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Tekniikan kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö tutkii Helsingin lippakioskeja kaupungin histo-
riassa sekä tutkii lippakioskien arkkitehtuuria sekä merkitystä kaupun-
kikuvassa. Työ pohtii kaupunkikuvan kokemista sekä kioskien merki-
tystä ihmisten kaupunkikuvassa. Työn lähdemateriaaleina on käytetty 
kirjalähteitä, Helsingin kaupungin julkaisuja sekä kioskiyrittäjä Jaakko 
Ruotsalaisen haastattelua.
 Kandidaatintyö taustoittaa lippakioskien historiaa 1800-luvun 
lopusta nykypäivään. Työ kertoo Helsingin kioskitoiminnan synnystä, 
lipallisten tyyppikioskien vakiintumisesta Helsingin kaupunkikuvaan 
sekä Helsingin olympialaisten vaikutuksesta kioskien määrän kasvuun.
Lisäksi työ tutkii lippakioskien arkkitehtuuria, toimintoja sekä sijoittu-
mista kaupungissa.
 Kandidaatin työ käsittelee case-tapauksena Käpylän lippakioskia. 
Kioskinpitäjän haastattelun avulla työ taustoittaa Käpylän kioskin histo-
riaa ja kioskin toimintoja ja suhdetta ympäröivään kaupunkitilaan.
 Työ selvittää kioskitoiminnan nykypäivän ongelmia sekä esittää 
ratkaisuja, jotka edesauttaa kaupunkikuvaa rikastuttavaa kioskitoimin-
taa.
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1 JOHDANTO

Vuoden 1912 tietosanakirja mää-
ritteli kioskin pieneksi huvilaksi, 
jonka muodosti pilarien kannatta-
ma telttakatto. Se oli puutarha- tai 
puistomaja, joka oli rakennettu 
turkkilaiseen tai kiinalaiseen ta-
paan. Se oli myös pienehkö vir-
voitusjuomien tai sanomalehtien 
yms. myyntikoju kaupungeissa tai 
rautatieasemilla. Tämä määritelmä 
pätee monilta osin edelleen, mutta 
kioskit ovat ajan saatossa kehit-
tyneet niin toiminnoiltaan kuin 
arkkitehtuuriltaankin. Helsingin 
kioskit ovat läpi historiansa ilmen-
täneet aikansa henkeä arkkiteh-
tuuriltaan sekä kertoneet aikansa 
kaupankäynnin luonteesta. 

Nykypäivänä termistä ”kioski” 
saattaa monelle tulla ensimmäisek-
si mieleen ketjumyymälä R-kios-
kit, joihin törmää joka puolella 
Suomea. Kioskikaupan muuttumi-
nen on vaikeuttanut kevytraken-
teisten kioskien, kuten lippakios-
kien toimintaa. Lippakioskit ovat 
kuitenkin tällä hetkellä kokemassa 
uudelleenheräämistä kaupunkiku-
vassa.

Tämä kandidaatintyö käsittelee 
Helsingin tunnetuimman kioski-
tyypin, “lippakioskin“ eri vaiheita 

kaupungin historiassa ja tutkii 
lippakioskien arkkitehtuuria sekä 
merkitystä kaupunkikuvassa.
Lisäksi se syventyy kioskikaupan 
nykypäivän ongelmiin ja mahdol-
lisuuksiin.

Termin “lippakioski“ voi rajata 
monella eri tavalla. Laajimmil-
laan termilä voidaan tarkoittaa 
mitä tahansa lipallista kioskira-
kennusta. Tämä kandidaatintyö 
keskittyy Helsingissä sijaitseviin 
funktionalistisiin typpikioskeihin, 
joiden pääsuunnittelija on Gunnar 
Taucher. 

Kandidaatintyö käsittelee case-ta-
pauksena Käpylän lippakioskin eri 
vaiheita ja tulevaisuudennäkymiä. 
Suojeltu kioski on 2000-luvun 
alkupuolella ollut useita vuosia 
tyhjillään, mutta se sai uutta eloa 
vuonna 2010 uusien vuokralaisten 
myötä. Kioski on nykyään täydessä 
käytössä ja kioskilla järjestetään 
oheistoimintaa ja tapahtumia kau-
punkitilan elävöittämiseksi. Kan-
didaatintyö tutkii case-tapauksen 
avulla millainen on arkkitehtuuril-
taan ja toiminnoiltaan onnistunut 
kioski ja miten kioskikauppa voisi 
kehittyä tulevaisuudessa.



2

2 KAUPUNKIKUVA

Kaupunkikuvan käsitteeseen kuu-
luu vahvasti havainnoiva ihminen. 
Kaupunkitilassa liikkuva ihminen 
havainnoi ympäristöään kaikilla 
aisteillaan, ja näin luo aina yksi-
löllisen kaupunkikuvan. Helsingin 
kaupunki toteaa ohjeistuksessaan 
Helsingin katutila - ohjeita ja 
esimerkkejä (Helsingin kaupunki 
10.6.2015) että kaupunkikuvaan 
sisältyvät kaikki ne asiat, jotka 
ihminen voi havaita eri aistein 
ympärillään kaupungissa liikkues-
saan.

Helin, Turtiainen ja Vesikansa 
(1982, 9) kuvaavat julkaisussa 
Kaupunkikuva ja rakentaminen 
että Kaupunkikuva koetaan tila-
sarjoina, näkyminä, toiminnalli-
sina ja visuaalisina solmukohtina, 
keskittyminä ja rajoina sekä luon-
teeltaan erilaisina alueina. Heidän 
mukaansa kaupunkikuva voi olla 
yksinkertaisimmillaan staattinen, 
yksittäinen lyhyeen havainnointi-
hetkeen liittyvä näkymä, ja 

toisaalta voidaan puhua myös 
dynaamisesta kaupunkikuvasta, 
jossa pidemmän ajanjakson aikana 
syntyy useiden näkymien ja ha-
vainnointien sarja. 

Kaupungilla liikkuessaan ihminen 
luo kaupunkikuvaa oman havain-
noinnin lisäksi myös aikaisempien 
kokemuksien ja myös ennak-
ko-olettamustensa pohjalta. Pekka 
V. Virtanen toteaa julkaisussaan 
kaupungin imago (1999, 10) että 
kaupunkikuvalla voidaan tarkoit-
taa sitä hahmoa, joka kaupungista 
tai sen tietyistä osista yleisesti 
tunnetaan. Virtasen mukaan eri 
kaupunginosien kaupunkikuva 
voi olla esimerkiksi harmoninen, 
kaunis, vaihteleva, sekava, ikävä, 
tai jopa vastenmielinen.

”Kun luonteeltaan yksinkertainen, 
objektiivinen näkymä rajaa kaupun-
kikuvan käsitettä, ulottuu se toisaal-
ta pitkän ajan kuluessa syntyvään 
kokonaisvaltaiseen, useita inhimil-
lisen kokemuksen tasoja sisältävään 
subjektiiviseen mielikuvaan fyysisestä 
paikasta ja elämästä siinä.”

-Helin, 1980, 9
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2.1 Kioskien merkitys kaupunki-
kuvassa

Kaupungin hahmottaminen ja 
kaupunkikuvan muodostumi-
seen merkittäviä tekijöitä ovat 
pienen mittakaavan kohteet. Jan 
Gehl toteaa kirjassaan Cities for 
people (2009, 38-40) että kaupun-
gissa liikkuva ihminen havainnoi 
ensimmäisenä maantason pienen 
mittakaavan objektit. Kohteiden 
ollessa lähellä ihminen pystyy 
hyödyntämään kaikkia aistejaan 
kaupunkikuvan muodostamisessa.

”good city quality at eye level should be 
considered a basic human right where-
ver people go in cities”

-Jan Gehl, 2009 

Kioskien tehtävät kaupunkiym-
päristössä ovat hyvin moninaisia 
riippuen siitä miltä kannalta asiaa 
tarkastellaan. Ulla-Kirsti Junttila 
määrittelee kirjassaan Muuttuvat 
kadunkalusteet kioskien tehtävän 
kaupungissa seuraavasti: “kios-
kien tehtävänä on tarjota erilaisia 
palveluksia ja virkistystä, edistää 
kommunikaatiota sekä luoda viih-
tyisyyttä kaupungissa”. (Junttila, 
1986, 20)

Ulla-Kirsti Junttila toteaakin, että 
kioskit muodostavat kaupunki-
kuvan oleellisen osan liittyessään 
kaupunkielämään ja sen toimin-
toihin. Hänen mukaansa kioskit 
toimivat kaupungissa usein lisäksi 
maamerkkeinä sijoittelunsa, mit-
takaavansa ja omaleimaisuutensa 
ansiosta. Maamerkkeinä toimivat 
kioskit määrittelevät ja vaikuttavat 
kaupunkilaisten valitsemiin kulku-
reitteihin. (1986,40-46)

Gehl jakaa kirjassaan kaupungissa 
liikkumisen kahteen eri luokkaan: 
välttämättömään liikkumiseen ja 
vapaaehtoiseen liikkumiseen. Vält-
tämättömään liikkumiseen sisältyy 
esimerkiksi koulu- ja työmatkat 
kun taas vapaaehtoiseen liikku-
miseen kuuluu virkistäytyminen 
ja sosiaalinen kanssakäyminen.
(2009, 20-21) Kioskit katukuvassa 
palvelevat molempia liikkumis-
muotoja: Kioskit on useimmiten 
sijoitettu vilkkaiden jalkakäytävien 
varteen ja solmukohtiin. Näissä 
paikoissa sosiaalinen aspekti kau-
punkikuvassa korostuu, ja toisaalta 
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välttämättön liikuminen keskittyy 
juuri kaupungin solmukohtiin ja 
vilkkaiden katujen varteen. Gehlin 
mukaan laadukas kaupunkiympä-
ristö lisää erityisesti vapaaehtoista 
ja sosiaalista liikkumista ja näin 
elävöittää kaupunkikuvaa. (Kuva 1)

Kioskit luovat kaupungissa sosiaa-
lisia kohtaamispaikkoja kaupungin 
asukkaille, ja näin muokkaavat 
havainnoijan kaupunkikuvaa 
fyysisen olemuksensa lisäksi myös 
ihmisten kautta.

Kuva 1: Graafinen esitys kuvaa yhteyttä kaupinkiympäristön laadun ja kaupunki-
aktiviteettien välillä. Laadukas kaupunkiympäristö lisää erityisesti vapaaehtoisten 
ja sosiaalisten aktiviteettien määrää kaupunkilaisten elämässä. 



5

3 HELSINGIN LIPPAKIOSKIT

3.1 Helsingin lippakioskien
historiaa

Helsingin kioskit ovat aina seu-
ranneet kaupungin kehitystä niin 
kaupankäynnin kuin arkkitehtuu-
rinkin osalta. Helsingin kioski-
toiminnan juuret ulottuvat 1800 
–luvulle, jolloin erityisesti ulko-
mailta tulleet kauppiaat tarjosivat 
palveluitaan Helsingin asukkaille. 
Liikkuvan katukaupan yleistyttyä 
katukuvassa alkoi syntyä myös 
kiinteitä kauppapaikkoja, kios-
keja. Kioskit ovat tähän päivään 
asti pysyneet merkittävänä osana 
Helsingin kaupunkikuvassa.

Myös lippakioskit edustavat aikan-
sa aatteita ja arkkitehtuuria. Funk-
tionalismin läpimurto Helsingissä 
ajoittuukin juuri lippakioskien 
ensimmäisten luonnosten syntyyn. 
Poiketen aikaisemmista kioskeista 
lippakioskit edustivat uudenlaista 
kioskia, tyyppikioskia.

Yli satavuotisen historiansa aikana 
kioskitoiminnan perusajatus on 
pysynyt samana: tarjota Helsingin 
asukkaille sosiaalinen kohtaamis-
paikka sekä tarjota palveluita, ku-
ten virvokkeita ja elintarvikkeita. 

3.1.1 Kioskitoiminnan synty
Helsingissä

Helsingin väkiluku kasvoi rajusti 
1800-luvun lopulla. Nopea väes-
tönkasvu aiheutti Helsingissä huo-
len hygienian tasosta. erityisesti 
juomaveden saatavuus ja laatu oli 
heikkoa. Vain harvan kaivon vesi 
oli tuolloin juomakelpoista. Ve-
den juomakelvottomuus lisäsikin 
pullotettujen juomien, kuten vir-
voitusjuomien ja kivennäisveden 
kysyntää.  (Mäkinen, 2003, 12-13)

1800-luvun lopulla katukauppa 
oli suurelta osin liikkuvaa. Liik-
kuvista kärryistä myytiin muun 
muassa virvoitusjuomia, hedelmiä 
ja makeisia.Venäläiset katukauppi-
aat (Kuva 2) toivat Helsinkiläisten 
ulottuville teen, tupakan ja jääte-
lön. (Mäkinen, 2003, 14) 

Virvoitusjuomavalmistaja Har-
twall aloitti 1860-luvulla virvoi-
tusjuomien valmistamisen isossa 
mittakaavassa. Yhtiö nostikin 
kioskikaupan merkittäväksi osaksi 
toimintaansa. Hartwall oli menes-
tyksekäs ja rakennutti 1800-luvun 
lopulla useita kioskeja ympäri 
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Helsinkiä. (Mäkinen, 2003, 21)
1880-luvulla kaupunkilaisten 
huvitteluelämä ja vapaa-ajan vietto 
kodin ulkopuolella alkoi yleistyä, 
joka entisestään kasvatti kioskien 
suosiota levähdyspaikkana ja 
sosiaalisena kohtaamispaikkana. 
(Mäkinen, 2003, 21-24)

Arkkitehtuuriltaan Hartwallin 
kioskit edustivat useita arkkiteh-
tuurin tyylisuuntia, kuten jugen-
dia ja skandinaavista historismia.  
olivat koristeellisia, pilarien kan-

nattelemia telttakattoisia puisia 
rakennuksia, jotka muistuttivat 
pientä majaa tai temppeliä.(Kuvat 
3,4) Kioskit olivat usein yksilöllisiä 
ja paikkaan sidottuja. Hartwallin 
kioskit sijaitsivat usein puistoissa 
tai puistojen reuna-alueilla. (Mäki-
nen, 2003, 23, 28) 

Hartwallin kioskit aloittivat ny-
kymuotoisen kioskitoiminnan 
esiasteen Helsingissä, ja loivat 
pohjaa myöhemmin katukuvaan 
saapuville tyyppikioskeille, kuten 
lippakioskeille. 

Kuva 2: Venäläinen jäätelökauppias vuodelta 1989.
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Kuva 3: Hartwallin kioskeja 1800-luvun lopulta.

Kuva 4: Hartwallin kioski Esplanadin puistossa. Hartwallin kioskit olivat paikkaan 
sidottuja ja mukailivat lähialueensa arkkitehtuuria.
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3.1.2 Tyyppikioskien synty

Helsingin kiinteät kioskit olivat 
1900-luvun alkuun asti lähes 
kokonaan yksityisessä omistukses-
sa. Kaupunkisuunnittelu uudistui 
merkittävästi vuonna 1908, kun 
kaupunki perusti asemakaava-
toimikunnan. Toimikuntaan 
nimettiin muiden virkojen ohella 
kaupunginarkkitehti ja asemakaa-
va-arkkitehti.

Kaupunginarkkitehdeista tuli 
1920-luvulla tärkeä uusi ammatti-
kunta. He vaikuttivat ratkaisevasti 
siihen, minkä näköistä kaupunkia 
nuoressa tasavallassa rakennettiin, 
kun kehitettiin kunnallishallintoa, 
koulu-laitosta ja sosiaalitointa 
sekä aloitettiin sosiaalinen asunto-
tuotanto. (Mäkinen, 2003, 34)

Gunnar Taucher toimi Helsingin 
kaupunginarkkitehtina vuosina 
1923-1941 (Kuva 5). Hän johti 
kaupungin omien rakennustöiden 
suunnittelutyötä rakennuskontto-
rin talonrakennusosastolla.  Hä-
nellä oli merkittävä rooli Helsingin 
kaupungin tyyppikioskien, kuten 
lippakioskien suunnittelussa. Uu-
denlaiset tyyppikioskit edustivat 
ajalleen tyypillisesti funktionalis-
mia. (Mäkinen, 2003, 35)

Kaupunki lunasti vuosina 1927-
1929 useita kioskeja itselleen 
yksityisiltä omistajilta. Tällöin 
keskeisillä paikoilla olleiden kios-
kien omistus ja uudelleenrakennus 
siirtyi Helsingin kaupungille.

Ensimmäinen Taucherin suunnit-
telema tyyppikioskin, ”lankarulla-
kioskin” luonnokset ovat vuodelta 
1928, ja saman vuoden aikana 
rakennettiin ensimmäiset tämän 
tyyppiset kioskit. Lankarullaki-
oskeja on jäljellä nykyään Helsin-
gissä neljä kappaletta (Kuvat 6, 7)
Kioskin lempinimi tulee kioskin 
muodosta: pyöreä betoninen lipal-
la varustettu kioskityyppi muis-
tuttaa muodoltaan lankarullaa. 
Lankarullakioskeja voidaan pitää 
lippakioskien esiasteena, funkti-
onalistisena tyyppikioskina jossa 
koristeellisuus on saanut väistyä 
mainostilan tieltä. (Mäkinen, 2003, 
35)

Gunnar Taucherin suunnittelemat 
pyöreät betonikioskit valmistui-
vat aikana, jolloin oltiin siirty-
mässä 1920-luvun klassismista 
funktionalismiin. Vuonna 1928 
valmistunut tyyppikioski oli 
Helsingin ensimmäisiä funktio-
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Kuva 5: Gunnar Taucher.

Kuva 7: Lankarullakioski Rautatientorilla 1940.

Kuva 6: Betoninen “lankarullakioski”
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Kuva 8: Vuoden 1928 betonisen kioskin piirustukset. Piirustusten     
klassistiset ornamentit jätettiin pois rakennusvaiheessa.
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nalistisia rakennuksia. Sen muoto 
oli rationaalinen, se oli kestävää 
betonia eikä siinä ollut helposti 
irtoavia koristeita. Alkuperäisissä 
piirustuksissa on vielä klassismin 
piirteitä, mutta rakennusvaiheessa 
ne saivat jäädä. (Kuva 8) Aikai-
sempien, koristeellisten kioskien 
perusmuoto säilyi, mutta arkkiteh-
toninen asu ja rakenne muuttuivat 
ajanmukaiseksi funktionalismiksi. 
(Mäkinen, 2003, 38)

Funktionalismi sai entistä enem-
män jalansijaa vuosikymmenen 
vaihteessa, kun Turussa vuonna 
1929 pidettyjen 700-vuotismessu-
jen sekä Tukholman vuoden 1930 
näyttelyn kantavana teemana oli 
funktionalismi. (Mäkinen, 2003, 
39) Tukholman messujen tun-
nuslause olikin “Acceptera!” eli 
“Hyväksy!”. Lause vetosi ihmisiä 
hyväksymään funktionalismin, 
standardisoinnin ja massatuotan-
non arkkitehtuurissa. Nämä kaksi 
tapahtumaa toivat funktionalismin 
aatetta yleisön tietoisuuteen ja 
vaikuttivat arkkitehtuurin ohella 
myös mainonnan typografiaan.  
(Wikipedia, Stockholm Exhibition 
1930)

Tukholman näyttelyssä oli näytillä 
erilaisia kevytrakenteisia kioskeja, 
kuten ”Pix-kioski” (Kuva 9) Ki-
oskin erikoisuutena oli kokonaan 
lasinen myyntiosa. 
Gunnar Taucher luonnosteli useita 
kioskityyppejä 1930-luvun alku-
puolella. Näissä luonnoksissa on 
selvästi nähtävissä Turun sekä 
Tukholman messujen vaikutus. 
Viimeisetkin klassismin ornamen-
tit vaihtuivat mainosteksteihin ja 
geometriset muodot veivät kios-
kien muotokieltä abstraktimpaan 
suuntaan. (Mäkinen, 2003, 39) 
(Kuvat 10, 11)

1930-luvun laman vaikutuksesta 
kaupunginhallitus kuitenkin pätti, 
ettei uusia kioskeja rakenneta, jo-
ten silloiset Taucherin kioskiluon-
nokset jäivät rakentamatta.

Taloudellisen laman taituttua 1935 
kaupunginhallitus puolsi kuuden 
uuden virvoitusjuomakioskin 
rakentamista. Se hyväksyi 1937 
Gunnar Taucherin suunnitteleman 
etuseinältään kaarevan tyyppiki-
oskin piirustukset. Suunnitelmat 
julkaistiin Arkkitehti-lehden nu-
merossa 1/1938. (Kuva 12) Näitä 
lipallisia kioskeja on jäljellä kolme 
kappaletta, muun muassa Käpyläs-
sä. (Mäkinen, 2003, 40-41)
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Kuva 9: Pix-kioski Tukholman näyttelystä.

Kuva 11: Taucherin toinen kioskiluonnos vuodelta 1932. Klassismin koriste-elementit 
ovat vaihtuneet mainosjulisteisiin.

Kuva 10: Gunna Raucherin kioski-
luonnos vuodelta 1932. Kioskisuun-
nitelmissa on selvästi nähtävissä 
Tukholman näyttelyn vaikutus.
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Kuva 12: Gunnar Taucherin suunnitteleman tyyppikioskin piirustukset julkaistiin 
Arkkitehtilehdessä 1/1938
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3.1.3 Helsingin Olympialaiset

Helsingille myönnetyt vuoden 
1940 olympiakisat lisäsivät kios-
kien, kahviloiden ja käymälöiden 
tarvetta kaupungissa.  Kaupungille 
suunniteltiin vuonna 1939 yli kah-
denkymmenen uuden tyyppikios-
kin rakentamista. Kisat kuitenkin 
jouduttiin perumaan maailman-
sodan vuoksi. (Mäkinen, 2003, 
44-45) Lopullisesti olympialaiset 
päätettiin perua Suomen Olympia-
komitean kokouksessa huhtikuus-
sa 1940, jolloin sota Euroopassa 
oli laajentunut Saksan hyökättyä 
Tanskaan ja Norjaan.(Wikipedia, 
Kesäolympialaiset 1940)

1940 olympialaisiin ehti valmis-
tua vain muutama kioski. Gunnar 
Taucherin olympialaisiin suunnit-
telemat kioskit edustivat myöskin 
funktionalismia. Kioskit eivät 
kuitenkaan olleet tyyppikioskeja, 
sillä ne erosivat toisistaan jon-
kin verran. Kioskeista on jäljellä 
Rautatientorin “pystygrilli“ sekä 
Hakaniemen torin kioski.

Helsingin olympialaiset siirtyivät 
vuodelle 1952. Helge Fross ark-
kitehtitoimisto Pauli Salomaalta 
suunnitteli vuoden 1952 kisoiin 17 
opas- ja myyntikioskia. Kioskit jat-
koivat Gunnar Taucherin tyyppi-

kioskien perinnettä. Nämä kioskit 
olivat väliaikaisia kevytraakenteisia 
kioskeja, joita ei ole enää jäljellä. 
(Mäkinen, 2004, 44-45)

Vuonna 1952 kaupunginhallitus 
hyväksyi 17 uuden rakennus-
konttorissa suuniteltujen kioskien 
tyyppipiirustukset. Kioskityyppi 
oli variaatio Gunnar Taucherin 
1937 suunnittelemasta tyyppi-
kioskista. Erona oli, että kioskin 
kaareva etujulkisivu oltiin suoris-
tettu. (Kuva 13) Työpiirustukset 
ovat vuodelta 1949, ja työpiirrus-
tukset on allekirjoittanut silloinen 
kaupunginarkkitehti Hildig Eke-
lund. (Kuva 14) Gunnar Taucheria 
voidaan kuitenkin pitää kioskien 
alkuperäisenä suunnittelijana, 
sillä kioskityppi muistuttaa huo-
mattavasti Taucherin aikaisempia 
kioskipiirustuksia.

Tämä lippakioski, jonka alunperin 
kaareva etuseinä oli suoristettu, le-
visi 1950-luvulla ympäri Helsinkiä.   
Pelkästään vuonna 1950 Kaupun-
ki myönsi rakennusluvattämän 
tyyppiselle kuudelle lippakioskille. 
Kioskista tuli Helsingin yleisin lip-
pakioskityyppi, ja niitä on jäljellä 
Helsingissä 19 kappaletta. (Mäki-
nen, 2003, 45-49)
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Kuva 13: Karhupuiston lippakioski 1950-luvulla. 

Kuva 14: Hildig Ekelundin vuonna 1949 allekirjoittamat lippakioskin työpiirustukset. 
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3.2 Lippakioskien arkkitehtuuri

Helsingin rakentamisessa hallitsi 
vielä 1920-luvulle tultaessa klas-
sismi. Gunnar Taucherin ensim-
mäiset betoniset tyyppikioskit 
valmistuivat aikana, jolloin oltiin 
siirtymässä 1920-luvun klassismis-
ta funktionalismiin. Vuotta 1928 
voidaankin pitää funktionalismin 
läpimurtoaikana Suomessa. (Mäki-
nen, 2003, 38)  

Gunnar Taucher voidaan mieltää 
nuoren funktionalistisen suku-
polven edustajaksi, mm. Alvar 
Aallon ja Erik Bryggmanin ohella. 
Taucherin siirtyminen funktiona-
lismiin ei kuitenkaan ollut suora-
viivaista, vaan hänen työnsä edusti 
alkuvuosina klassismia. Taucherin 
kirjoitukset ja suunnitelmat ker-
tovat, miten hän etsi 1910-luvulla 
uutta ajanmukaista tyyliä, joka oli-
si samalla tavalla luonnollinen ja 
yksinkertainen kuin vanha kansa-
narkkitehtuuri. Nouseva klassismi 
sai etsinnässä vahvistuvan aseman. 
Taucherin siirtyminen klassismista 
funktionalismiin voidaan ajoittaa 
1930 Tukholman näyttelyyn. (Kan-
sallisbiografia, Gunnar Taucher)
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3.2.1 Lippakioskien sijoittelu

Lippakioskeja on sijoiteltu ympäri 
Helsinkiä, niin kantakaupunkiin 
kuin taajama-alueillekin. Yleisin 
kioskien sijoituspaikka on ollut 
liikenteellisesti merkittäviin risteyk-
siin ja solmukohtiin. Sijoituspaikat 
sijaitsevat usein raitiovaunu- tai 
bussilinjan päätepysäkillä.
(Kuva 15)

Kioskien etuosan lasiset julkisivut 
on suunnattut kadun suuntaan, ja 
vähemmän merkittävä sisäänkäyn-
tioven puoli osoittaa vastakkaiseen 
suuntaan.Lippakioskit ovat usein 
sijoitettu viheralueen reunalle. 
Lippakioskeja ei juurikaan löydy 
puistojen keskiöstä, toisin kuin van-
hempia 1900-luvun alun kioskeja. 
(Kuva 16)

Kuva 16: Tyypillinen lippakioskin sijoituspaikka Helsingissä on risteyksessä, 
viheralueen vieressä.

Kuva 15: Esimerkkejä 
lippakioskien sijoittelusta.
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3.2.2 Lippakioskien sijaintikartta

Lankarullakioski
1928

Kaareva lippakioski
1937

Suorakulmainen lippakioski
1949
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3.2.3 Lankarullakioskit

Taucherin ensimmäinen tyyppiki-
oski, betoninen ”lankarullakioski” 
oli pyöreä solubetonista valmis-
tettu kioski. Kioskityyppi käsitti 
sokkeliosan, varsinaisen kioski-
osan ja katto-osan. Katto ei ollut 
1900-luvun alun kioskien tapaan 
koristeellinen vaan yksinkertainen 
tasakatto. Kioski oli perusmuodol-
taan symmetrinen, mutta sileiden, 
valkeaksi maalattujen seinien 
ansiosta kioskin jalkakäytävän 
puoleisessa sivustassa myyntiauk-
ko korostui ikkunoineen. Sisään-
käyntiovi oli sijoitettu kioskin 
vastakkaiselle puolelle.(Kuva 17)
(Junttila, 1986, 116-117)

Eristeenä kioskissa käytettiin kork-
kilevyä. Seinät rapattiin porfyyri-
rappauksella sileiksi ja maalattiin 
himmeäksi, vaalean keltaiseksi. 
Ovet päällystettiin kuvioidulla 
alumiinilevyllä. Kioski oli kom-
pakti, kokonaisena siirrettävä pieni 
rakennus. (Mäkinen, 2003, 35)

Kioski voidaan luokitella funkis-
kioskiksi, vaikka ensimmäisissä 
luonnoksissa kioskin koristelu oli 
klassistista. Lopullisissa suunnitel-
missa koristelua oli karsittu ja 

seinäpinnan vaakasuuntainen uri-
tus oli poistettu. Tätä kioskityyppiä 
voidaan pitää yhtenä Helsingin 
ensimmäisistä funktionaalisista 
rakennuksista. Funkiskioskien 
myötä kioskirakennukset alkoivat 
yhdenmukaistua ja yksilölliset 
piirteet katosivat.
(Junttila, 1986, 117)

Kuva 17: Pyöreä betonikioski
Kasarmintorilla
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3.2.4 1930-luvun lippakioskit

Gunnar Taucher suunnitteli 
1930-luvulla useita erilaisia tyyp-
pikioskeja. Näitä kaikkia yhdisti 
funktionalismi. Ero vuoden 1928 
kioskeihin oli koristelussa. Klas-
sistiset ornamentit olivat vaih-
tuneet mainosteksteihin, niiden 
geometristen muotojen abstraktiin 
kieleen. Kioskiluonnoksissa oli 
nähtävissä Turun ja Tukholman 
messujen vaikutus niin arkkitehto-
nisessa muotokielessä kuin myös 
mainosteksteissä. 

1930-luvulla oli alettu kiinnittää 
entistä enemmän huomiota myy-
mälöiden, työtilojen ja keittiön 
suunnitteluun. Tilat mitoitettiin 
toiminnan mukaan ja kalusteet 
suunniteltiin analysoimalla työn 
eri vaiheet. Kioskit olivat ensim-
mäisen kerran suunniteltu ratio-
naaliseksi työtilaksi, jossa myy-
tävät tuotteet olivat kätevästi ja 
kauniisti esillä. 
(Mäkinen, 2003, 39-42)

Taucherin suunnitteleman lipalli-
sen, etuseinältään kaarevan tyyp-
pikioskin piirustukset valmistuivat 
vuonna 1937. (Kuva 18) Kioskin 
pinta-ala on 6,65m2. Kioskityyp-
piä on vielä jäljellä kolme kappa-
letta. (Mäkinen, 2003, 40)

Pitkäkattoinen kioski oli perus-
tettu tukevalla sokkelilla maahan. 
Seinät oli paneloitu ja maalattu 
vaaleiksi. (kuva 19) Melko pak-
su, edestä huomattavan pitkä 
katto-osa laski voimakkaasti 
takaosaan päin. Aiemmista kioski-
tyypeistä poiketen pitkäkattoinen 
kioski oli selvästi epäsymmetrinen. 
(Junttila, 1986, 117-118)

Kioski oli huomattavasti suurempi 
ja sen varustetaso oli parempi kuin 
aikaisemmin rakennetuissa kios-
kityypeissä. Kioskissa oli vesijohto 
ja viemäri, veden lämmitykseen 
boileri, sähköt ja säilytystilaa mm. 
jäätelölle. Tila oli jaettu väliseinäl-
lä lasiseinäiseen myyntiosaan ja 
umpinaiseen varasto-osaan. Tilat 
oli suunniteltu yksityiskohtaisesti 
hyllyjä myöten.
(Mäkinen, 2003, 40-41)
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Kuva 18: Etuseinältään kaarevan lippakioskin piirustukset vuodelta 1937

Kuva 19: Etuseinältään kaareva tyyppikioski Käpylässä. Kioskien julkisivumateriaali 
oli ohut, vaalean keltaiseksi maalattu puupanelointi.
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Kuva 20: Lippakioski Kapteeninkadun ja Vuorimiehenkadun risteyksessä.

Kuva 21: Lippakioski Museokadun ja Dagmarinkadun risteyksessä.
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3.2.5 1950-luvun lippakioskit

Helsingin yleisin lippakioskityyp-
pi, suorakaiteinen puinen lippaki-
oski yleistyi 1950-luvulla. Kioskin 
työpiirustukset ovat vuodelta 1949. 
Piirustukset on alekirjoittanut sil-
loinen kaupunginarkkitehti Hildig 
Ekelund. Kioskityyppi kuitenkin 
muistuttaa huomattavasti Ekelun-
din edeltäjän Gunnar Taucherin 
vuoden 1937 kioskityyppiä.

Suorakaiteinen lippakioski seurasi 
vuoden 1937 edeltäjänsä mitoitus-
ta ja tilajärjestelyä sillä erotuksella, 
että kaareva lasiseinä oli muutettu 
suorakulmaiseksi. Edellisestä sen 
erotti myös lipan pyöristetyt kul-
mat. Molemmissa kioskityypeissä 
julkisivut verhoiltiin rimalaudalla.
(Kuvat 20, 21, 22) 
(Mäkinen, 2003, 46-48)

Gunnar Taucherin kioskeja yh-
distää funktionalismin kantavat 
ajatukset. Klassismille ominaiset 
“päälleliimatut” koristeaiheet
ja listat karisivat pois. Pinnat olivat 
selkeitä, tasaisia ja yhtenäisiä.
(Helsinki - Rakennukset kertovat, 
2007)

Funkiskioskien myötä kioskira-
kennukset alkoivat yhdenmukais-
tua ja yksilölliset piirteet katosivat. 
Toisaalta Uudet funkiskioskit 
toivat modernin lisän, oman ker-
rostumansa historialliseen ympä-
ristöön. Ne viestivät uudesta ajasta 
ja kaupungin roolista rakennuksen 
suunnittelijana.
(Mäkinen, 2003, 39)

Kuva 22: Nuorisoa Tapanilan torin lippakioskilla vuonna 1971.
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3.4 Lippakioskien nykytilanne

Vuonna 2000 Kaupunginmuseo 
kiinteistöviraston kanssa arvotti 
Helsingin vanhat kioskit. Työn 
perusteella kaupunginmuse-
on johtokunta päätti 31 kioskin 
säilyttämisestä ja suojelemisesta 
asemakaavalla. Lippakioskit pää-
tettiin säilyttää historiallisesti ja 
rakennustaiteellisesti merkittävinä 
tyyppikioskeina.
(Mäkinen, 2003, 9)

Gunnar Taucherin suunnittelemia 
lankarullakioskeja on jäljelä neljä 
kappaletta. Vuoden 1937 etusei-
nältään kaarevaa lippakioskityyp-
piä on jäljellä kolme kappaletta. 
Yleisintä lippakioskia, Hildig Eke-
lundin vuoden 1949 työpiirustuk-
siin perustuvaa kioskityyppiä on 
jäljellä 19 kappaletta. (Mäkinen, 
2003, 82-85, 91) Näistä kioskeista 
kaksi kioskia on tyhjillään huo-
non kunnon vuoksi. Ne odottavat 
kuntotarkistusta sekä mahdollista 
korjausta. (Rakennusvirasto, Lip-
pakioskit ja kioskipaikat, 2016)

Suojellut kioskit, kuten lippaki-
oskit omistaa kiinteistövirasto ja 
niitä vuokraa rakennusvirasto.
Nykyään kioskipaikat kilpailute-
taan ja vuokrasopimukset laadi-

taan yleensä muutamaksi vuodeksi 
kerrallaan. Vuokrasopimuksen yh-
teydessä edellytetään, että kioskin 
mahdolliset ulkokalusteet sopivat 
kaupunkikuvaan, rakennus on 
siisti ja hyvässä kunnossa, alueella 
on turvallista ja esteetöntä liikkua 
eikä kioskitoiminnasta aiheudu 
häiriöitä. (Kioskiohjeet Helsingis-
sä, 2014) Kioskirakennuksen pe-
rusvuokra on 200 euroa /kk + alv 
24%  ja kioskipaikan perusvuokra 
on 300 euroa/kk. (Rakennusviras-
to, Lippakioskit ja kioskipaikat, 
2016)

Helsingin kaupungin rakennus-
virasto laati uudet kioskiohjeet 
vuodelle 2014, jotka ovat edelleen 
voimassa. Kioskiohjeet pitävät 
sisällään mm. eri kioskityyppien 
määritelmät, ohjeita kioski-
toi-minnan perustamiseen, kau-
punkikuvaan liittyviä suosituksia 
sekä ohjeet tarjouskilpailuun 
osallistumiseen. (Kioskiohjeet 
Helsingissä, 2014)

Helsinki tiedotti kesäkuussa 2015, 
että kaupunki aikoo myydä pois 
kymmenen vuokralla toimivaa 
perinteistä lippakioskia avoimella 
tarjouskilpailulla. Kioskien vuok-
rasopimukset päättyivät syksyllä 
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2015. Kaupunki kuitenkin perui 
Käpylän ja Karhupuiston lippa-
kioskien myyntiaikeet kansalais-
palautteen perusteella. (Helsingin 
sanomat 16.10.2015) Kaupungin-
valtuustossa toimivan poliitikon 
Hannu Oskalan mukaan kioskien 
myymisen syynä on kaupungin 
ison skaalan strategia luopua tur-
hista kiinteistöistä joita ei nähdä 
tarpeelliseksi. Kioskit ovat kau-
pungille vähätuottoisia ja niissä 
on suhteellisen isot ylläpitokus-
tannukset. (Hannu Oskala, Radio 
Helsinki, 22.9.2015)

Kioskien pitäjille viime vuosien 
kaupungin toiminta on osoittautu-
nut hankalaksi kioskiyrittämisen 
kannalta. Karhupuiston kioskin 
ylläpitäjä Miko Autio toteaakin 
Radio Helsingin haastattelussa 
22.9.2015, että kioskiin investointi 
ei ole olut kannattavaa moneen 
vuoteen. Syyksi hän toteaa kau-
pungin epävarmuuden ja tiedotuk-
sen puutteen. Kun kioskitoimin-
nan jatkumisesta ei ole varmuutta, 
ei myöskään rahallisia investointe-
ja ole järkevää tehdä. (Miko Autio, 
Radio helsinki, 22.9.2015) 

Käpylän lippakioskin ylläpitäjä 
Jaakko Ruotsalainen toteaa ongel-
maksi kaupungin virastojen moni-
mutkaisuuden ja hitauden. Hänen 
mukaansa kioskiyrittäjän tulee olla 
jatkuvasti yhteydessä rakennusvi-
rastoon, kiinteistövirastoon, kiin-
teistöviraston tilakeskukseen sekä 
kiinteistöviraston tonttiosastoon. 
Liiallinen byrokratia vaikeuttaa 
pidemmän aikavälin suunnittelua 
sekä investointien toteuttamista. 
(Jaakko Ruotsalaisen haastattelu 
28.4.2016)

Lippakioskien nykyajan haastee-
na on kilpailu suurien yritysten 
kanssa. R-kioskit sekä muut pien-
liikkeet tarjoavat usein vastaavia 
palveluita ympäri vuoden. Lisäksi 
Unileverillä (Ingman jäätelöt) 
ja Néstlellä (Valio jäätelöt) on 
kesäisin n. 90% jäätelömyynnin 
monopoli. (Hannu Oskala, Radio 
Helsinki, 22.9.2015)
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3.4.1 Toiminnot

Helsingin rakennusvirasto mää-
rittelee lippakioskien toiminnot 
seuraavasti: ”Kioskirakennukset 
ovat virvoitusjuomakioskeja mm.  
jäätelön, kahvin, virvokkeiden 
myyntiä varten. Kioskipaikoissa on 
myyntipaikkoja jäätelön, grillituot-
teiden tai muiden elintarvikkeiden 
myyntiin.” (Rakennusvirasto, Lip-
pakioskit ja kioskipaikat, 2016)

Tämän määritelmän perusteella 
lippakioskien toiminnot eivät ole 
merkittävästi muuttuneet viimei-
sen 70 vuoden aikana. Lippaki-
oskeihin on kuitenkin erityisesti 
2000-luvulla syntynyt erilaisia 
konsepteja, jotka ovat pyrkineet te-
kemään eroa arkisiin R-kioskeihin 
ja päivittäistavarakauppoihin. 

Esimerkkejä erityyppisistä lippaki-
oskeista on useita. Käpylän kioski 
tarjoilee useita eri kahvilaatuja. Li-
säksi kioski järjestää kesän aikana 
useita erilaisia tapahtumia, kuten 
kirpputoritapahtumia. 

Karhupuiston lippakioski on 
profiloitunut gay-lippakioskiksi. 
Kioski on osa Agricolankadun ja 
Kaarlenkadun kulmassa sijaitsevaa 
Bear Park Cafe -kahvilaa.  Mika 
Waltarin puiston lippakioski pal-
veli salmiakkikioskina, kunnes sen 
toiminta lopetettiin vuonna 2015. 
Kioski tarjosi perinteisten tuottei-
den, kuten limun ja jäätelön lisäksi 
useita kymmeniä eri salmiakkilaa-
tuja. Katajanokan puiston kioski 
tarjoilee hyvää kahvia, italialaista 
jäätelöä ja lounasaikaan myös 
keittoa. Ruskeasuon kioski tarjoi-
lee vegaanisia voileipiä ja jäätelöä. 
(Nyt-liite, 18.7.2014)

Elintarvikkeiden tarjoamisen 
lisäksi lippakioskit pyrkivät tarjo-
amaan viihtyisää julkista ja puo-
lijulkista kaupunkitilaa. Kioskit 
terassitilat toimivat kahvilatilan 
tavoin, jossa kaupunkilaiset voivat 
kioskien tuotteiden lisäksi käydä 
sosiaalista kanssakäymistä.
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4 CASE KÄPYLÄN KIOSKI

Käpylän kioski sijaitsee Helsingin 
Käpylässä, Pohjolankadun ja Kul-
lervonkadun risteyksessä, raitio-
vaunu 1:n päätepysäkin vieressä. 
(Kuva 23) Jaakko Ruotsalainen 
ystävineen avaa kioskin luukun 
jo kuudetta kertaa kesällä 2016. 
Kioskista on tullut vuosien varrella 
suosittu kohtaamispaikka Käpylän 
asukkaille. (Kuva 24) Suosiosta 
kertoo paljon 2016 maaliskuussa 
toteutettu joukkorahoituskampan-
ja, jonka avulla kioski haluttiin 
ostaa pois kaupungilta ja näin 
turvata Käpylän kioskin tulevai-
suus. Joukkorahoituskampanjan 
suosio ylitti odotukset, ja tarvittava 
rahamäärä saatiin kasaan nopeasti. 
Oheinen katsaus Käpylän kioskiin 
perustuu kirjalähteiden lisäksi 
28.4.2016 toteutettuun Käpylän ki-
oskitoiminnan harjoittajan, Jaakko 
Ruotsalaisen haastatteluun. 
(Kuva 25)

4.1 Historia

Käpylän kioski rakennettiin 1937.
Se edustaa Gunnar Taucherin 
etuseinältään kaarevaa lippakioski-
tyyppiä. Kioski on suojeltu kohde.

Vuonna 1999 kaupunginmuseo 
sai purkuilmoituksen Käpylän 
kioskista. Se kuitenkin päätettiin 
säilyttää historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti merkittävänä 
tyyppikioskina, joita on jäljellä 
vain kolme kappaletta. Kioskin 
purku-uhasta seurasi, että kau-
punginmuseo yhdessä kiinteistö-
viraston kanssa investoi ja arvotti 
kaupungin omistamat vanhat 
kioskit. (Mäkinen, 2003, 9)

Käpylän kioski oli 1990- ja 
2000-luvulla tyhjillään useita 
vuosia, arviolta 20 vuotta. Kios-
kissa on 2000-luvulla toiminut 
hetkellisesti runokioski, mutta sen 
toiminta loppui nopeasti. (Jaakko 
Ruotsalaisen haastattelu 28.4.2016)

Vuonna 2010 Jaakko Ruotsalainen 
vuokrasi kaveriporukalla Käpylän 
kioskin itselleen ja kiositoiminta 
alkoi Käpylän kioskilla. Kaupunki 
tiedotti kesäkuussa 2015, että se 
myy tarjouskilpailulla kymmenen 
lippakioskia, mukaan lukien

Kuva 23: Käpylän kioskin
sijainti Helsingissä.
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Kuva 24: Käpylän lippakioski.

Kuva 25: Jaakko Ruotsalainen on yksi Käpylän kioskitoiminnan harjoittajista.
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4.2 Nykytila

Jaakko Ruotsalainen vuokrasi 
Käpylän kioskin kaupungilta 2010. 
Vuokrasopimus oli aluksi viiden 
vuoden mittainen. Idea kioskin 
pitämisestä syntyi saman henkis-
ten kavereiden kanssa. Ruotsalaista 
kiinnosti oman kahvilatoiminnan 
harjoittaminen. Haluna oli erityi-
sesti tarjota asiakkaille ns. ”mutte-
ripannukahvia”, Tavalliseen suoda-
tinkahviin verrattuna vahvempaa 
ja kofeiinipitoisempaa kahvia. 
(kuva 26) Mutteripannujen lisäksi 
Käpylän kioskilla on muutaman 
vuoden ajan ollut espressokeitin.

Ruotsalaisen mukaan kioskitoi-
mintaan lähdettiin vitsailu- ja 
harrastelupohjalta, vaikka sen 
tiedostettiin sisältävän myös kovaa 
työtä. Ruotsalainen kertoo, että 
johtoajatus kioskin hengessä on 
pysynyt samana: ”pidetään hyvää 
meininkiä yllä, maksimoidaan 
laatua ja hyvää meininkiä ja mini-
moidaan voittoa”.

Käpylän kioski avataan toukokuun 
alussa ja on avoinna aina syyskuun 
alkuun asti. Viikolla kioski on auki 
tiistaista perjantaihin klo 10:00-
19:00 ja lauantaista sunnuntaihin 
12:00-19:00. Teknisesti kioski on 
”elintarvikekioski” joka toimii 

Karhupiston ja Käpylän lippakios-
kit. Aktiivisen kansalaispalautteen 
ansiosta kaupunki pyörsi loka-
kuussa Käpylän ja Karhupuiston 
kioskien myyntiaikeet. Kiinteistö-
lautakunnan varapuheenjohtajan 
Jasmin Hamidin mukaan kansa-
laispalautteesta on käynyt ilmi, että 
kioskit ovat sekä käpyläläisille että 
kalliolaisille erittäin tärkeitä. (Hel-
singin sanomat, 16.10.2015)

Kioski luvattiin kaupungin toi-
mesta myytäväksi Käpylän kios-
kin nykyisille omistajille 8000e 
hintaan. Karhupuiston kioskitoi-
mijat päättivät aloittaa joukkora-
hoituskampanjan, jotta kioskin 
tulevaisuus saataisiin turvattua. 
Kampanja alkoi 7.3.2016 ja päättyi 
31.3.2016. Alle kuukaudessa kam-
panja sai kerättyä 395 lahjoittajan 
avulla 13365 euroa.(Mesenaatti.
me, Käpylän lippakioskin toimin-
nan jatkaminen)

Tätä kandidaatintyötä kirjoitet-
taessa kioskin ostamispäätös on 
Kiinteistölautakunnan käsittelyssä. 
Käpylän kioski on vuokralla 2016 
kesäkuuhun 2016 saakka, jonka 
jälkeen kioski siirtynee kaupungin 
omistuksesta Käpylän kioskitoi-
minnan harjoittajien omistukseen.
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kahvilana. Kioskin tarjontaan kuu-
luu muun muassa suomalaisilta 
pienpaahtimoilta tilattuja italia-
laistyylisiä kahveja, pientuottajien 
valmistamaa jäätelöä, pienleipo-
moiden leipomotuotteita, virvok-
keita sekä makeisia. Pääpaino on 
kahvitarjonnassa. Kioskilla on 
kaupungilta vuokrattu terassitila 
jossa kymmenen terassipaikkaa.
Lisäksi Käpylän kioski myy kausi-
tuotteina useita erilaisia tuotteita. 
Kioski on muun muassa myynyt 
T-paitoja, CD-levyjä sekä koruja. 
Kausituotteita kioski myy satun-
naisesti. Kausituotteet ovat usein 
kioskin asiakkaiden tuotteita, joita 
Käpylän kioski myy voittoa tavoit-
telematta.

Jaakko Ruotsalainen pitää kios-
kin arkkitehtuuria enimmäkseen 
onnistuneena. Tilaa on nykytar-
peisiin suhteellisen vähän, mutta 
funktionalistisessa kioskissa on 
yhden ihmisen helppo toimia ja 
asiakaspalvelu on vaivatonta tuot-
teiden ollessa aina käden ulottuvil-
la. Kalusteet ovat tilassa mobiileja, 
joten muutoksia on helppo tehdä 
tarvittaessa. Ruotsalaisen mukaan 
kaareva tilava baaritiski on osoit-
tautunut toimivaksi muodoksi 
asiakaspalvelun kannalta. Yhdeksi 
ongelmaksi kioskin arkkitehtuuris-
sa Ruotsalainen mainitsee tasaisen 
pulpettikaton, joka sadesäällä 
saattaa kastella kioskin edustalla 
asioivia kaupunkilaisia.

Kuva 26: Käpylän kioskin hyllyltä löytyy useita mutteripannukeittimiä.
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Käpylän kioski tarjoaa ympäri 
kesän erilaisia tapahtumia kioskin 
yhteydessä. Kioski tarjoaa useam-
man kerran kesässä kirpputorita-
pahtumia. (Kuva 27) Lisäksi kios-
killa on järjestetty erilaisia elävän 
musiikin tapahtumia,(kuva 28)
runoiltoja, stand-up –komiikkaa
ja kisakatsomoita. Jaakko Ruot-
salaisen mukaan tapahtumat ovat 
usein asukkaiden itsensä järjes-
tämiä. Tapahtumien tavoitteena 
on inklusiivisuus, ulossulkemat-
tomuus. (Jaakko Ruotsalaisen 
haastattelu 28.4.2016)

Kuva 27: Ilmoitus seuraavasta kirppu-
toritapahtumasta kioskin seinällä.

Kuva 28: Elävän musiikin tapahtuma Käpylän kioskilla.
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Käpylän kioskin pohjapiirustus 1:100
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4.2.1 Käpylän kioskitoiminnan
taustat

Jaakko Ruotsalainen kuvaa kioskin 
asiakaskunnan sosioekonomista 
spektriä laajaksi. Kioskilla asioi 
ja viettää aikaansa muun muassa 
nuorisoa, hippejä, punkkarei-
ta, vanhuksia, vammaisia sekä 
maahanmuuttajia. Ruotsalaisen 
mukaan asiakaskunta heijastaa 
hyvin Käpylän asukaskuntaa: kun 
kaupunginosassa on niin halpoja 
kaupunginasuntoja, kalliita oma-
kotitaloja kuin vanhainkotejakin, 
niin myös asiakaskunta on silloin 
todella monipuolista ja heterogee-
nistä.

Jaakko Ruotsalaisen kaveriporu-
kalla kioskitoiminnan harjoitta-
misen johtoajatuksena on ollut 
Kaikille avoimen julkisen ja puo-
lijulkisen kaupunkitilan mahdol-
listaminen, joka on täysin inklu-
siivinen, ulossulkematon. Kaikki 
on tervetulleita, eikä ihmisiä jaeta 
karsinoihin. Ulossulkemattomuus 
näkyy Käpylän kioskin ystäväl-
lisessä palvelussa ja kodikkaassa 
ilmapiirissä. Sympaattiset tee-
se-itse –henkiset kadunkalusteet 
viestivät rennosta ilmapiiristä ja 
kioskitoiminnan talkoohenkisyy-
destä. (Kuva 29)

Kuva 29: Kaikki ovat tervetulleita Käpylän kioskille.
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4.3 Tulevaisuus

2016 Käpylän kioski avasi kioskin-
sa vappupäivänä 1.5.2016. Kios-
kin toiminta näyttää lupaavalta. 
Kioskin joukkorahoituksen kautta 
tavoiteltu kioskin ostoprosessi on 
tämän kandidaatintyön kirjoituk-
sen aikana kaupunginlautakunnan 
käsittelyssä. Jaakko Ruotsalaisen 
toive on, että ostoprosessi saatai-
siin vielä tänä kesänä valmiiksi, 
jotta omistajuus saataisiin varmis-
tettua ja näin kioskin tulevaisuus 
turvattua. 

Kioskin omistajuuden siirtyminen 
kaupungilta yksityishenkilöille 
antaa paljon mahdollisuuksia 
kioskitoiminnan jatkamiselle ja 
kehittämiselle. Kioskin omistajuus 
sitouttaa Käpylän kioskitoiminnan 
harjoittajat huolehtimaan kioskin 
kunnosta ja lähialueen siisteydestä. 
Toisaalta se myös tarjoaa loistavat 
mahdollisuudet investoida kioskiin 
pidemmällä aikavälillä ja kehittää 
kioskitoimintaa pidemmälle. 

Jaakko Ruotsalainen toivoo, että 
kaupungin kanssa käytäisiin tule-
vaisuudessa aktiivisempaa dialo-
gia. Tätä vaikeuttaa huomattavasti 
tämän hetkinen

Erityisesti inklusiivisuus näkyy 
kioskin tarjoamissa tapahtumissa. 
Ruotsalaisen mukaan Tärkeää on 
se että luodaan sen tyyppistä jul-
kista ja puolijulkista tilaa, jossa ih-
miset pääsevät toteuttamaan mitä 
tahansa he haluavat. Kioskitoi-
minnan harjoittajina Ruotsalainen 
pyrkii tarjoamaan kaikille avointa, 
rahasta irti olevia mahdollisuuksia 
toteuttaa itseään. Ei vaan me vaan 
myös asiakkaat pääsevät tekemään 
yhdessä asioita. 

”Ihanteellinen kaupunkitila on 
paikka jossa voi keskustella yhtei-
sistä asioista, oli se sitten oman ta-
loyhtiön roskiksesta, oman tyttären 
uusista tennareista, globalisaatiosta 
tai imperialistisesta orjakaupasta. 
Eli mistä tahansa”
 -Jaakko Ruotsalainen

Juuri asukkaiden ansioista Käpylän 
kioskilla järjestetään kesän aikana 
paljon oheistoimintaa.  Ruotsa-
laisen mukaan asukkaat haluavat 
itse tulla järjestämään kioskille 
erityyppistä ohjelmaa siitä huoli-
matta, että kioskin pyörittäjät itse 
pyrkivät järjestämään tapahtumia 
tasaisin väliajoin.
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organisaatiorakenne kaupungin vi-
rastoissa. Sekava rakenne pakottaa 
kioskiyrittäjän olemaan yhteydessä 
useisiin eri virastoihin. Tähän on 
mahdollisesti tulossa muutos 2019, 
kun Helsingin johtamisjärjestel-
mää uusitaan. Hannu Oskalan 
mukaan kaikki teknisen alan viras-
tot yhdistyy vuoden 2019 aikana. 
Tällöin myös rakennusvirasto ja 
kiinteistövirasto sekä tilakeskus 
yhdistyisivät. Rakenneuudistuksen 
toivotaan lisäävän suoraviivaisuut-
ta ja päätöksenteon nopeuttamista 
kiinteistövirastossa ja rakennus-
virastossa. (Hannu Oskala, Radio 
Helsinki, 22.9.2015)

Jaakko Ruotsalainen toivoo tu-
levaisuudelta, että kaupunkitila 
Helsingissä olisi mahdollisimman 
laajalti käytössä ja nimenomaan 
kaikille avointa, niin Käpylän kios-
killa kuin muuallakin kaupungissa. 
Kaupunkitilan elementit, kuten ki-
oskit, voisivat tarjota rakenteellisia  
mahdollisuuksia ihmisille osallis-
tumaan yhteiseen tekemiseen ja 
osallistumiseen. 

5 LOPPUPÄÄTELMÄT

5.1 Kioskitoiminnan ongelmat

Gunnar Taucherin suunnittele-
mista lippakioskeista useat ovat 
aktiivisesti vuokralla. Silti vali-
tettavan usein kaupungilla kävel-
lessä vastaan tulevat lippakioskit 
ammottavat tyhjyyttään. Kioskien 
tyhjyyteen vaikuttaa useat tekijät. 
Useiden osatekijöiden summa on 
kioskien kannattamattomuus, joka 
ei motivoi uusia kioskiyrittäjiä 
ostamaan tai vuokraamaan lippa-
kioskeja. 

Kilpailu pienempien päivittäis-
tavarakauppojen ja R-kioskien 
kanssa on ilmeinen ongelma 
lippakioskeille, kuten kaikessa 
yrittäjyydessä. Lippakioskit eivät 
yleensä edusta suurempia ketjuja, 
joten esimerkiksi hintakilpailussa 
lippakioskiyrittäjät häviävät lähes 
aina. Kaupat ja kioskit voivat olla 
ympäri vuoden auki ja tarjota 
paljon kioskia laajempia tuotevali-
koimaa asiakkaille.

Suomessa ilmasto on suuri tekijä 
kioskin kannattamattomuudessa: 
kioskeja on kannattavaa pitää auki 
vain neljä kuukautta vuodessa. 
Tästä huolimattä tällä hetkellä 
vuokralla olevien lippakioskiyrit
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täjien täytyy maksaa vuokraa koko 
vuodelta. Kioskeissa on niinsa-
nottu kesävesi, eli kioskeihin tulee 
vettä vain touko-syyskuussa. Tämä 
tekee ympärivuotisen yrittämisen 
lähes mahdottomaksi lippakios-
keissa. Kioskit ovat lisäksi raken-
teeltaan ja eristykseltään suunni-
teltu nimenomaan kesäkäyttöön. 
Eristeet eivät ole tarpeeksi tiiviit 
ja riittävät talvkäyttöön. Lisäksi 
tasainen lippakatto kerää paljon 
lunta talvella. Kaupungin vuokra 
kioskeille on tällä hetkellä 200 
euroa. Määrä ei ole valtava, mutta 
kioskitoiminnassa ei myöskään 
tulojen voida olettaa olevan valta-
via. Vaikka kioskitoiminnasta jäisi 
voitolle, voi se usealle yrittäjälle 
olla silti liian pieni tulonlähde 
kokopäiväiseksi työksi.
 
Kaupungin byrokratia ja sen ar-
vaamattomuus on lisännyt epä-
varmuutta kioskitoimintaan.Myös 
kaupungin tiedottamisen puutetta 
on kritisoitu. Helsingin kaupunki 
esimerkiksi tiedotti kymmenen 
lippakioskin myynnistä kesäkuus-
sa 2015, kun silloiset vuokrasopi-
mukset olivat loppumassa saman 
vuoden syyskuussa. (Helsingin 
sanomat 13.6.2015)
Kioskitoiminnan jatkamisen epä-

varmuus vähentää kioskiyrittäjien 
uskallusta tehdä investointeja kios-
keihin, kun mahdollisesta vuok-
rasopimuksen jatkosta ei ole aina 
täyttä varmuutta. Kaupunki solmii 
tällä hetkellä maksimissaan viiden 
vuoden vuokrasopimuksen kerral-
laan. (Rakennusvirasto, Lippakios-
kit ja kioskipaikat, 02.05.2016)

Helsingin lippakioskit sijaitsevat 
lähtökohtaisesti melko otollisilla 
paikoilla, vilkkaissa solmukohdissa 
ja veharalueiden kupeessa. Lisäksi 
mittakaavaltaan pienet ja vahvasti 
kaupunkitilaan vaikuttavina ra-
kennuksina kioskit ovat usein ole-
mukseltaan staattisilta. Kioskeilla 
harvoin näkee pihakalusteita, 
terasseja tai muuta kaupunkielä-
mää. Vaikka kioskit olisivat auki, 
niin kioskien myntitiskin lisäksi 
kioskien ympäristöalueet ovat 
usein tyhjillään. Kadunkalusteiden 
puutteeseen vaikuttaa myös inves-
tointien puute. Lisäksi terassialueet 
tarvitsevat erillisen terassiluvan. 
Luvan tarvitsevat ravintolat ja kah-
vilat ulkotarjoilualuettaan varten. 
Lupa on haettava rakennusviras-
tosta, kun terassi halutaan sijoittaa 
katu- tai puistoalueelle. (Raken-
nusvirasto, Terassit, 30.12.2015)
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5.2 Kehitysehdotukset

Vaikka useat Helsingin lippaki-
oskit ovatkin tyhjillään, löytyy 
Helsingistä myös lippakioskitoi-
minnan harjoittamisessa menes-
tyksekkäitä esimerkkejä. Tällä 
hetkellä Helsingin menestyksek-
käimpinä lippakioskeina voidaan 
pitää Karhupuiston kioskia ja 
Käpylän lippakioskia. (Hannu Os-
kala, Radio helsinki, 22.9.2015)

Menestyksellä on useita osate-
kijöitä. Näitä kuitenkin yhdistää 
asiakkaan tarpeiden huomioonot-
taminen. Tätä voidaan pitää itses-
täänselvyytenä liiketoiminnassa, 
jossa tuotteiden ja palveluiden tar-
joaminen asiakkaille on toiminnan 
perusta. Asiakkaan tarpeet eivät 
kitenkaan ole aina itsestäänselviä. 
Kioskilla asioidessa asiakas tar-
vitsee laadukkaan tuotteen lisäksi 
laadukasta kaupunkitilaa. 

2010-luvulla kioskiyrittämisen 
yhdeksi isoimmista esteistä on 
muodostunut Helsingin kaupun-
ki. Lippakioskien tulevaisuuden 
kannalta on suotavaa, että vuoden 
2019 Helsingin johtamisjärjestel-
män uusiminen toteutuu. Sekä 
Karhupuiston kioskiyrittäjän ja 
Käpylän kioskiyrittäjä on toivonut 
kaupungin virastojen toiminnan 

yksinkertaistumista. Lisäksi olisi 
toivottavaa, että kaupungin teke-
mät päätökset esimerkiksi lippaki-
oskien myymiestä olisivat läpinä-
kyvämpiä. 

Kioskien myyminen yksityisyrit-
täjille helpottaa kioskiin panosta-
mista ja omistautumista. Pitkän 
kehityksen kannalta kioskien myy-
mistä pois kaupungilta kannattaa 
suunnitella huolella.  Historial-
lisesti arvokkaat kioskit vaativat 
suojelua, ja voivat teoriassa menet-
tää arvokkuutensa yksityisomis-
tuksessa, jos esimerkiksi toimin-
toja tai kioskien arkkitehtuuria 
muokataan tunnistamattomaksi.
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Lippakioskien hyvä kilpailuvaltti 
päivittäistavarakauppojen kanssa 
on laadukkaat, kotimaiset tuotteet.  
Lähiruoan ja pientuottajien suosi-
minen on ollut vahvassa suosiossa 
pääkaupunkiseudulla, ja nykyään 
Suomalaisista 60 prosenttia tarkis-
taa ruuan alkuperän. (Helsingin 
Sanomat 28.12.2015) Esimerkik-
si käpylän kioskin leivonnaiset, 
jäätelöt ja kahvituotteet ovat kaikki  
suomalaisilta pientuottajilta. Kios-
kiasiakas palaa todennäköisemmin 
asiakkaaksi, jos tarjonta on laadu-
kasta ja kotimaista alkuperää.

Kioskitoiminnan kilpailussa 
erottautuminen muista on usein 
eduksi kioskitoimijalle. Kioskin 
oman identiteetin luominen ja 
erikoistuminen luovat uniikkia 
ja vaihtelevaa kaupunkikuvaa. 
Erikoistuminen tekee yksittäisistä 
kioskeista kaupunkilaisille jännit-
täviä kuriositeetteja, joihin voi-
daan saapua tutustumaan kauem-
paakin. Tuotteisiin tai palveluihin, 
kuten kahveihin, leivonnaisiin tai 
tapahtumiin erikoistumisen lisäksi 
omalaatuista kaupunkikuvaa voi 
luoda esimerkiksi kadunkalusteil-
la.

Voidakseen kilpailla päivittäistava-
rakauppojen kanssa lippakioskien 
tulisi mielestäni keskittyä luomaan 
laadukasta kaupunkitilaa kioskien 
ympärille. Esteettisesti miellyttä-
vän kioskirakennuksen lisäksi 
tyylikkäät ja siistit terassikalusteet, 
osallistavat elementit, siisti ympä-
ristö ja mukava tunnelma houkut-
televat kaupunkitilassa liikkuvia 
asioimaan kioskeissa. Käpylän 
kioski on hyvä esimerkki onnistu-
neesta kaupunkitilan haltuunotos-
ta. 

Kioskin puoleensavetävä tunnelma 
ja useat kaupunkilaisia osallista-
vat tapahtumat luovat sosiaalista 
kaupunkitilaa, joka elävöittää 
koko lähialuetta.  Funktionalis-
tinen ja riittävän iso sisätila lisää 
kioskiyrittäjän viihtyisyyttä, mutta 
asiakkaalle tärkein tila on kioskin 
ulkopuolinen julkinen kaupunki-
tila. 
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