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Vuonna 2010 ilmestynyt Naisten 
Helsinki - kulttuurihistoriallinen opas 
(Kvinnornas Helsingfors - en kultur-
historisk guide, toimittaneet Anna 
Biström, Rita Paqvalen ja Hedvig 
Rask) on tekijöidensä mukaan tarkoi-
tettu kaikille, jotka haluavat nähdä il-
miselvän uudella tavalla. Teos kokoaa 
yhteen asiantuntijoita, jotka kertovat 
Helsingistä oman erikoisalansa näkö-
kulmista paljasten pääkaupungista, 
sen ihmisistä ja historiasta uusia 
puolia. 

Kirjoituksissa tarkastellaan muun muas-
sa lähiöiden suunnittelua ja sen vaiku-
tusta perheisiin, Stockmannin tavarataloa, 1700 –luvun liikenaisia, 
Pirkko Saision ja Tarja Halosen Kalliota. Tyypilliset ”naisten paikat”, 
kuten siirtolapuutarhat, leikkipuistot ja synnytyslaitokset avautu-
vat lukijalle uudella tavalla.

Insinööritoimisto Lauri Mehto teki aikanaan myös Kallion 
kirkon korjaussuunnitelman.

Teoksen kansikuvan on suunnitellut 
Fredrika Biström. 1920-luvulla otetus-
sa kannen kuvassa ovat arkkitehdit 
Elsa Arokallio ja Elsi Borg.

oas,
helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö
rakentamisen ruusun 2010 saaja

kunniamaininta
rakentamisen ruusu 2010

lauri mehto oyInsinööritoimisto

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on 
vuonna 1956 perustettu rakenne-
suunnittelutoimisto, joka työllistää 
tällä hetkellä 24 rakennusalan asian-
tuntijaa neljässä kaupungissa sijait-
sevissa aluekonttoreissaan. Mehton 
toimistolle ominaista on monipuoli-
suus ja rakennusalan eri ammattien 
osaamisen yhteensovittaminen. 
Toimistoa kiitetään kunniamaininnan 
perusteissa paneutuvasta ja ammatti-
taitoisesta työstä sekä ainutlaatuisista, 
lähes pioneerityön kaltaisista suori-
tuksista.

Lauri Mehton työtä jatkavan Simo-
Pekka Valtosen rakenneteknisenä 
perusajatuksena on, että kantaville 
rakenteille tehdään mahdollisim-
man vähän muutoksia. Talotekniikan 
vaatimille kanaville etsitään lähtökoh-
taisesti sellaisia reittejä, ettei tarvitse 
puhkoa uusia aukkoja.

Diplomi-insinööri Simo-Pekka Valtonen 
on  insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n 
toimitusjohtaja.

teoksen toimituskunta

Hoas tuottaa asumispalveluja pääkaupunkiseudulla peruskoulun 
jälkeisissä oppilaitoksissa päätoimisesti opiskeleville opiskeli-
joille. Hoasin lähes 8500 asunnossa on yli 17000 opiskelijan koti. 
Kohteet sijaitsevat kestävän kehityksen periaatteita tukien joko 
lähellä oppilaitoksia tai hyvien julkisten yhteyksien päässä niistä. 
Opiskelijakodin vuokraan sisältyy laajakaistayhteys ja sertifioitu 
vihreä suomalainen vesivoimasähkö.

Opiskelijoiden asumisen toiveet ja tarpeet vaihtelevat. Hoas 
vastaa kysyntään tarjoamalla erilaisia ja erihintaisia asuntoja ja 
useita asuntotyyppejä. Siksi Hoas suosii rakennuttamisessaan 
muuntojoustavia ratkaisuja. 

Säätiö panostaa rakennuttajana asuntojen ja asuinympäristön 
laatuun ja viihtyisyyteen huomioimalla mm. ekologisuuteen, 
esteettömyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. 
Esimerkiksi Jätkäsaaressa Hoas tuo alueelle lisäksi toivottua 
asumisen monimuotoisuutta ja autottomuutta. Hoas on myös 
käyttänyt elinkaarisuunnittelijaa mm. selvittämään hankkeiden 
vaikutuksia ympäristöön. 

Hoasin asuntojen on oltava asukkailleen ja ympäristölleen tar-
koituksenmukaisia, kestäviä ja viihtyisiä koko elinkaarensa ajan. 
Olemassa oleva asuntokanta pidetään kunnossa ja kehitetään 
systemaattisella kiinteistönpidolla. Hoas on myös selvittänyt 
kohteisiinsa liittyvät lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuudet. 
Esimerkiksi Haagan Kylänevantien kiinteistöön saatiin keväällä 
2010 peruskorjauksen yhteydessä 26 uutta asuntoa lisäkerroksil-
lä. Kaavakäsittelyssä useita lisäkerroksiin tai tontin tiivistämiseen 
liittyviä täydennysrakentamishankkeita. 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö perustettiin vuonna 
1969 helpottamaan opiskelijoiden asuntotilannetta pääkaupun-
kiseudulla. Hoasin toiminnassa ovat mukana Helsingin yliopiston 
ja Aalto yliopiston ylioppilaskunnat sekä 10 muuta ylioppilas-
kuntaa ja oppilaitosten oppilasyhdistystä. Vuonna 2010 Hoasille 
valmistui 380 uutta opiskelijan kotia.

Palkitsemisperusteissa Hoasin todetaan olevan laatutietoinen, 
konseptia uudistava rakennuttaja, jonka asuinrakennukset ovat 
2000-luvun ajan tuoneet tervetullutta vaihtelua asuinrakennus-
kantaan ja arkkitehtuuriin. Laadukkaalle, iloiselle ja oivaltavalle 
arkkitehtuurille on annettu mahdollisuus. Hyvän suunnittelun ja 
omintakeisten ratkaisujen keinoin on käännetty joskus hanka-
lienkin rakennuspaikkojen haasteet voitoksi.
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Vuonna 1947 valmistuneen Hoasin 
Leppäsuonkatu 7:n kerhotilassa on 
useita Tove Janssonin seinämaalauksia. 
Maalaukset restauroitiin vuonna 2010.

Vuonna 2010 valmistunut, Helsingin Viikissä sijaitseva Hoasin Pasteurinkatu 1 on palkitsemispe-
rusteiden mukaan ”esimerkki arkkitehtuurista, jonka luonne on käyttäjäkuntaa ajatellen sopivan 
rento”.

Kustaa Vaasan tien ja Väinö Auerin kadun kulmauksessa sijaitsevaa Hoasin Intiankadun opiskelija-
asuntotalokompleksia on kiitelty arkkitehtuuristaan. Kuvassa kohteen sisäänkäynnin vieressä sijaitseva 
yhteistila, joka kannustaa yhteisöllisyyteen.

Kuva: Hoas/LFC Group/Sanna Liimatainen Kuva: Hoas/LFC Group/Sanna Liimatainen 
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Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan vuosittain antama 
tunnustus laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Ruusun avulla raken-
nuslautakunta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto haluavat nostaa esiin hyviä 
esimerkkejä kohteista, jotka ovat edistäneet rakentamisen kulttuuria.

Rakentamisen Ruusulla palkitaan paikallinen, mutta laajemmin merkityksellinen kohde. 
Ruusu kiittää saajaansa pääkaupungin ja rakennusalan kehittämiseksi koituneesta luovuu-
desta ja tinkimättömästä puurtamisesta. 

Rakentamisen Ruusun ansaitsee sellainen maineteko, joka esimerkillisesti toteuttaa raken-
nusvalvonnan tarkoitusperiä. Sellaisiksi on mainittava niin teknisiä, esteettisiä, kulttuurisia 
kuin sosiaalisiakin tekijöitä. Näistä muodostuu rakennettua ympäristöä, joka toimii hyvin ja 
miellyttää käyttäjiään - viihtyisää, turvallista ja kaunista tilaa.

Rakennetun ympäristön maineteot ovat kestäviä: ne muokkaavat yhteisen ympäristöm-
me luonnetta ja käyttöä. Takavuosien Ruusuilla palkitut ovat toki aina olleet jollakin lailla 
ajassaan kiinni, mutta uutuus ei ole ollut niiden itseisarvo. Ruusulla ei ole tarkoitus tarttua 
muodikkaisiin ilmiöihin tai kulloisenkin vuoden uskaliaimpiin uutuuksiin - kaikki kunnia 
toki niillekin. Ruusun saajat ovat edustaneet ennen kaikkea kiittämisen arvoisia saavutuk-
sia, eheitä ja toimivia kokonaisuuksia. 

Rakentamisen Ruusun tunnustus voidaan antaa rakennukselle, korjaukselle, tilalle, uralle, 
elämäntyölle, selvitykselle, suunnitelmalle tai hedelmälliselle yhteistyölle. Sillä kiitetään 
sellaista rakennettua ympäristöä toteuttavaa tai kuvaavaa työtä, joka jää historiaan. Koh-
teita, henkilöitä tai työn tuloksia, jotka muistetaan lämmöllä ja kiittäen.

Rakentamisen Ruusuja on jaettu vuodesta 1995. Ruusun arvoisen saavutuksen etsintä 
on kuin luonnostaan koonnut vuosittain ympärilleen jonkin vaihtuvan teeman, joko jo 
mahdollisia kandidaatteja pohdittaessa tai lopullisten kandidaattien muodostamana. 
Kandidaatit valitaan kulloisenkin vuoden aikana valmistuneista, ansioituneista rakennetun 
ympäristön hankkeista. 

Geotekninen suunnittelu: Fun-
datec Oy/vastaava suunnittelija 
Jukka Pöllä
LVIA-suunnittelu: Insinööritoi-
misto Olof Granlund Oy/vastaava 
suunnittelija Paavo Tikkanen
Palo-ja turvasuunnittelu: L2 
Paloturvallisuus Oy/vastaava 
suunnittelija Juha-Pekka Laak-
sonen
  

tavaratalon laajennushanke S
rakentamisen ruusun 2010 saaja 

Stockmannin tavaratalon valmistuminen vuonna 1930 on ollut tärkeä tapahtuma Helsingin 
rakennushistoriassa. Tavarataloa on laajennettu ja saneerattu vanhaa kunnioittaen.

Pieniä helmiä kaupunkitilassa: Kalevalakehto-installaatio Seurasaaressa, 
arkkitehti Travis Price ja kansainvälinen arkkitehtiopiskelijaryhmä; Sähkökaap-
pien katugalleria, Helsingin Energia ja kuvataiteilija Magdalena Åberg yhteis-
työssä kansainvälisen työpajan kanssa Kaupunkitilaa rikastuttavat hankkeet: 
Eiranrannan puistot, Ramboll Finland Oy; Crusellin silta; Arabianrannan kau-
punginosan puistojen ja katutilojen muodostama laadukas kokonaismiljöö; 
Keskuskadun aloitus kävelykaduksi, arkkitehtisuunnittelu arkkitehti Yrjö Rossi, 
Arkkitehtityöhuone APRT OY Monitahoinen hanke – onnistunut kokonaisuus: 
Stockmannin Helsingin tavaratalon laajennus Kunniamaininnat: Insinööritoi-
misto Lauri Mehto Oy, toimitusjohtaja, DI Simo-Pekka Valtonen; Helsinki kaikille 
–projekti sekä projektin johtaja Pirjo Tujula, HKR; Kari Silfverberg, arkkitehti/
Helsingin ympäristökeskus Yksittäinen laadukas rakennushanke: Musiikkitalo, 
LPR-arkkitehdit Oy; Viikin opiskelija-asuintalot, Playa Arkkitehdit Oy/arkkitehti 
Tuukka Vuori; Asunto Oy Helsingin Oscar, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy/
arkkitehti, professori Tuomo Siitonen; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toi-
mipisteen laajennus, Sanaksenaho Arkkitehdit Oy/arkkitehti Matti Sanaksenaho; 
Lindströmin toimitalo, Arkkitehtitoimisto SARC Oy/arkkitehti Antti-Matti Siikala; 
Villa Vallaton 1 ja 2, Arkkitehtitoimisto Merja Eskola Oy/ arkkitehti Merja Eskola; 
Pauligin kahvipaahtimo ja toimitilat, Arkkitehdit Tommila Oy/arkkitehti Mauri 
Tommila Laatutietoinen ja uudistuva rakennuttaminen: Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiö, HOAS Uudenlaiset energiaratkaisut: Vanhankaupun-
gin Kellokas/arkkitehti Karin Krokfors Korjaushankkeet: Teuvo Pakkalan tie 1, 5, 
9, 13 + Maiju Lassilan tie 6, Pohjois-Haagan kiinteistöt Oy ja  ERAT Arkkitehdit Oy 
/arkkitehti Sebastian Lönnqvist; Sibeliuksenkatu 9, arkkitehti Heikki Pyykkö; Haa-
gan ammattikoulun peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Jukka Sirén Oy / arkkitehti 
Sinikka Muurimäki Ajankohtaista: Kvinnornas Helsingfors, kulttuurihistorialli-
nen opas Helsinkiin, toimituskunta Anna Biström, Rita Paqvalén ja Hedvig Rask; 
As Oy Helsingin Gramofoni, tietomallinnus ja sähköisen suunnitelma-aineiston 
ansiokas hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa

tockmannin helsingin

Lähes kymmenen vuotta kestänyt Stockmannin Helsingin kes-
kustan tavaratalon laajennus- ja uudistushanke, Kasvu-projekti, 
valmistui marraskuussa 2010. Kyseessä oli Stockmannin suurin 
rakennusprojekti Helsingin tavaratalon valmistumisen jälkeen 
vuonna 1930. 

Kestoltaan ja laajuudeltaan mittava hanke kaupungin ydinkes-
kustassa, täyteen rakennetussa korttelissa ja keskellä toimivaa 
tavarataloa edellytti onnistuakseen jatkuvaa ja hyvää yhteistyötä 
eri viranomaisten ja hankkeessa toimivien kesken.

Hanke työllisti enimmillään yli sata suunnittelijaa ja 500 rakenta-
jaa. Kokonaiskustannus oli yli 200 miljoonaa euroa. Laajennuksen 
myötä Pohjoismaiden suurin tavaratalo sai 10 000 m2 lisää kau-
pallista pinta-alaa ja on nyt Euroopan viidenneksi suurin tavarata-
lo, myyntipinta-alaltaan 50 000 m2.

Rakentamisen Ruusun palkitsemisperusteissa Stockmannin 
Helsingin tavaratalon laajennuksen suunnittelutiimiä kiitetään 
pitkäjänteisestä kehitystyöstä, joka tukee yhdyskuntarakenteen 
kestävyyttä ja kunnioittaa kaupunkikuvaa. Stockmannin lippulai-
van säilyminen ja kehittyminen keskellä Helsingin keskustaa on 
Helsingille ja helsinkiläisille merkityksellistä. Kasvu-hanke vietiin 
läpi taidolla ja vanhaa kunnioittaen, ja lopputuloksen voinee 
sanoa toteuttavan mainiosti hankkeen iskulausetta ”Kaikkien 
aikojen Stockmann”.

Rakennuttaja: Stockmann Oyj Abp,  toimitusjohtaja Hannu 
Penttilä 
Arkkitehtuuri- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy/
pääsuunnittelija arkkitehti Pekka Laatio
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy/vastaava raken-
nesuunnittelija Veikko Heino

tavaratalo sai 10.000 m•	 2 lisää kaupallista pinta-alaa
sisäpihaan, vanhan valopihan yläpuolelle rakennettiin kolme uutta kerrosta •	
Herkku-osasto kasvoi pinta-alaltaan yli kaksinkertaiseksi ja sijaitsee nyt yhdes-•	

sä tasossa Keskuskadun ja tavaratalon alla, pinta-ala 4500 m2

Mannerheimintien alle rakennettiin kolmikerroksinen pysäköintihalli 600 •	
autolle 

tavaratalon alle kalliotiloihin rakennettiin logistiikkakeskus, joka on yhteydes-•	
sä keskustan huoltotunneliin

uusia tavarahissejä rakennettiin ja entisiä jatkettiin alas huoltotilaan•	
uusia asiakashissejä ja –liukuportaita rakennettiin ja vahat peruskorjattiin•	
tavaratalon olemassa olevien myyntitilojen talotekniikka uudistettiin •	
Stockmann osallistui Helsingin kaupungin toteuttamaan keskustan huolto-•	

tunnelin rakentamiseen
tavarantoimitus- ja pysäköintiliikenteen siirtyminen maan alle mahdollisti •	

Keskuskadun rakentamisen kävelykaduksi, mikä lisää keskusta-alueen viihtyi-
syyttä ja vetovoimaisuutta

Kuva: Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
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Faktaa laajennushankkeesta

Faktaa laajennushankkeesta

ensimmäinen, 4-kerroksinen osa Keskuskadun varrella avattiin 1926•	
tavaratalon suunnitteli arkkitehti Sigurd Frosterus•	
tavaratalo valmistui 1930, avajaisia vietettiin 24.11.1930•	
Argos-osa valmistui 1989, suunnittelijana professori Kristian Gullichsen•	
Argos-osan valmistumisen jälkeen tavarataloa oli laajennettu yli 17 000 •	

m2:llä ennen Kasvu-projektia 

Tavaratalon historiaa


