteet

Yleiset tiedot:
Osoite: Klaavuntie 11, 00910 Helsinki
Valmistunut: 1961
Käyttötarkoitus:
Kerrosala ja kokonaisala:
Huoneistoala:
Tilavuus:
Kerroksia:

ostoskeskus
lämpökeskus
ostoskeskus
ostoskeskus
ostoskeskus
ostoskeskus

liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset,
voimalaitosrakennukset
1867 m², lämpökeskus 100 m², 202 m²
0 m², lämpökeskus 42 m²
7003 m³, lämpökeskus 601 m³
1, lämpökeskus 1 + kellari

Rakennusaine:

ostoskeskus

puu, lämpökeskus

betoni

Alkuperäinen asemapiirustus, Erkki Karvinen 1960
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Puotilan ostoskeskus on liikerakennukseksi rakennettu kauppakeskus. Ostoskeskukseen liittyy myös sen
pohjoispuolella sijaitseva erillinen pieni lämpökeskusrakennus. Pääpiirrokset ovat Erkki Karvisen piirtämiä
vuodelta 1960. Ostoskeskus suunniteltiin tulevan esikaupunkiradan aseman tuntumaan ja näin ollen liittyy
historiallisesti ympäröivään Puotilan 1960-luvun alun asuinkerrostaloalueeseen. Arkkitehtuurin osalta sillä
on oma kaupallisen rakennuksen identiteettinsä.
Rakennus on jonkin verran muuttunut alkuperäisestä niin massoiltaan kuin kulkuväyliltäänkin. Myös
julkisivut ovat hieman muuttuneet. Ostoskeskus muodostui alun perin kahdeksasta rakennusmassasta,
jotka yhdistettiin tasakatolla. Massojen keskelle muodostuu avoin sisäpiha, jossa on kaksi viheriötä.

Ostoskeskuksen alkuperäinen pohjapiirros, 1. kerros, Erkki Karvinen 1960
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Ostarin alkuperäiset julkisivut ja leikkaukset Rusthollarintielle ja paikoituspaikalle, Erkki Karvinen 1960

Ostarin alkuperäiset julkisivut ja leikkaukset Klaavuntielle ja liikennealueelle, Erkki Karvinen 1960
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Lämpökeskuksen alkuperäiset pohjapiirustukset, 1. kerros ja kellari, Erkki Karvinen 1960

Lämpökeskuksen alkuperäinen leikkaus, Erkki Karvinen 1960

Lämpökeskuksen alkuperäiset julkisivut, Erkki Karvinen 1960
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Puotilan ostoskeskus, Teuvo Kanerva 1969, Museoviraston kuvakokoelmat

Kuva: Leppänen Arkkitehdit Oy / Nykyinen näkymä Puotilan ostarin kattamattomalle atriumpihalle
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Ostoskeskuksista
1960 luvulla ostoskeskuksia rakennettiin eniten verrattuna edelliseen ja seuraavaan vuosikymmeneen.
Helsingin lähiöissä uusia ostoskeskuksia otettiin käyttöön 16 kappaletta. Erkki Karvinen suunnitteli niistä
useimmat, muun muassa Puotilan ostarin.
Rakennuskokonaisuuksille oli tunnusomaista pieni ja miellyttävä mittakaava. Rakennukset olivat selkeitä
ja siroja. Väriltään ne olivat vaaleita. Keskuspihoille rakennettiin usein vesiallas suihkulähteineen. Pihaa
jäsenneltiin istutuksin, vitriinein ja penkein. Rappion aika alkoi lamasta. Pankkikonttoreita lakkautettiin,
posteja suljettiin ja keskusliikkeet lopettivat pikkumyymälöitä. Tyhjentyneisiin tiloihin tuli tilalle kirpputoreja,
keskikaljabaareja ja pizzerioita. (Helsingin Sanomat 2004)
Ari Luukinen ja Tuomas Santasalo ovat luokitelleet ostoskeskukset kirjassaan Vanhojen ostoskeskusten
kaupallinen kehittäminen (1990) neljään tyyppiin: moduulimalli, suorakaidemalli, torikeskus ja
sisäpihamalli.
Puotilan ostari edustaa sisäpihamallista ostoskeskusta. Sisäpihamallissa liiketilat aukeavat torille tai
aukiolle. Rakennusten ulospäin antavat julkisivut ovat umpinaisia, eikä niissä ole yleensä sisäänkäyntiä
liiketiloihin. Karvisen suunnittelemista, 1960 luvulla valmistuneista ostoskeskuksista kaikki muut ovat
sisäpihamallia, paitsi Konalan pieni ostoskeskus, joka on suorakaidemallinen.
Keskeispihan ja tunnelimaisten katettujen käytävien varaan rakennetut matalat tasakattoiset
ostoskeskukset useilla yhteen ryhmitetyillä rakennuksilla olivat 1960-luvun arkkitehtuurille tyypillisiä.
Ostoskeskusten arkkitehtuuri muuttui uusien materiaalivalintojen myötä. Rappaus vaihtui joko
teräsrakenteiseen Minerit-levy tai peltipäällysteeksi tai betoniksi. Julkisivulasi, messinki ja kupari otettiin
myös julkisivumateriaaleiksi. (Laitinen, 2012)
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Puotilan ostoskeskus, Erkki Karvinen 1960
Muita Erkki Karvisen suunnittelemia ostoskeskuksia 60-luvulta:
Ostoskeskuksissa ilmenee Puotilan ostarin kanssa yhtenevinä piirteinä mm. niissä toimivat liikkeet,
vaaleahko väri- ja materiaalimaailma, ikkunapinnat, tasakattoisuus ja katetut käytävät.

Maunulan ostoskeskus, 1962. Ostari purettiin 2015.

Kulosaaren ostoskeskus, 1960.

Puotinharjun ostoskeskus, Puhos 1964.

Konalan ostoskeskus, 1962.
Kuvat: Helsingin Kaupunginmuseo
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2.1.2.

Ostoskeskuksen ja sen ominaispiirteiden kuvaus: rakenneperiaatteet, arkkitehtuuri,
ulkomateriaalit, tekniset järjestelmät (LVIS), piha-alue, keskeiset muutosvaiheet ja tehdyt
toimenpiteet

Ostoskeskus on matala, yksikerroksinen ja linjakas rakennus, joka muodostuu kattamattoman atriumpihan
ympärille. Ostoskeskus koostuu useasta rakennusmassasta. Kohde rajautuu etelässä Rusthollarintiehen,
pohjoisessa Rättärinpolkuun ja lännessä Klaavuntiehen. Pohjoisjulkisivua lukuun ottamatta kaikilta sivuilta
kulkee käytävät sisäpihalle. Katto sitoo rakennuksen osat kokonaisuudeksi muodostaen tunnelimaisia
läpikulkuja.
Ostoskeskuksen julkisivujen näyteikkunapinta-ala on melko suuri. Leveä valkoinen otsalista lasisten
julkisivuseinien yläpuolella kiertää rakennuksen kaikkia sivuja ja luo rakennukselle horisontaalisen ilmeen.
Seinien umpiosat ovat valkoiseksi maalattua Minetit-levyä, varastojen seinä maalattua puhtaaksi
muurattua kahitiiltä, alakatto kipsoniittia. Rakennuksen katemateriaalina on saumapelti. Ikkunat ovat
vaaleanharmaaksi maalatuissa teräskehyksissä. Näyteikkunoissa on keltaiset markiisit.
Uloimmat julkisivut teiden suunnasta katsottuna
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy

Julkisivu Klaavuntieltä

Julkisivu Rättärinpolulta

Julkisivu Rusthollarintieltä

Julkisivu parkkipaikalta
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Rakennuksessa on 10 kattoikkunaa eri puolilla rakennusta. Neljä sisätiloissa ja kuusi läpikulkujen kohdalla
ulkotiloissa. Päivisin terassin kattoikkunoista tuleva valo muuttuu illan tullen keinovalaistukseksi
rakennuksen ulkopuolella alakattoon lisättyjen valaisimien myötä.

Läpikulku sisäpihalle

Kattoikkuna

Näkymä Rusthollarintielle rakennuksesta

Markiisit vedettynä alas

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy
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Kuutiomaisen lämpökeskuksen julkisivut sekä piippu ovat puhtaaksi valettua betonia ja tasakaton otsalista
on verhoiltu valkoisella Minerit-levyllä. Katossa on peltikate. Rakennusvalvontaviraston arkiston tietojen
mukaan rakennuksen arkkitehtuuria ei ole muutettu.
Lämpökeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös talonmiehen asuinhuoneisto ja
kellarikerroksessa väestönsuoja. Lämpökeskus rajoittuu myöhemmin rakennetun taloyhtiön aitaan, mikä
rajaa myös tontit toisistaan.

Lämpökeskus edestä kuvattuna

Lämpökeskus ja tontit rajaava muuri

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy
Ostoskeskuksen piha-alue ja ympäristö
Rakennusta ympäröivä maa on asfalttia. Ympäristö on pyritty säilyttämään mahdollisuuksien mukaan
vehreänä, tienvarsilla on nurmialueita, pensaita ja riveihin istutettuja puita. Ostoskeskuksen ja
lämpökeskuksen välissä on parkkipaikka 50 autolle.

Graffiteja lämpökeskuksen seinissä
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy
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Parkkipaikka

Näkymä Rusthollarintieltä

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy
Talotekniikka
Koko ostoskeskusrakennus varustettiin koneellisella poistotuuletuksella 1971, mitä on vuosien varrella
vaihdettu ja uusittu koneelliseen ilmanvaihtoon muutostöiden yhteydessä. Uutta ja vanhaa talotekniikkaa
on runsaasti näkyvillä ympäri rakennusta.

Talotekniikkaa liiketilojen katoissa ja julkisivuilla
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Kunnostustoimenpiteet ja muutokset sisä- ja ulkotilassa
Ostoskeskuksen pohjakaava ja sommitelma on muuttunut jonkin verran myöhemmän lisärakentamisen
myötä. Valmistumisesta lähtien on tehty useita tilojen käyttötarkoituksien muutoksia, muuttamalla
sisätilojen sijoittelua ja väliseiniä. Muutoksia on tehty myös massoihin, kulkuväyliin ja julkisivuihin.
Rakennuksia on laajennettu ja yhdistetty toisiinsa. Etenkin Rusthollarintien puoleisten kahden lasisen
kioskinopan yhdistäminen toisiinsa ja takana olevaan rakennusmassaan on vaikuttanut ostoskeskuksen
ilmeeseen, kun niiden takana kulkenut avoin käytävä sulkeutui. Erkki Karvinen toteutti alkuvaiheen
muutostyöt itse. Myöhemmistä muutostöistä on vastannut useat eri arkkitehti- ja insinööritoimistot.

Muutokset listana
-1960 Lupa uudisrakennukselle, alkuperäiset piirustukset. Erkki Karvinen.
-1961 ja 1962 Muutoksia ja lisäyksiä myymäläpohjissa ja sisäänkäynneissä. Erkki Karvinen.
-1962 Laatikkoaitauksia parkkipaikan puoleiseen julkisivuun. Erkki Karvinen.
-1966 Sisustusmuutos, itsepalvelupesula. Insinööritoimisto Ranes.
-1970 Kansallisosakepankin ja pohjoismaiden yhdyspankin muutoksia sisätiloissa. Muutoksia julkisivuissa
yösäilöissä ja sisäänkäynneissä. Pauli Puotila.
-1976 Rakennusmuutos, käyttötarkoituksen ja tilojen muutoksia sisätiloissa, julkisivumuutoksia. Olavi
Keinänen.
-1980 Rakennusmuutos, käyttötarkoituksen ja tilojen muutoksia sisätiloissa, julkisivumuutoksia.
Rakennuksen pohjoisimmat alun perin käytävän toisistaan erottamat kaksi rakennusmassaa yhdistettiin
elintarvikeliikkeeksi. Erkki Karvinen.
-1988 Muutos, pizzerian laajennus viereiseen pankkihuoneistoon. Arkkitehtitoimisto Reino Lammin Soila.
-1992 Myymälätila muutettiin baari/kahvilaksi. T. Karimo.
-1993

Reino Rissanen.

-1994 Liikehuoneiston muutos kahvilahuoneistoksi.
-1995 Valomainoksia julkisivuihin. Eriksson Arkkitehdit Oy.
-1997 Wc:n viemäröinnin muutos.
-1997 Kolmannen kioskinopan taakse kukkamyymälän yhteyteen rakennettiin kevyt varastorakennelma.
Pekka Koponen.
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-1998 Julkisivumuutoksia, mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Rakennuksen sokkelit alkuaan mustaksi
maalattua Minetit-levyä. Muutettiin rst-levyksi ja ikkunoiden alun perin mustat teräskehykset maalattiin
vaaleanharmaiksi. Rakennussuunnittelu Esa Levänen Oy.
-1999 Muutos, myymälän tilalle kahvila, Pizzeriatilan laajentaminen.
-2002 Keskon myymälän lvi-peruskorjaus. Insinööritoimisto Touko Saarinen Oy.
-2002 Nordea-pankin standardien mukaisen Solo-kilven asentaminen julkisivuun. Studio Tandem, Reino
Rissanen.
-2003 Nukketeatteri Sampoa varten entisen pankin kolme liiketilaa yhdistettiin ja muutettiin teatteri ja
kokoontumistiloiksi. Rakennusarkkitehti P. Orjala, rakennuttajana Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
-2004 Myymälän muuttaminen kahvilaksi. J. Koskinen.
-2006 Valintatalon laajennukseen haettiin rakennuslupaa. Myymälätilojen korjaus- ja muutostyöt kahden
liikehuoneiston yhdistäminen ja sisäänkäynnin muutos sekä muutoksia julkisivujen mainosvaloihin.
-2007 Kahden liiketilan - (ravintola Pikkulintu ja Puotilan kahvitupa) yhdistäminen purkamalla
kevytrakenteinen välisenä sekä wc-tilojen uudistaminen. Ravintola Pikkulintua varten tehtiin korjaus ja
muutostöitä. Arkkitehtitoimisto Juha Pekka Mikkonen.
-2009 Ravintolatilaan asennetaan uusi tulo- ja poistoilmakoje lämmöntalteenottolaitteistolla. Ilmamäärät
mitataan ja säädetään. Insinööritoimisto Jarmo Lehtonen Oy.
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Muutokset säilyneisyyskaaviona
Helsingin kaupungin Arskasta löytyneiden kuvien pohjalta laadittuun säilyneisyyskaavioon on värikoodattu
ostoskeskuksessa tapahtuneet muutokset vuosikymmenittäin. (Kaavio myös erillisenä pdf-liitteenä)
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2.1.3.

Rakentaminen - nykytilan inventointi

Kokonaisuutena tämänhetkinen rakennus vaikuttaa aikansa eläneeltä. Rakennuksen ollaan annettu
rappeutua suurilta osin, eikä ulkopuolen korjaustöitä viimeiseen 10 vuoteen ole saatujen tietojen mukaan
tehty, joten se on huonossa kunnossa. Lähes kaikkiin pintoihin on tullut ajan saatossa rappeutumia, likaa
ja halkeamia. Pinnoilla on runsaasti graffiteja. Ikkunan puitteet, ovet ja kynnykset ovat rispaantuneita ja
katot, talotekniikka ym. vanhentunutta. Erityisesti parkkipaikan puoleisen julkisivun kaikki osat ovat todella
huonokuntoisia.

Tasakaton otsalistan alkuperäiset Minerit-levyt ovat kauttaaltaan vaurioituneita

Rispaantuneet ikkunanpuitteet ja katto parkkipaikan puolella

Parkkipaikan puoleiset Alepan yhteydessä olevat laatikkosuojat huonossa kunnossa
Kuvat: Leppänen Arkkitehdit Oy
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Sisäpihan julkisivujen seinä- ja näyteikkunapintoja nykytilassaan

Huonokuntoisten julkisivujen yksityiskohtia

Lämpökeskuksen alkuperäiset ikkunat ja ovet kauttaaltaan lohkeilleet
Kuvat: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy / Leppänen Arkkitehdit Oy
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1.3.1.

Keskeiset tilat ja toiminta

Kiinteistössä toimii nykyisin (2019) Alepa, ravintola, pizzeria, R-kioski, Otto-automaatti, kolme lähiöbaaria,
kukkakauppa, kampaamo ja fysikaalinen hoitolaitos. Lisäksi rakennuksen entisissä pankin tiloissa toimii
nukketeatteri, mikä on osaltaan vaikuttanut ostoskeskuksen tunnelmaan myönteisesti.
Liikerakennuksessa on lukuisia sisäänkäyntejä liiketiloihin. Suurimmassa osassa liikkeissä on jäljellä
vanhat huonossa kunnossa olevat puiset ulko-ovet ja kynnykset. Useimpiin liiketiloihin kuljetaan vanhojen
tuulikaappien kautta. Ulkopuolelta liikkeet noudattavat samaa vanhoille ostareille tyypillistä kaavaa:
enemmän tai vähemmän peittäviä teippauksia näyteikkunoissa.
Liikkeitä ulkopuolelta

Alepa

Fysikaalinen hoitolaitos

Otto-automaatti

Kampaamo

Baari

Kukkakauppa

Pizzeria ulkoa ja sisältä
Kuvat: Leppänen Arkkitehdit Oy
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Järjestelmäarkkitehtuurin aikana muunneltavuus oli ostoskeskusten kohdalla hyvin keskeistä, mutta toisin
kuin Karvisen suunnitteleman rakennuksen ulkopuoli, uusittujen tilojen pohjaratkaisut, värimaailma ja
materiaalit vaikuttavat paikoin hätäisesti mietityiltä ja vanhaan ulkoasuun sopimattomilta. Tiloja on
esimerkiksi purettu nopealla aikavälillä ja rakennettu samantapaisesti pian uusiksi. Sisätiloissa on
kuitenkin alkuperäisiä yhteneviä piirteitä, mistä tunnistaa tilat yhdeksi rakennuskompleksiksi. Useissa
liiketiloissa, esim. Alepassa, Bar Puotilassa ja R-kioskissa on näkyvissä rakennukselle ominainen toistuva
pilarirakenne.

Alepa

Bar Puotila

R-kioski

Vaikka sisätiloissa on tapahtunut runsaasti muutoksia ja harvat ovat alkuperäisessä asussaan, silti lähes
kaikissa sisätiloissa yleisilme on vanhanaikainen ja epäsiisti, eikä kulumia ja rikkoutuneita osia ole
korjattu. Esimerkiksi Alepan sisäkatot ovat romahtaneet paikoin yläikkunoiden vieriltä.

Alepan sisäkatot

Nukketeatterin Sampon kokoontumistilaa
Kuvat: Leppänen Arkkitehdit Oy
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Esimerkki tilojen käytöstä vuonna 2011 (Laitinen, 2012)
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3.

Yhteenveto

Puotilan ostoskeskuksesta laadittu rakennushistoriaselvitys yhdistää tiedot kohteen historiasta,
muutosvaiheista ja nykytilasta, ja tarjoaa tiivistetyn kokonaiskuvan rakennuksen tähänastisesta
elämänkaaresta. Ostoskeskus sijaitsee Puotilan lähiössä Vartiokylän asuntovaltaisella alueella, missä
suurin osa alueen rakennuskannasta on 1960-luvulle tyypillisiä asuinkerrostaloja. Ostoskeskus noudattaa
ajan tapaan arkkitehtuuriltaan samaa tyyliä sitä ympäröivien rakennusten kanssa. Rakennus on
vaaleasävyinen, selkeälinjainen ja tasakattoinen.
Ostoskeskus on useista osista sisäpihan ympärille muodostuva rakennusten keskittymä. Arkkitehti Erkki
Karvisen suunnittelema kokonaisuus valmistui vuonna 1961. Lukuisista ostoskeskuksistaan tunnettu
Karvinen on suunnitellut Helsinkiin ja Vantaalle myös muita arkkitehtonisilta piirteiltään samantyylisiä
1960-luvun ostoskeskuksia.
Rakennukseen on tehty runsaasti muutostöitä tiheään ja huolettomasti sisätiloihin ja sisäänkäynteihin
käyttötarpeiden muuttuessa. Runsaista muutoksista huolimatta ostoskeskuksen ulkopuolisia pintojen ja
elementtien korjauksia ei ole kovinkaan paljon tehty ja näin ollen rakennus on kauttaaltaan huonossa
kunnossa. Massoittelu ja suuret linjat ovat säilyneet osittain ennallaan mutta alkuperäisten suunnitelmien
mukainen ilmavuus on vähentynyt.
Kulttuurihistorialliset arvot
Puotilan sisäpihamallinen ostoskeskusrakennus on arvotettu Helsingin kaupunginmuseon vuonna 2004
erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä
ost
Rantakartanontien, Klaavuntien, Juorumäen ja kartanon alue on merkitty arvoalueeksi,
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota
kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. (Meriniemi, 2014)
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4.

Liitteet

Puotilan ostoskeskus säilyneisyyskaavio.pdf

5.

Lähteet

Kartat ja ilmakuvat:
Helsingin kaupunki, karttapalvelu (kartta.helsinki.fi)
Rakennuspiirustukset:
Helsingin kaupunki, Arska-tietopalvelu
Julkaisut:
Arjen arkkitehtuuria, Helsingin Sanomat; 2004
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004273841.html
Helsingin ostoskeskukset; Laitinen 2012
http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2012/isbn9789526047607.pdf
Helsingin rakennuskulttuuri, Puotilan rakennusinventointi Helsingin Kaupunginmuseo; Meriniemi 2014
https://www.hel.fi/static/hkm/pdf/Puotila.pdf
Internet-lähteet:
Helsingin Kaupunginmuseo, Finna.fi Puotilan ostoskeskus, viitattu 7.6.2019
https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km002koa
Wikipedia (wikipedia.fi), viitattu 6.6.2019
Vanhat valokuvat:
Helsingin Kaupunginmuseo
Museoviraston kuvakokoelmat
Uudet valokuvat:
Realia Management Oy
Leppänen Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
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