


Hector Nostalgia 1: ”Nyt en enää piirakkaa naapuriin vie, Maxi-market on naapurinain…”

Leppävaaran Maxi-market oli Suomen ensimmäinen suurtavaratalo ja automarket. Se 
avasi ovensa 4.11.1971. Vaikka Maxi oli suuri ja ruma betonilaatikko niin siitä kasvoi 
mittojaan isompi elämyskeidas. Maxista löytyi vielä tänäänkin yli 300 muistelua 
facebookista, muistojen valikoima on koottu tähän diasarjaan.

Maxi paloi joulun alla 1977. Maxin savuale oli kauppiaan juhlaa, mahtavat jonot kiersivät 
Maxia. Lauantaina 1.2.2003 Vanha Maxi palveli sulki ovensa mutta se ehti elinaikanaan 
nähdä noin 60 miljoonaa maksanutta asiakasta. Kaikkien automarkettien äiti syntyi 
kuitenkin uudelleen viiden päivän perästä 6.2.2003, jolloin oli taas juhlan paikka. Silloin 
avautui uusi Maxi noin 50 metrin päähän vanhasta, sen perillinen on Sellon Prisma.

Diasarja Maxin vaiheista on tehty Leppävaaran Kansalaismuistipiiriin, jonka jäsenet ovat 
tuoneet siihen omia muistojaan ja  Maxiin liittyviä esineitä. Maxista kerrotaan enemmän 
Leppävaaran ytimessä -kirjan sivuilla 106-111. Maxiin liittyvät kommentit tai kysymykset 
voi esittää Leppävaara-seuran facebook-sivulla. 



Maxi Leppävaarassa: ennen kuutiota ja nimikylttejä 1971



Vilho Juutinen, Facebook: Maxia rakentamassa

”Minäpäs olin 1971 keväällä Maxin pystypaalujen päässä asentamassa vaaka-
kannatinpalkkeja, joiden päälle ladottiin nuo 26 metriset holvilaatat. Taisi pisimmät olla 
50 metrisiä. Täytyy myöntää, että kun tolpan pää oli noin 60x60 senttiä, korkeutta parin 
kolmen kerroksen verran, enimmillään taisi 15-20 m. Keskiosassa taloa, hieman pelotti 
seistä siinä, (varsinkin aina kun juna ajoi vierestä ohi, tolpan pää tärisi silloin 
uhkaavasti). Pelotti kävellä kapeampaa palkkia pitkin painavan laastiämpärin kanssa 
toiselle tolpalle, mutta nuorena ei ajatellut. Kaikilla työmailla sattui aina jollekin 
työkaverille pahasti. Tuohon aikaan ajoin yleensä torninosturia ja olin tottunut olemaan 
korkealla "KAUPUNGIN KORKEIMMISSA" tehtävissä.

Paalujen junttaus kesti monta kuukautta. Jos en ihan väärin muista paalutuksen jyske 
alkoi paljon ennen maan routimista syyskesällä tai jo kesällä 1970, ja jatkui koko talven. 
Junttapaaluja oli monta kymmentä metriä, siis syvällä ja monta peräkkäinkin. Talo olisi 
luhistunut muuten mutaan. Paalujen päitä oli näkyvissä, kun runkoa pystytettiin. 
Kantavien tolppien kohdilla, joihin tuli ns. valeanturat oli laatat, joiden alla oli tolppia 
melkein kiinni toisissaan. Talo ei olisi missään tapauksessa päässyt painumaan alaspäin.”







Maxi Leppävaarassa: keskellä Malkin talo

Kuva: Antti Laitinen



Maxi Leppävaarassa: vasemmalla Konungsbölen kyläkeskus, nykyinen Alberga Golf

Kuva: Antti Laitinen



Maxi Leppävaarassa: oikealla Leppävaaran asema, keskellä Monikonpuro 1970-luku



Maxi Leppävaarassa: takana radanvarren teollisuusalue



Facebook: Myymälää avajaiskuntoon laittamassa

Carita Tuokila o.s. Bäckman: ”Kyllä oltiin jännän äärellä, kun yöllä vielä täytettiin hyllyjä 
Anja Männikön kanssa, meni ihan niinku Strömsössä hinnat ja koot ja paidat sai kyllä 
aika kivat hinnat, en tiedä vieläkään menikö oikein mutta kivaa oli. 
Tavaratalopäällikkönä hääräsi Juhani Laine ja henkilöstöpäällikkönä Anja-Riitta 
Koskinen aika rientää ja on ihanaa muistella niitä aikoja ja kaapissa vielä joitakin 
valokuvia, pääkassana Sirkka-Liisa Laine jos en väärin muista, Leo Saarinen 
(edesmennyt) oli myös kuvioissa mukana ja äänimainonnan hoiti Jorma Pulkkinen ja 
Carita Tuokila os Bäckman.”

Merja Lehtinen: ”Olin töissä lastenosastolla silloin kun Maxi avattiin. Aloitin työt silloin 
kun avajaisiin oli kuukausi aikaa. Meille työntekijöille luvattiin joku ylimääräinen 
palkkio jos saamme yhdessä kaiken valmiiksi aikataulun mukaan. Se oli hauskaa aikaa, 
kun iltamyöhään tehtiin kaikenlaisia hinnoittelu, pakkaus yms. hommaa. Kaikki 
yhdessä, pomot ja duunarit. Maxi avattiin ajallaan ja palkkio maksettiin. En kyllä enää 
muista mikä se palkkion määrä oli. Mukavaa aika joka tapauksessa.”





Rake Oy  (Leo Saarinen, apul.joht. Veli Juhani): Tekstiilit, huone-
kalut, elektroniikka, taloustavarat, rautakauppa, kirjat, levyt…
Elanto (Pertti Kainulainen): Elintarvikeosasto
Pukeva: Vaate- ja jalkineosastot 1977 palon jälkeen
Go Inn -ravintola, McDonald’s 1995-2 000?
Vakuutusyhtiö Kansa, Työväen säästöpankki
Kansallis-Osake-Pankki
Lemmikkieläinliike
Posti, Postipankki sekä Tele
Alko: Ensimmäinen täyden valikoiman itsepalvelumyymälä
Kela ja Työvoimatoimisto
Lindströmin pesula
Lomamatkat -matkatoimisto
Leppävaaran Uusi Apteekki ja Optikko
Kulta- ja kellomyymälä Kulta-Max
Maxi Parturi ja kampaamo
Autokauppa (Frei Jakkola): Datsun, Dodge, BMW, Mazda, Honda, 
Lada, Mosse ja Volga, Morris Mini, Austin ja Rover
Maxi-huoltoasema: BP, Union, Neste
Puutarha-Maxi
Pikasuutari









Facebook: Koko perhe Maxissa:

Jaana Janhunen: ”Me ajettiin lapsena aina kesällä pakollinen reitti Mikkelistä koko suku, 
noin 3-5 autollista…Rastilan leirintäalueelle viikonlopuksi ja sieltä Maxiin Leppävaaraan 
... en muistanut paikkaa missä Maxi sijaitsi, mutta Leppävaarassa se oli, nyt kun nyt olen 
nähnyt myöhemmin kuvia...”

Virpi Kärki: ”Tuolla tuli käytyä tädin perheen luona kyläillessämme. Se oli 70- ja 80-
luvuilla” 

Pete Lähdesmäki: ”Maxissa oli kaikkee nähtävää, R2D2 oli jonkun Pepsi kiertueen 
mukana, Ritari Ässä kanssa nähty Maxissa. Muistuuko muille mieleen se puhuva lintu, 
Aatu?”

Pia Laaksonen: ”Jep, kerronko totuuden miksi Tiia tykkäät tästä Maxista? Koska, kun olit 
4-5 vuotias luulit, että joulupukki asuu Maxi marketin torni kuutiossa. Ihan oikeesti!”



Maxi 1970-luvulla

Kuva: Espoon kaupunginmuseo



Facebook: Muxula

Anna Laitinen: ”Maxi oli paitsi Suomen ensimmäinen automarket, joo!, mut siellä oli 
myös Suomen ensimmäinen Muksula (kirjoitettiikohan se Muxula)! Ruotsin laivoilta 
lainattu lapsiparkki. Olin siellä töissä alusta lähtien. Meitä oli neljä nuorta tyttöä ja noin 
viikko aikaa suunnitella kirjautumissysteemi ja tietysti lasten viihtymiseen liittyvät asiat, 
pelit, kirjat, lelut... Siellä oli myös pallomeren kaltainen pomppumesta, jossa oli pallojen 
asemesta vaahtomuovipaloja. Kamala! Pölisevä! Staattista sähköä oli todella ilmassa, 
vaahtomuovipalaset keräsivät joka hiuksen ja roskan. Lasten hiukset sojotti pystyssä ja 
villapaidat ratisi... siivoojat olivat kiukkuisia ja lapset rakastivat sitä, piti jakaa vuoroja. 
Se oli todellinen vetonaula.”

Nina Laakso: ”Maxi ja pehmikset! Leikkihuone ja isot vaahtomuovipalat ja oikeat 
leikkipuhelimet!”

Elisa Aaltonen: ”Ja se "pallomeri" (superlonikuutioilla täytetty allas) Sinne sai jäädä aina 
peuhaamaan, kun mutsi meni ostoksille.”



Maxin Muxula 1970-luvulla



Maxin äänimainontaa hoitivat Carita Tuokila, o.s. Bäckman ja Jorma Pulkkinen

Kuvat: Carita Tuokila





1974

Kuva: Postipankki



Maxin posti, tele ja Postipankki 1974

Kuva: Postpankki



Maxin posti, 1970-luku

Kuva: Postipankki



Alkon jono 1970-luku

Kuva: Antti Laitinen



Maxin Alkon näyteikkuna, 1970-luku

Kuva: Seija Rajarinne



Maxin Alko, 1971

Kuva: Alko



Kuva:  Kaija Salonen



Maxin oma huoltoasema, 1971



Kuva: Markku Salmi



Maxi Union huoltoasema

Kuva: Talvila



Maxi Neste huoltoasema 1996

Kuva: Markku Salmi





Facebook: Synttärikakku

Petra Hellström: ”Se synttärikakku! Onko jollain kuvaa siitä? Meidän poika ei 
millään usko, että kakku voi olla kattoon asti.”

Sari Muona: ”Niitä monen kerroksen korkuisia (vähän jäisiä) synttärikakkuja olen 
minäkin muistellut, kauhea häppeninki oli aina ne synttärit.. "montaks palaa sait 
syötyä?”

Merja Malmberg: ”No entäs ne synttärikakut, niistä riitti syömistä aika isolle 
kakaralaumalle, ja vielä aikuisillekin.”



Asema ja Maxi, 1976

Kuva: Pertti Hurmerinta



PuutarhaMaxi vasemmalla

Kuva: Markku Salmi





Facebook: Missä olit, kun Maxi paloi 27.11.1877 klo 21.06?

Kari Papabear Tuovinen: ”Mä olin tuolloin tulossa pikkujouluista Dipolista ja ei 
uskottu, kun taxisuhari kertoi että Maxi palaa.”

Ilkka Tuomi: ”Silloin kun maxi paloi, noin vuonna -77 ajoin bussia 247, ja jono aleen alkoi 
Erottajalta.”

Margit Partanen: ”Paloiltana olin Kansantalolla tanssimassa. ikimuistoisena iltana.” 

Heikki Heinänen: ”Taidettiin tuona tulipalo iltana olla perinteisesti Kino Luxin discossa
vetää herbaa & travoltaa.”

Rainer Duvaldt: ”Ja Lepuskin vpk oli paikalla viimeisenä (löytyi kuin löytykin 1 selvä 
kuski ja sit ne ajo ohi). Samana iltana kun oli monet muutkin pikkujoulut Dipolissa.”



Maxin savualejono 1977

Kuva: Maxi



Maxin savualejono, 1977

Kuva: Antti Laitinen



Maxin savualejono suoraan radalta ovelle, 1977

Kuva: Riitta Sjövall



Maxin savualejono, 1977

Kuva: Antti Laine



Facebook: Maxin savuale

Ilpo Pajarinen: ”Ostin 50 kg sokeria... ;)”

Jaana Ahtiainen: ”Jonotin minäkin. Ostin jotkut saappaat, kun halvalla sai. Tais olla eri 
kokoa keskenään, mutta ei  haitannut... kun siitä sai vielä lisäalennuksen.”

Anja Backman: ”Minä myös jonottelin. Ostin halvalla esim. hiustenkuivaajan, joka vielä 
toimii 

Erja Toivanen: ”Oli sellaset ryysikset, et tais kaikki mahdollinen kelvata..... eikös siellä 
oikein jonotettu sisäänkin, kun ei voinnu kaikkia kerralla sisään päästää?? Olin silloin sen 
verran nuori et ei niin tarkkaan tullu seurattuu, mutta meilläkin oli villalankaa siinä määrin 
Mmma ostanut että niistä neulottiin monta vuotta ja vaikka mitä!!”

Anna Bollmann: ”Ostin tulipaloalesta viikkorahoillani nokeentuneen kasvovoidepurkin, 
jonka pesin siistiksi kotona :)”



Maxin savuale, 1977

Kuva: Riitta Sjövall



Maxin savuale, 1977

Kuva Riitta Sjövall







Facebook: Koko perhe Maxissa

Mikko Sorsa: ”Jäänyt mieleen MAXI:n yläkerran eläinkaupan puhuva musta 
korppi, jota aina piti päästä katsomaan ja sen jälkeen muksulaan, et vanhemmat sai 
rauhassa shoppailla.”

Maarit Pallaskorpi: ”Paljon on muistoja, Maxi oli vakikauppa, siellä oleiltiin limulla 
yläkerran baarissa. Matkalla oli intiankottarainen, joka huusi: ”senkin sika sekaisin… 
päivää, päivää sitten vielä ovelat myymäläetsivät.”

Anna Laitinen: ”Maxissa oli myös myymäläetsivä, jonka jokainen tunsi. 
Ammattikoulun nuorten hupimies, heistä oli kivaa hellästi kiusata sitä. Esim. kerätä 
tavaraa taskuihin tietäen tarkalleen missä etsivä heitä tarkkailee, kassalla asettaa 
kamat kaikki hihnalle ja maksaa ostokset. Jäynän muotoja oli monia erilaisia.”

Tiina Ortela: ”Täällä käytiin koko perheen voimin 70-luvulla ostoksilla. Ihana kauppa, 
jos me lapset oltiin kunnolla kaupassa saatiin pehmis jäätelöä, josta ei kyllä 
kirkkonummelaisina päässyt muuten nauttimaan.”



Maxi loi yhteisöllisyyttä
- Asiakkaat ympäri maata,  silti vahva paikallinen 

ote: 
- Synttärit, juhannustanssit, yms.

- Kevätkarnevaalit 1985-87, Lionsit:
- Miss Leppävaara, huutokauppa

- Maxin Ympärijuoksu ja Maxi Hölkkä
- Lepy 1971, Matinkylän Akilles  ja 

Tuomarilan Urheilijat
- Maxin hiihdot

- Leppävaaran Sisu
- Jokamiesluokan ajot 

- Tapiolan Urheiluautoilijat
- Konttitori 

- Merimieslähetyksen kanssa

Aarne Nilsson haastattelee Marjo Matikaista, joka     
lahjoitti piponsa Lionsien hyväntekeväisyyshuuto-
kauppaan Kevätkarnevaaleilla, 1985

Kuva: Aarne Nilssonin albumi





Miss Leppävaara -kisa 1987, keskellä Miss Leppävaara Kirsi Syrjänen

Kuva: Aarne  Nilssonin albumi



Maxin hiihdot 1972



Maxin ympärijuoksu 1971

Mitali: Seija Rajarinne, kuva: Markku Salmi



Maxi Hölkkä 1985

Kuva: Jarmo Friman



Autot: Tytti Lindh ja Seija Rajarinne, kuva: Markku Salmi



Lepyn lahjapakkaamo

Kuva: Lepy





Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=4WvoZ11cBns&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Vflz2n0dT5s4D85Vlf2TBVLVdpJCbPbFcUA
pvmvYmvEgguOdy7a7Uf2M 

Jokamiesliiga Maxin parkkipaikalla, 1983



Jokamiesliiga Maxin parkkipaikalla, 1983





Hatut: Arja ja Markku Salmi, kuvat: Markku Salmi





19831982



1986



Facebook: Maxi teinien työpaikkana

Pirjo Jarva: ”Taisi olla kaikki kylän teinit siellä töissä. Itse aloitin pullonpalautuksessa
ja siitä sain ”ylennyksen” pullatiskille. Lauantaisin oli kiire juosta junalle ja sieltä 
samaiset teinit tanssimaan Björkhageniin tahi Valhallaan. Mukavia muistoja!”

Arto Matikainen: ”Minä taisin olla 1979-80 työntämässä kärryjä.”

Rainer Malmberg: ”Olin loppuaikoina Maxissa ilta - ja viikonloppuduunissa ja muualla 
päiväduunissa. Sitä ennen postissa duunissa. "Maikki" oli vuosia duunikaverina ja vietettiin 
Maikin läksiäisiä siinä asunnossa ennen kuin lähti landelle ja tais jäädä eläkkeelle. Magee
mamma!”

Tiina Öhman: ”Ensimmäinen työpaikka minullakin, koulun ohella hedelmäosastolla ja sen 
jälkeen juusto-/leipäosasto. Palkka oli 5,70/ tunti.”



1989

Kuva: Pertti Maisala



1994

Kuva: Talvila



1971-1993 1993-2001 2001-2004



McDonald’s, 1993



1990-luku

Lakki: Tage Strömberg, kuva: Markku Salmi



Kaupunkirata rakenteilla ja asema purettu, 2000-luvun alku 

Kuva: Markku Salmi



Etelä-Leppävaaran keskus rakenteilla, 1999

Kuva: Pertti Maisala



2000-luvun alku 

Kuva:  Pertti Maisala



Lippuaukio, Alberganesplanadi 1, 2000-luvun alku

Kuva: Pertti Maisala





2003

Kuva: Raimo Heino



Vanha Maxi odottaa purkuaan, 2003



2003

Kuva: Eija Tuomela



2003

Kuva: Irma Nordströmin albumi



Maxin lopun ajat

Lauantaina, 1.2.2003 vanha Maxi palveli viimeistä kertaa uskollisia ostajia. Maxi 
ehti elinaikanaan nähdä noin 60 miljoonaa maksanutta asiakasta seuralaisineen.  Kaiken 
kaikkiaan Maxin kiinteistön eri yrityksissä ehti 31 toimintavuoden aikana käydä yli 200 
miljoonaa asiakasta. 

Kaikkien automarkettien äiti syntyi kuitenkin uudelleen 6.2.2003, jolloin oli taas juhlan ja 
ilotulituksen paikka. Silloin avautui uusi Maxi noin 50 metrin päähän vanhasta Maxista, 
sen perillinen on Sellon Prisma. 

Uusi Maxi nousi Leppävaaran kaupunginosan ytimeen, ympärillä oli noin 40 000 asukasta. 
Pellot kasvat nyt liike- ja asuintaloja. Vanhaan Maxiin verrattuna uudessa Maxissa oli taas 
enemmän tilaa. Tavaratalo kasvoi nyt 1,6 hehtaariin, josta 1,2 hehtaaria on 
myymäläpinta-alaa. Valikoimatkin olivat paisuneet: 31 vuotta sitten riitti 30 000 artikkelia, 
nyt uudessa Maxissa oli noin 60 000 artikkelia.  Päivittäistavaroita vanhassa Maxissa oli 
noin 5 000. Uudessa Maxissa määrä oli kasvanut kolminkertaiseksi.



Maxi-marketin muutto uusiin tiloihin 2003


