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Tiivistelmä

Selvityksessä tarkastellaan Pohjois-Haa-

gan 1950-luvun rakennetun kulttuuriym-

päristön arvoja ja ominaispiirteitä. Niiden 

tunnistamiseksi on tutkittu alueen raken-

tumisen historiaa ja aikakauden suunnit-

teluperiaatteita sekä nykyistä maisema- 

ja kaupunkikuvaa. Selvitystyö on tehty 

vuoden 2011 kesän ja syksyn aikana.

Tärkeän lähdeaineiston työlle muo-

dostavat alkuperäiset suunnitteludoku-

mentit, kaavat, vanha kartta-aineisto, 

vanhat valokuvat ja ilmakuvat sekä ai-

emmin alueelle laaditut selvitykset. Ke-

rättyä lähtöaineistoa täydentävät maas-

tokäynneillä tehdyt omakohtaiset havain-

not alueen nykytilasta. Selvitykseen on 

koottu taustatietoa alueen maisemalli-

sista ja historiallisista lähtökohdista se-

kä suunnittelusta ja rakentamisesta. Var-

sinainen analyyttinen selvitys on koottu 

ominaispiirteitä ja arvoja kuvaaviin kap-

paleisiin raportin loppuun.

Helsingin 29. kaupunginosaan kuu-

luva Pohjois-Haagan alue sijaitsee radan 

varressa vilkkaasti liikennöityjen väylien 

välissä noin seitsemän kilometrin päässä 

keskustasta. Tätä selvitystä koskeva alue 

on kooltaan noin 80 ha. Pohjois-Haaga 

on kaavoitettu ja rakennettu kerrostalo-

valtaisena alueena pääosin 1950-luvul-

la. Alueen 1950-luvun korttelialueet se-

kä osa puisto-alueista on määritelty Hel-

singin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihisto-

riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-

makulttuurin kannalta merkittäväksi alu-

eeksi.

Haagan kaupunginosa sijoittuu Hel-

singin suurmaisemassa läntiselle selän-

nejaksolle, jonka Vantaanjokilaakso erot-

taa itäisestä selännejaksosta. Tarkem-

min Haaga sijoittuu kahden mereltä sisä-

maahan työntyvän koillis-luode -suuntai-

sen savilaakson väliselle kallioselänteel-

le. Lännessä selänne rajautuu Mätäjoen 

ja idässä Haaganpuron laaksoon. Alueel-

la on runsaasti kalliopaljastumia ja kor-

keuserot ovat rakennetuilla alueilla suu-

ret vaihteluvälin ollessa noin kolmekym-

mentä metriä.

Haagan seudun asutus alkoi muut-

tua ja tiivistyä Helsinki-Turku rantaradan 

valmistumisen myötä v. 1901. Varhaisin 

alueen suunnitelmista oli Lars Sonckin 

v. 1901 laatima Haagan huvilakaupun-

gin suunnitelma. Pohjois-Haagan kehi-

tyksen käynnisti puutarhuri Steniuksen 

perustama osakeyhtiö, joka hankki vuo-

teen 1910 mennessä haltuunsa mm. ko-

ko tulevan Pohjois-Haagan alueen. Yhti-

ön Eliel Saariselta tilaama, vuonna 1915 

valmistunut Munkkiniemi-Haaga- suun-

nitelma, ohjasi periaatteessa alueen ra-

kentamista seuraavina vuosikymmeni-

nä. Vuonna 1938 Helsingin kaupunki os-

ti Osakeyhtiö M.G. Stenius koko osake-

kannan ja alue liitettiin vuonna 1946 Hel-

sinkiin osana suurta alueliitosta.

Pohjois-Haagan varsinaiseen kaavoi-

tustyöhön ryhdyttiin heti alueliitoksen 

jälkeen. Vuosien 1949 ja 1955 välisenä 

aikana vahvistettiin alueelle kolme ase-

makaavaa, Pohjois-Haaga I, II ja III. Kaa-

vat laadittiin vuoteen 1949 saakka ase-

makaava-arkkitehti Birger Brunilan ja sen 

jälkeen hänen seuraajansa Väinö Tuukka-

sen johdolla. Kaikkien kolmen alueen var-

sinaisesta kaavoitustyöstä vastasi arkki-

tehti Synnöve Schmidt.

Pohjois-Haagan suunnittelu ja raken-

taminen on havainnollinen esimerkki sii-

tä, millaiset näkemykset asumisesta, per-

heestä, arkielämästä ja vapaa-ajasta sai-

vat jalansijaa jälleenrakennuskauden ajan 

Suomessa. Uudet näkemykset ilmeni-

vät niin kaupunkisuunnittelussa, arkki-

tehtuurissa kuin maisemasuunnittelus-

sa. Pohjois-Haagan asumasoluihin pe-

rustuva rakenne on samanaikaisen Ta-

piolan puutarhakaupungin rinnalla en-

simmäisiä esimerkkejä Otto-Iivari Meur-

manin Asemakaavaopin soveltamisesta 

käytäntöön. Sodanjälkeisenä aikana alet-

tiin uusien asuntoalueiden kaavoitukses-

sa soveltaa periaatteita, joiden vaikut-

teet tulivat eri tahoilta, erityisesti Englan-

nista, Saksasta ja Yhdysvalloista ja Poh-

joismaista. Keskeisinä periaatteina olivat 

avoin kaava, rakennusten ja katuverkon 

sovittaminen topografi an mukaan ja ole-

van puuston säilyttäminen. Lähiöteorian 

keskeisiä käsitteitä olivat desentralisaa-

tio, ”hajakeskittäminen” ja hierarkkinen 

lähiömalli, jossa asuinalueet järjestetään 

viheralueiden erottamiin asumakuntiin. 

Nämä jakautuvat asumalähiöihin (neigh-

bourhood unit, grannskapsenhet), jot-

ka vielä jakautuvat pieniin asumasolui-

hin (residential unit). Suomenkielen kä-

sitteistä asumakunta, asumalähiö, lähiö 

ja asumasolu ei kuitenkaan ole muodos-

tunut yksiselitteisiä, vaan niiden merkitys 

on vaihdellut eri konteksteissa.

Myös rakennusten ja viheralueiden 

sekä puistojen toteutussuunnitteluun 

vaikuttivat keskeisesti ajalle tyypilliset 

asuinaluesuunnittelun ihanteet. Raken-

netun ympäristön suunnitteluun osallis-

tuivat aikakauden maineikkaimmat ark-

kitehdit ja puutarha-arkkitehdit. Viimeksi 

mainituista vaikutti alueella ainakin kau-

punginpuutarhuri Bengt Schalin ja puu-

tarha-arkkitehti Elisabeth Koch.

Pohjois-Haagan asuinkorttelit ra-

kennettiin aikanaan kallioiseen metsä-

maastoon. Korttelialueiden suunnitte-

lussa hyödynnettiin maisemarakennet-

ta ja alue toteutui pääosin maiseman eh-

doilla. Rakennukset sijoitettiin rakennet-

tavuudeltaan edullisiin kohtiin kallio- ja 

moreenimäille ja selänteille. Laaksot jä-

tettiin lähes kokonaan rakentamatta, ja 

niistä muodostettiin eri osa-alueita erot-

tavia puistovyöhykkeitä. Rakentamisen 

ryhmittelyssä tutkittiin huolellisesti pait-

si maaperä, myös jakautuminen eheisiin 

kokonaisuuksiin, joita rinteet usein rajasi-

vat. Taidokas maisemarakenteeseen so-

vittaminen näkyy myös kaupunkikuvas-

sa silhuetin rauhallisuutena ja vaihtelevi-

na tilasarjoina. Maaston korkeimpia koh-

tia korostettiin tietoisesti rakentamalla. 

Avokalliot säästettiin, samoin siirtolohka-

reet ja muut yksityiskohdat. Taidokkaal-

la rakentamisella pystyttiin kallio säilyt-

tämään jopa aivan rakennusten sokkeli-

en vieressä.

Alueella on kolme eriluonteista osa-
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aluetta, jotka heijastavat lyhyessä ajas-

sa muuttuneita suunnitteluihanteita sul-

jetummasta avoimempaan ja suurimit-

takaavaisempaan rakennustapaan. Osa-

alueiden muotoutumiseen vaikutti myös 

toteutustapa. Pohjois-Haaga I:n kerros-

talot rakennettiin pääasiassa yksittäisinä 

hankkeina, mutta jo Pohjois-Haaga II:n 

toteuttaminen tapahtui yleisesti kortte-

limittakaavassa ja asemakaavaa tarkis-

tettiin rakennussuunnitelmien edetessä. 

Pohjois-Haaga III toteutettiin jo varhaise-

na aluerakentamishankkeena. 

Aluerakenne noudattaa aikansa johta-

via lähiösuunnitteluperiaatteita myös jul-

kisten ja kaupallisten palvelurakennusten 

sijoituksen osalta. Erilaisten toistuvien 

rakennustyyppien, pääasiassa kolmiker-

roksisten lamellitalojen ja korkeiden, jo-

pa 12 kerroksisten, pistetalojen ryhmitte-

lyllä on alueella luotu sekä yhtenäisyyttä 

että vaihtelevuutta.  Rakennustypologiaa 

täydentävät yksittäisinä ryhminä reunoil-

le sijoittuvat pienkerrostalot ja rivitalot.

Pohjois- Haagan kaupunkirakenteelle 

ominaista on tietoisen asemakaavasuun-

nittelun tuloksena syntynyt puistokehys 

joka erottaa kolme osa-aluetta toisistaan. 

Osa puistoista on rakennettuja puistoja, 

mutta suuri osa alueen puistoista on jä-

tetty metsäalueiksi, ja niitä on vuosikym-

menien ajan hoidettu ns. puistometsinä 

tai metsäpuistoina. Puistot ovat luonteel-

taan hyvinkin erilaisia, eikä niillä kaikilla 

ole virallista nimeä.  Aino Acktén puisto 

ja Runar Schildtin puisto ovat selvitysalu-

een merkittävimpiä ja pinta-alaltaan laa-

jimmat laaksopuistot. Aino Acktén puis-

to on säilynyt avoimena, vuosisatojen vil-

jelykulttuurin muistumana kun taas Ru-

nar Schildtin puisto on luonteeltaan puis-

tometsä. Ida Aalbergin tien leikkipuisto 

pyöreine kahluualtaineen, liuskekiviver-

hoiltuine pintoineen sekä monipuolisine 

leikkialueineen suunniteltiin korkealuok-

kaiseksi ja kansainvälisiä esikuvia seu-

raten. Siitä on sittemmin muodostunut 

modernin maisemakulttuurin eräänlai-

nen ikoni. 

Asuntokortteleiden pihat ovat moni-

muotoisia ja ne liittyvät aina saumatto-

masti niitä ympäröiviin puistometsiin. Pi-

hojen varustelu on harkitun yksinkertai-

nen ja suuret yhteispihat ovat alueelle 

ominaisia. Myös rakennetut puistot toi-

mivat ikään kuin isoina yhteispihoina alu-

een asukkaille.

Maiseman ja topografi an ominaispiir-

teitä korostavat kaavaratkaisut perustu-

vat osaltaan maastoa pehmeästi myötäi-

leviin, kaarteleviin katulinjauksiin. Suh-

teellisen suuret korkeuserot ja katujen 

sovittaminen maastoon aikaansaavat 

moni-ilmeisen katuverkon, ja katunäky-

mistä muodostuu vaihtelevia. 1950-lu-

vulla rakennettu katuverkko on erilainen 

jokaisella osa-alueella. Kaikkien kolmen 

alueen läpi kulkee niitä yhdistävä kokoo-

jakatu jonka luonne muuttuu alueelta toi-

selle siirryttäessä. Pohjois-Haaga I:n pää-

kokoojakatuna toimii Ilkantie ja Pohjois-

Haaga II:n alueella sen jatkeena oleva Ai-

no Acktén tie, sekä pohjoiseen Pohjois-

Haaga III alueelle johtava Näyttelijäntie, 

joka on rakennettu osittain vanhan tykki-

tien päälle ja noudattelee kauniisti maas-

toa selänteiden välisessä laaksopainan-

teessa. Kadunvarsi-istutuksia ei juuri ole, 

vehreä ilme syntyy pihoilla olevasta kas-

villisuudesta. Jokaisella osa-alueella on 

oma keskenään eriluonteinen aukio tai lii-

kekeskus: Pohjois-Haaga I:ssä Linnaleiri-

naukio, Pohjois-Haaga II:ssa Thalian au-

kio ja Pohjois-Haaga III:ssa ostoskeskus. 

Viimeksi mainittu valmistui hieman muu-

ta aluetta myöhempään vuonna 1960.

Pohjois-Haagan 1950-luvun asunto-

arkkitehtuuria leimaa korkea arkkiteh-

toninen laatu, yhtenäinen mittakaava ja 

materiaalivalikoima, käsityömäinen to-

teutus ja huolellinen viimeistely.  Suora-

linjaisten tai maaston ja katulinjojen mu-

kaan porrastettujen rakennusten katto-

muotona on tyypillisesti harjakatto. Jul-

kisivujen päätyaiheilla on usein tärkeä 

visuaalinen merkitys kaupunkikuvassa. 

Pääosin maapigmenteillä sävytettyjen, 

rapattujen julkisivujen niukka materiaa-

livalikoima heijastaa sodanjälkeisen ajan 

taloudellisia ja materiaalisia lähtökohtia. 

Parvekkeiden ja sisäänkäyntien muotoi-

lulla on luotu yksilöllistä vaihtelua.

1950-luvun jälkeen on Pohjois-Haa-

gan ympäristössä tapahtunut suuria 

kaupunkirakenteen muutoksia uusien lii-

kenneväylien, junaradan ja asuinaluei-

den rakentumisen myötä. Täydennysra-

kentamista on tapahtunut jonkin verran 

osa-alueiden välissä ja erityisesti Poh-

jois-Haaga I alueen reunoilla, jossa rajaa-

via puistoalueita on rakennettu umpeen. 

Myös Pohjois-Haaga III:n alueilla on täy-

dennysrakentaminen paikoin muuttanut 

kaupunkikuvaa. Alueiden sisäosat ovat 

säilyneet luonteeltaan lähes muuttumat-

tomina ja pääosa alkuperäisen asema-

kaavan mukaisista, kehystävistä puisto-

alueista ovat jäljellä. 1950-luvulta periy-

tyvää rakennuskantaa on ylläpidetty hy-

vin ja se on korjauksista huolimatta hyvin 

säilyttänyt alkuperäiset piirteensä. Kes-

keiseksi ominaispiirteeksi on muodostu-

nut uusmaalaisen vaihtelevan luonnon-

ympäristön ja sopusuhtaisen, yhtenäisen 

rakennuskannan vuoropuhelu.

Osa-alueiden keskinäinen vertailu 

osoittaa että Pohjois-Haaga II selkeim-

min edustaa aikansa asumalähiöperiaat-

teita ja on kokonaisuutena myös parhai-

ten säilynyt.  Kullakin osa-alueella on sel-

västi oma luonteensa ja omat erityispiir-

teensä jotka ovat syntyneet vaiheittaisen 

suunnittelun ja rakentamisen myötä. Yh-

dessä nämä kolme aluetta muodostavat 

kehystävine viheralueineen eheän, ja sa-

malla aikakauden asumisihanteita moni-

puolisesti ilmentävän kokonaisuuden. 

Pohjois-Haagan 1950- luvulla synty-

nyt rakennettu ympäristö toteuttaa so-

danjälkeisten vuosikymmenten suoma-

laisia ja pohjoismaalaisia asuntorakenta-

misihanteita, jossa ensimmäistä kertaa 

tietoisesti ja niukkojen resurssien olois-

sa, pyrittiin luomaan parhaat mahdolliset 

puitteet ihmisen arkielämään.
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Selvityksessä tarkastellaan Pohjois-Haa-

gan 1950-luvun rakennetun kulttuuriym-

päristön arvoja ja ominaispiirteitä.

Työn ovat laatineet arkkitehdit Kris-

tina Karlsson Arkkitehtitoimisto Kristi-

na Karlsson/ Stadionark ja Mona Schalin 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkiteh-

dit Oy/ Stadionark sekä maisema-arkki-

tehti Marja Oittinen ja maisema-arkkiteh-

ti yo Mari Soini/ Sito Oy. Laadunvarmis-

tajana on toiminut arkkitehti Ilona Man-

sikka Sito Oy.

Työn tilaajana on Helsingin kaupun-

ki, Kaupunkisuunnitteluvirasto. Työtä on 

ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuulu-

neet kaupunkisuunnitteluvirastosta ark-

kitehti, TkT Leena Makkonen, alueark-

kitehti Mikael Ström, aluearkkitehti Päi-

vi Sarmaja, maisema-arkkitehti Eila Saa-

rainen ympäristötoimistosta ja arkki-

tehti Essi Leino yleissuunnitteluosastol-

ta. Muiden hallintokuntien edustajat oh-

jausryhmässä ovat olleet tutkija Johan-

na Björkman ja kulttuuriympäristöyksi-

kön päällikkö, FT Anne Mäkinen kaupun-

ginmuseosta, maisema-arkkitehti Pia-Lii-

sa Orrenmaa rakennusvalvontavirastos-

ta sekä aluesuunnittelija, maisema-ark-

kitehti Jere Saarikko rakennusvirastosta.

Oheinen raportti koostuu kuudesta lu-

vusta, joista ensimmäinen esittelee työn 

lähtökohtia, tavoitteita ja työmenetelmiä. 

Toisessa luvussa pohditaan maisemalli-

sia ja historiallisia lähtökohtia. Kolmas lu-

ku esittelee Pohjois-Haagan suunnittelua 

ja rakentamista kunkin kolmen eri osa-

alueen näkökulmasta. Neljännessä ja vii-

dennessä luvussa avataan tarkemmin 

näiden alueiden ominaispiirteitä ja nyky-

tilaa. Kuudennessa luvussa arvot ja omi-

naispiirteet kuvataan sekä kokonaisuu-

den kannalta että osa-aluekohtaisesti.

Työ aloitettiin kesäkuussa 2011 ja se 

valmistui tammikuussa 2012.

Alkusanat
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1.1 Työn tavoitteet

Tällä työllä haetaan vastauksia siihen, 

mistä tekijöistä Pohjois-Haagan rakenne-

tun ympäristön eli maiseman ja raken-

nusten muodostaman kokonaisuuden ar-

vot koostuvat. Työssä on selvitetty alu-

een rakentumisen historiaa, lähtökohtia 

ja aikakauden suunnitteluperiaatteita se-

kä tarkasteltu nykyistä maisema- ja kau-

punkikuvaa. Alueen arvot ja ominaispiir-

teet on pyritty määrittämään näiden poh-

jalta.

1.2 Pohjois-Haagan arvojen 
määrittämisen perusta

Pohjois-Haagan 1950-luvun korttelialu-

eet sekä osa puisto-alueista on määri-

telty Helsingin yleiskaava 2002:ssa kult-

tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 

ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-

väksi kohteeksi. Aluetta tulee yleiskaava-

määräyksen mukaan kehittää siten, että 

sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Yleis-

kaavaa laadittaessa tehtiin laajaa selvi-

tystyötä, joka kohdistui uudempaan ra-

kennuskantaan ja erityisesti arjen mil-

jöön arvoihin. Selvitysten tuloksena yleis-

kaavaan sisällytettiin parikymmentä ran-

kennustaiteellisesti ja maisemakulttuu-

rin kannalta merkittävää 1940–1970-lu-

vun kerrostaloaluetta, joista Pohjois-Haa-

ga on yksi.

Selvitysalueen ja asemakaavoituksen 

monivaiheista historiaa sekä rakennus-

ten arvoja ja suojelutavoitteita on käsitel-

ty kahdessa vaiheessa tehdyn rakennus-

kulttuurin inventoinnin yhteydessä. Tom-

mi Lindhin laatima raportti, Haagan ra-

kennukset ja arvotus (1998) käsitti Etelä-

Haagan pääosan ja Pohjois-Haagan ete-

läisimmän osan (Pohjois-Haaga I). Hilla 

Tarjanteen vuonna 2007 laatima Pohjois-

Haagan II:n ja III:n rakennusinventoin-

ti valmistui vuonna 2007. Tommi Lind-

hin ja Hilla Tarjanteen toimittamat raken-

nuskohtaiset inventoinnit ja arvoluokit-

telut ovat on tämän selvityksen lähtöai-

neistona.

Arvoluokittelun sijasta tässä selvityk-

sessä tarkastellaan ennen kaikkea mai-

semallisia ja kaupunkikuvallisia ominais-

piirteitä sekä rakennusten rajaamia tai 

muodostamia tiloja pihoineen ja niiden 

ominaispiirteitä. Yksittäisten rakennus-

ten arkkitehtuurin ominaispiirteitä käsi-

tellään osana laajempia kokonaisuuksia. 

Tämä on perusteltua myös sen takia, et-

tä alueella noudatettiin varsin yhtenäis-

tä, ajalle ominaista rakennustapaa, jos-

sa luonto ja maisema sanelivat lähtökoh-

dat korttelien ja rakennusten suunnitte-

lulle. Pohjois-Haaga II ja III rakennettiin 

monen talon rakennusryhminä ja vierek-

käisten rakennusten suunnittelusta vas-

tasi usein sama arkkitehti. Myös aikakau-

den maineikkaiden puutarha-arkkitehtien 

kädenjälki näkyy pihoissa ja puistoissa.

Tämän selvityksen arvotarkastelun 

selkeyttämiseksi on eri asemakaavo-

jen mukaan rakennettuja ja erilaisia ko-

konaisuuksia muodostavia Pohjois-Haa-

ga I, II ja IIII osa-alueita tarkasteltu erik-

seen. Kunkin osakokonaisuuden osal-

ta on käsitelty kohteen ominaispiirteitä, 

kuten rakennetta ja mittakaavaa, suhdet-

1. Johdanto

ta katutilaan, rajautumista viheralueisiin, 

pihan jäsentelyä, rakennuksen julkisivun 

ominaispiirteitä, materiaaleja, väritystä 

ja yksityiskohtia. Selvitysalueen keskei-

siä ominaispiirteitä ja arvoja koskeva yh-

teenveto esitetään havainnollisena tee-

makarttasarjana luvussa 6.

1.3 Työmenetelmät ja käytetyt 
lähteet

Selvitystyö tehtiin vuoden 2011 kesän 

ja syksyn aikana. Työssä tehtiin lukuisia 

maastokäyntejä. Osa maastokäynneistä 

tehtiin katu- ja maastokävelyinä yhdessä 

ohjausryhmän edustajien kanssa. Katu-

kävelyt perustuvat ruotsalaiseen käytän-

töön (gåtur), jossa alueen ominaispiirtei-

tä havainnoidaan yhdessä ryhmän kans-

sa. Maastokäynneillä tarkasteltiin kort-

telialueiden ja katutilojen sekä puistojen 

luonnetta, tunnelmaa ja ominaispiirteitä, 

ja niistä laadittiin muistiot. Tämän lisäk-

si työryhmä on tehnyt alueelle lukuisia 

omia maastokäyntejä sen dokumentoin-

tia varten.

Työssä pyrittiin havaintojen, analyysin 

ja kuvausten kautta tuottamaan uutta ai-

neistoa, joka tarjoaa lähtökohtia arvo-

jen ja ominaispiirteiden ymmärtämisek-

si. Erityisesti on kiinnitetty huomioita ha-

vainnolliseen esitystapaan. Vastaavana 

referenssikohteena on tarkasteltu mm. 

Ruotsin Göteborgissa sijaitsevaa saman 

aikakauden Guldhedenin aluetta ja siitä 

laadittua selvitystä.

Tärkeän tausta-aineiston muodosta-

vat alueesta aiemmin tehdyt selvitykset 
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Pohjois-Haagan osa-alueet ja nimistöä.
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Alueen sijainti Helsingin kaupunkirakenteessa.

ja inventoinnit sekä sen suunnittelua ja 

rakentamista kuvaavat dokumentit. Sel-

vitysalueen varhaisia vaiheita, sen taus-

talla olleita vaikutteita ja tavoitteita se-

kä myöhempiä muutoksia on tarkasteltu 

eri näkökulmista. Tärkeän lähdeaineiston 

muodostavat alkuperäiset suunnitteludo-

kumentit, kaavat, vanha kartta-aineisto, 

vanhat valokuvat ja ilmakuvat.

Vaikka alueesta on laadittu runsaas-

ti inventointeja ja selvityksiä, kokonais-

valtaisesti kuvaavia tai analysoivia selvi-

tyksiä maisemasta ja rakennetusta ym-

päristöstä ei kuitenkaan ole aikaisemmin 

laadittu.

Selvityksessä on käytetty laajaa läh-

töaineistoa, jota on saatu kaupunkisuun-

nitteluvirastosta, kaupunginmuseosta, 

rakennusvirastosta, rakennusvalvonnas-

ta, kaupunginarkistosta sekä Suomen ra-

kennustaiteen museosta ja edellä mainit-

tujen tahojen arkistoista. Vanhoja suun-

nitelmapiirustuksia ja työselostuksia on 

hankittu Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n 

arkistosta. 

Yleisten alueiden ja piha-alueiden 

suunnittelua koskevaa lähtöaineistoa on 

hankittu Helsingin rakennusviraston ar-

kiston aineistoista, rakennusvalvontaan 

rakennussuunnitelmien yhteydessä ar-

kistoiduista asemapiirroksista ja Pohjois-

Haagan Kiinteistöt Oy:n arkiston aineis-

tosta sekä vanhoja valokuvia tutkimalla. 

Lisäksi lähdeaineistoina on käytet-

ty kirjallisuutta sekä muita selvityksiä ja 

suunnitelmia. Lähtöaineistoluettelo on 

selvityksen liitteenä.

Selvityksen lopussa on esitelty työssä 

käytettyjä käsitteitä.

1.4 Selvitysalue

Pohjois-Haagan alue sijaitsee radan var-

ressa vilkkaasti liikennöityjen väylien vä-

lissä noin seitsemän kilometrin päässä 

keskustasta. Pohjoisessa rajana on Muu-

rimestarintie (Kehä I), lännessä Vihdintie 

ja idässä Hämeenlinnanväylä. Lähin rau-

tatieasema on Helsinki-Martinlaakso - ra-

dan Lassilaan sijoittuva Pohjois-Haagan 

asema. Alueelle on hyvät kaupungin si-

säiset bussiliikenneyhteydet ja palvelu-

linja, seudulliset bussiyhteydet sijoittu-

vat pääväylien varsille.

Helsingin 29. kaupunginosa Haaga 

on rakentunut 1950-luvun alussa vahvis-

tuneiden asemakaavojen tuloksena. Se 

sijoittuu esikaupunkialueelle juuri kan-

takaupungin rajan pohjoispuolelle. Kau-

punginosan muodostavat Pohjois-Haa-

ga, Etelä-Haaga, Kivihaka ja Lassila. 

Selvitysalueena olevan Pohjois-Haa-

gan pinta-ala on noin 80 ha. Alue rajau-

tuu etelässä Aino Acktén puistoon, län-

nessä ja pohjoisessa Lassilaan ja idäs-

sä Hämeenlinnanväylään rajautuviin uu-

dempiin asuinkerrostaloihin ja liikera-

kennuksiin. Maisemallisessa tarkastelus-

sa selvitysalue on edellä mainittua laa-

jempi. Selvitysalue sisältää osa-alueet I-

III, joiden rajaus on esitetty seuraavan si-

vun kuvassa.



12

Selvitysalueen rajaus esitettynä vuoden 2010 ilmakuvassa. Kuva esittää Pohjois-Haagan kolme 1950-luvun kaava-vaihetta, osa-alueet Pohjois-Haaga I, II ja III. 

(Ortoilmakuva KMO)
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Pohjois-Haagan korkein kohta (+46,6 mpy) sijoittuu alueen koillisosan selänteelle, jonka korkeussuhteet ovat kauttaaltaan yli +25 mpy. Pohjois-Haaga III sijoittuu kokonai-

suudessaan korkealle maastoselänteelle. Tarkastelualueen suhteellisesti matalimmat kohdat sijoittuvat Laajasuon puistoon ja Huovitien läheisyyteen. (Karttapohja KMO)
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2.1 Maisemarakenne

Haagan kaupunginosa sijoittuu Helsingin 

suurmaisemassa läntiselle selännejaksol-

le, jonka Vantaanjokilaakso erottaa itäi-

sestä selännejaksosta. Laakson molem-

min puolin topografi a on runsaiden kal-

liopaljastumien ja niiden välisten laakso-

jen ja painanteiden vuoksi rikkonaista.1

Tarkemmin Haaga sijoittuu kahden 

mereltä sisämaahan työntyvän koillis-

luode -suuntaisen savilaakson väliselle 

kallioselänteelle, jossa on monia pieniä 

laaksopainanteita. Lännessä selänne ra-

jautuu Mätäjoen ja idässä Haaganpuron 

laaksoon. Maisemarakenne on huomioi-

tu hyvin jo varhaisissa asemakaavaluon-

noksissa, joissa rakennukset sijoitettiin 

selänteelle maiseman reunoja ja suun-

tautuneisuutta kunnioittaen.

Edellisen aukeaman kartalla on esitet-

ty Pohjois-Haagan korkeussuhteet.

2. Maisemalliset ja historialliset 
lähtökohdat

2.2. Alueen kehitys alueliitokseen 
saakka 1946

Varhaisvaiheet

Haagan alueen historia liittyy tiiviisti Huo-

palahden kylän, Helsingin pitäjän ja Hel-

singin kaupungin historiaan. Alueen his-

toriaa on käsitelty tarkemmin Helsingin 

kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitte-

luviraston rakennus- ja alueinventointien 

yhteydessä.2

Lähiseudun ensimmäinen asutus lie-

nee sijainnut Pikku-Huopalahden poh-

joispuolella ja Talissa Turku-Viipuri- tien 

lähettyvillä, joka kulki lännestä Haagan 

kautta Vanhankaupunginlahden Kunin-

kaankartanolle. Tieyhteyden ohella toi-

nen tärkeä syy Haagan alueen varhaisel-

le kehittymiselle oli Vantaanjoen merkit-

tävät kalasaaliit. 

Pohjois-Haagan alue oli 1900-luvun 

alkuun asti suurimmalta osin asumatonta 

ja maanviljelykseen kelpaamatonta met-

sää, suota ja kallioselännettä. 1800-lu-

vun alussa selvitysalue oli jakautunut 

kahden Helsingin pitäjään kuuluvan ky-

län kesken. Länsipuoli kuului Munkkinie-

men kylään ja itäpuoli Pikku Huopalah-

den kylään. Sekä Munkkiniemi että Pikku 

Huopalahti kuuluivat Helsingin pitäjään, 

josta tuli Helsingin maalaiskunta vuon-

na 1865.3  

1800-luvun lopulla Mårten Gabriel 

Stenius perusti kauppapuutarhan Pikku 

Huopalahden kylän Backaksen tilan alu-

eelle, jonka hän oli ostanut 1886. Sten-

iuksen vuonna 1895 perustamasta osa-

keyhtiöstä kehittyi vaikutusvaltaisten lii-

kemiesten käsissä merkittävä maanomis-

taja.4

Helsingin rakentumisen vaiheet

(Mikael Sundman 1983, kartat v. 2009, KSV)

1700 1900 1940
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Kuninkaankartasta on nähtävissä 1700-luvun lopun ti-

lanne, jolloin nykyisen Pohjois-Haagan aluetta lähin 

asutus on sijainnut Kuninkaantien Helsinginniemelle 

vievän haaran varrella Pikku-Huopalahden pohjoispuo-

lella sekä Talissa, Konalassa ja Kaarelassa. Asutus on 

merkitty kartalle punaisella. (Kartta on piirretty vuosi-

na 1776-1805. Kuninkaan kartasto.)

Selvitysalueen lounaispuolella sijaitseva laakso on 

1700- ja 1800-lukujen vaihteessa raivattu niityksi, joka 

on ulottunut Mätäjoen laaksosta aina nykyiselle Aino 

Acktén tielle asti. Niitty otettiin viljelykseen 1800-lu-

vun lopulla tai 1900-luvun alussa ja niityn halki kulke-

va oja suoristettiin todennäköisesti samassa yhteydes-

sä. 1870-luvun tilannetta kuvaavaan ns. Senaatin kart-

taan on jälkeenpäin lisätty 1900-luvun vaihteessa val-

mistunut rautatie.
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Haagan taajaväkinen yhdyskunta 1906–
1922

Haagan seudun rakenne alkoi muuttua 

Helsinki-Turku rantaradan valmistumi-

sen myötä v. 1901. Vuonna 1906 perus-

tettiin Haagan taajaväkinen yhdyskunta 

Korpaksen ja Backaksen tilojen alueel-

le. Taajaväkinen yhdyskunta oli vuoden 

1898 annetun asetuksen mukainen hal-

lintoalue, jolla oli rajoitettu itsehallinto ja 

verotusoikeus sekä erityiset säännökset 

koskien mm. järjestystä ja rakentamista. 

Haagaan pyrittiin luomaan omaleimaista 

ja itsenäistä puutarhakaupunkia. 5

Puutarhuri Steniuksen perustama 

osakeyhtiö, jonka osakkaita olivat perus-

tajan kuoleman jälkeen hänen poikansa 

Sigurd Steniuksen lisäksi Julius Tallberg, 

K.H. Renlund, Leopold Lerche ja arkki-

tehti Eliel Saarinen, hankki vuoteen 1910 

mennessä maakaupoilla ja maanvaihto-

sopimuksilla haltuunsa mm. koko tule-

van Pohjois-Haagan alueen. M.G. Steni-

us Osakeyhtiö tunnetaan mm. vuonna 

1915 valmistuneen, Eliel Saarisen laati-

man Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 

tilaajana.

Vuodesta 1920 Haagan alue kuului 

uuteen, kansanäänestyksen jälkeen pe-

rustettuun Huopalahden maalaiskun-

taan, joka lisäksi käsitti Lauttasaaren, 

Munkkiniemen ja Pasilan alueet. Tästä 

uudesta maalaiskunnasta Haagan kaup-

pala erkaantui jo vuonna 1923.6

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset 
linnoituslaitteet

Vuosina 1914–1918 venäläiset rakensivat 

Helsingin ympärille Vuosaaresta Westen-

diin ulottuvan linnoituslaitteiden ketjun, 

joka kuului osana Suomenlahtea ja Pie-

taria suojaavaan puolustusjärjestelmään. 

Pohjois-Haagan alueelle sijoitettiin muun 

muassa maalinnoituksen puolustusase-

mia, tykkipattereita, luolia, suojahuonei-

ta sekä tykkiteitä. 7

Suuren alueliitoksen valmistelu ja toteutus

Kunnallisen Keskustoimiston johtaja, 

maisteri Yrjö Harvia sai vuonna 1928 teh-

täväkseen selvittää Helsingin kaupunki-

alueen laajentamista. Selvitys valmis-

tui 1936 ja ehdotettuun laajennusaluee-

seen sisältyi myös nykyinen Pohjois-Haa-

ga. Vuonna 1938 Helsingin kaupunki osti 

M.G. Steniuksen koko osakekannan. Yh-

tiön maaomaisuus siirtyi siis kaupungin 

omistukseen jo vuosia ennen varsinaisen 

alueliitoksen toteutumista.

Sodan viivästyttämä suuri alueliitos to-

teutui 1. tammikuuta 1946. Silloin Hel-

singin kaupunkiin liitettiin Pohjois-Haa-

gan alue yhdessä muun Huopalahden 

kunnan ja Haagan kauppalan, Kulosaa-

ren ja Oulunkylän kuntien sekä laajojen 

Helsingin maalaiskunnan alueiden kans-

sa.8 

2.3 Alueen suunnittelu 1901–1945

Haagan huvilakaupungin suunnitelma 
1901

Huvilakaupungin suunnitelma, Plan till 

Haga villastad, jonka Lars Sonck laati 

vuonna 1901, oli yritys luoda järjestäy-

tyneen huvila-asutuksen puitteet aukioi-

neen ja julkisine rakennuksineen Huopa-

lahden pysäkin tuntumaan. Käytännön 

rakentamisessa suunnitelmaa ei juuri-

kaan noudatettu.9

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma 1915 ja 
sen toteutuminen

Munkkinimen ja Haagan alueiden suu-

ri maanomistaja Osakeyhtiö M.G. Steni-

us antoi 1912 alueen rakentamista val-

mistelevan suunnittelun tehtäväksi Eliel 

Saariselle. Tavoitteena oli luonnollisesti 

yhtiön kiinteistöomaisuuden arvon nos-

taminen mutta lisäksi sellaisen ratkai-

sun esittäminen, joka nivoisi Munkkinie-

mi-Haagan alueen osaksi tulevaisuuden 

Suur-Helsinkiä. Visio kaupungin kasvus-

ta ja suunnittelunäkökulman laajentami-

nen alueelliseen mittakaavaan oli jo ai-

kaisemmin ollut esillä asema-kaava-ark-

kitehti Bertel Jungin kirjoituksissa.

Kolmen vuoden suunnittelutyön tu-

loksena valmistui Eliel Saarisen, Bertel 

Jungin ja Gustaf Strengellin yhteistyönä 

syntynyt julkaisu Munkkiniemi-Haaga 

ja Suur-Helsinki sekä sen ohessa laaja 

kartta- ja piirustusmateriaali. Suunnitel-

massa esitetty reuna-alueiden rivitalo- ja 

huvila-asutus ulottui nykyisen Pohjois-

Haagan pohjoisosaan asti. Eliel Saarisen 

ja Bertel Jungin laatima Suur-Helsingin 

asemakaavan ehdotus Pro Helsingfors 

(1918) toisti Haagan osalta Munkkinie-

mi-Haagan suunnitelmassa olleet ajatuk-

set. Nykyisen Eliel Saarisen tien linjaus 

esiintyi ensimmäisen kerran Munkkinie-

mi-Haaga-suunnitelmassa nimellä ”Kes-

kuspuistotie”.

Munkkiniemi-Haagan suunnitelma 

toimi käytännössä Haagan alueen ase-

makaavana v. 1946 alueliitokseen saak-

ka, lisäksi huvilayhdyskunnalle laadittiin 

rakennusjärjestys 1918. Suunnitelmaan 

tehtiin kortteli kerrallaan muutoksia ja 

tarkennuksia. Katulinjauksia muokattiin 

Haagan huvilakaupungin sijainti Helsingin ympäris-

tössä, piirros vuodelta 1901 kirjassa Haagan kauppa-

lan historia (Roos)
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Pohjois-Haagan selvitysalueen sijainti on merkitty pu-

naisella viivalla Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 

yleiskarttaan.

olemassa olevan rakennuskannan mu-

kaan tai suhteellisen hankalia luonnon-

olosuhteita huomioon ottaen. 10

Haagan kauppalan kaavasuunnittelu 
1923–1945 

J. Aatila laati vuonna 1923 Haagan kaup-

palan peruskartan ilmeisesti tonttikaup-

patarpeitaan varten ja Berndt Aminoffi n 

yhdisti asemakaavaluonnoksessa vuon-

na 1927 Saarisen suunnitelmat ja toteu-

tuneen maankäytön. Tommi Lindh tote-

aa selvityksessään, että Saarisen luomia 

periaatteita noudatettiin edelleen suurten 

katulinjausten, puoliympyrän muotoisten 

”kiertoteiden” ja puistoakseleiden osalta. 

Saarisen suosimista umpikortteleista oli 

kuitenkin luovuttu. Noin viisikymmentä 

korttelia nykyisessä Etelä-Haagassa nou-

dattavat Aminoffi n kaavaluonnosta.

Viimeisinä vuosina ennen alueliitosta 

tehtiin asemakaava-arkkitehti Birger Bru-

nilan johdolla valmistelevia suunnitelmia 

tulevan Pohjois-Haagan rakentamiseksi. 

Saarisen suunnitelmaan perustuva kort-

telijako esiintyi vielä syksyllä 1944 laadi-

tussa kartassa. Keväällä 1945 valmistui 

Pohjois-Haagaa varten kaksi uutta, vaih-

toehtoista asemakaavaluonnosta.11

Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman yleiskartta. Nykyi-

nen Pohjois-Haagan alue on esitetty osittain jaettu-

na kortteleiksi ja alueen korkeille kallioille on sijoitettu 

mm. kirkkomäki ja sanatori. Saarinen 1915.
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Pohjois-Haagan alue 1930-luvulla, Helsingin varus-

kuntakartta (läntinen). Kartassa näkyy nykyisen Teu-

vo Pakkalan tien alueella sijainnut ampumarata. Mi-

tannut ja piirtänyt v. 1931–1934 topografi  W. Loqvist, 

Maanmittaushallituksen kivipaino. Helsinki 1943

Birger Brunila toimi vuodesta 1918 vuoteen 1948 Hel-

singin kaupungin asemakaava-arkkitehtina. Pohjois-

Haagan alueen suunnittelu alkoi jo vuosia ennen vuo-

den 1946 suurta alueliitosta. Kokoojaviemärin suun-

nitteluun liittyvä kartta on vuodelta 1944. Siihen on 

piirretty Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga-suunnitel-

man perusrakenne. Nykyisen Eliel Saarisen tien lin-

jaus lounaasta kaakkoon periytyy Saarisen suunnitel-

man säteittäiskadusta, Suuresta puistotiestä. Birger 

Brunilan 30.10.1944 allekirjoittama kartta 2371, KSV. 

Karttaan on merkitty punaisella viivalla nykyisen Poh-

jois-Haagan selvitysalueen raja.
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Birger Brunilan alustava suunnitelma Pohjois-Haagaa 

varten. Kadunvarsirakentaminen korostaa kortteleiden 

suljettua muotoa ja sitä voidaan pitää Saarisen suun-

nitelman vapaana uudelleentulkintana. Piirustus 2517 

28.5.1945. KSV

Birger Brunilan alustava suunnitelma esitetään pro-

jisoituna vanhemmalle kaavapohjalle. Piirustus 2517 

28.5.1945 ja selvityksen tekijät 2012. 

Ennen alueliitosta tehtiin alustavia hahmotelmia Poh-

jois-Haagan rakentamiseksi. Birger Brunilan allekir-

joittama vaihtoehtoinen suunnitelma Pohjois-Haagaa 

varten perustuu avoimeen, modernistiseen rakennus-

tapaan ottamatta tarkemmin kantaa alueen vaihtele-

vaan topografi aan. Piirustus 2516 28.5.1945. KSV
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3. Pohjois-Haagan suunnittelu ja 
rakentaminen

el Saarisen avustajana tämän suunnitel-

lessa Munkkiniemi-Haagan asemakaa-

vaa ja osallistui Tapiolan kaavoitukseen 

1940-luvulta 1950-luvun alkuun. Vuodes-

ta 1936 hän toimi asemakaavaopin opet-

tajana, myöhemmin professorina Teknil-

lisessä korkeakoulussa. Asemakaavoi-

tusta käsittelevien kirjoitusten ja luen-

tojen pohjalta syntyi vuonna 1947 jul-

kaistu kirja ”Asemakaavaoppi”. Väestö-

liiton toiminnanjohtaja ja sittemmin Tapi-

olan puutarhakaupungin suunnittelua ja 

rakentamista johtanut Heikki von Hert-

zen julkaisi vuonna 1946 vahvasti po-

leemisen kirjan ”Koti vaiko kasarmi lap-

sillemme?”. Kirjassa esiteltiin ihanteellisi-

na ratkaisuina Ruotsin uusia asuntoaluei-

ta, joista erityisesti Göteborgin uusi Guld-

heden-alue on Pohjois-Haagan kannalta 

kiinnostava.  Muita onnistuneita ympäris-

töjä olivat von Hertzenin mukaan Tukhol-

man Fredhäll, Malmön Friluftsstaden ja 

Yhdysvaltojen Radburn ja Greenbelt se-

kä puutarhakaupungin kotimaisena esi-

merkkinä Puu-Käpylä.

Keskeisinä periaatteina olivat avoin 

kaava, rakennusten ja katuverkon so-

vittaminen topografi an mukaan ja ole-

van puuston säilyttäminen. Kansanter-

veyden nimissä pyrittiin edistämään va-

paa-alueiden ja asuntopihojen aktiivis-

ta käyttöä kävelyretkiin, urheiluun ja las-

ten leikkeihin. Asemakaavaopissa Meur-

man kirjoitti: ”nykyajan tunnuksena ei ole 

enää ’puistoja kaupunkeihin’ vaan ’kau-

pungit puistoihin’, ts. rakennukset luon-

non piiriin. Siten sulautuvat pihat ja tont-

tialueet yhdessä viereisten rakentamat-

tomien alueiden kera suureksi yhtenäi-

seksi puistokaupungiksi, missä ihminen 

ja luonto voivat jälleen löytää toisensa, 

niin että elämän ilo ja raittius voivat pa-

lata kaupunkeihin, mistä suurkaupungis-

tuminen oli ne jo melkein karkottanut”.2 

3.1 Pohjois-Haagan aikalaisia ja 
mahdollisia esikuvia

Pohjois-Haagan suunnittelu ja rakenta-

minen on havainnollinen esimerkki siitä, 

millaiset näkemykset asumisesta, per-

heestä, arkielämästä ja vapaa-ajasta sai-

vat jalansijaa jälleenrakennuskauden ajan 

Suomessa. Uudet näkemykset ilmeni-

vät niin kaupunkisuunnittelussa, arkki-

tehtuurissa kuin maisemasuunnittelus-

sa. Pohjois-Haagan asumasoluihin pe-

rustuva rakenne on samanaikaisen Tapi-

olan puutarhakaupungin rinnalla ensim-

mäisiä esimerkkejä Otto-Iivari Meurma-

nin asemakaavaopin soveltamisesta käy-

täntöön.

Sodanjälkeisenä aikana alettiin uusi-

en asuntoalueiden kaavoituksessa sovel-

taa periaatteita, joiden vaikutteet tulivat 

eri tahoilta, erityisesti Englannista, Sak-

sasta ja Yhdysvalloista ja Pohjoismais-

ta. Taustalla olivat 1900-luvun alkuvai-

heessa levinnyt puutarhakaupunkiaate 

ja kansainvälisesti tunnetut teoriat suur-

kaupunkien kasvun ohjaamisesta. Kau-

punkisuunnittelun malleina olivat satel-

liittikaupunkijärjestelmä ja suurkaupun-

gin säteittäinen tai konsentrinen kasvu 

kiilamaisine tai vyöhykemäisine viheralu-

eineen. Esimerkkejä 1920- ja 30-luvun 

funktionalismin ohjaamasta avoimesta 

asemakaavasta ja asuinkerrostalojen la-

mellimalleista tunnettiin erityisesti Sak-

sasta ja pohjoismaista. Uudet virtaukset 

välittyivät erityisesti Ruotsin kautta, jos-

sa vuoden 1947 uusi rakennuslaki vauh-

ditti asuntojen aluerakentamista. Ruot-

sista löytyi myös esikuvia maisemasuun-

nittelun integroimisesta osaksi kaupunki-

suunnittelua.1

Uusien näkemysten leviäminen oli 

ennen kaikkea Otto-Iivari Meurma-

nin (1890–1994) ja Heikki von Hertze-

nin (1913–1985) ansiota. Meurman oli 

jo varhain tutustunut puutarhakaupunki-

aatteeseen. Hän oli 1914—15 ollut Eli-

Tapiolan itäisen lähiön kaavaehdotus, Otto-I. Meur-

man 1952. 1940–50-luvun uusista asuntoalueista ase-

makaavaltaan Göteborgin Guldheden ja Espoon Tapio-

la sekä Helsingin Pohjois-Haaga kokonaisuutena otta-

en noudattavat samaa periaatetta, jossa talot on sijoi-

tettu maaston muotoja seuraillen selkeästi irti toisis-

taan. Kirjasta Genius Loci 1980.
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Tukholman uudet asuinympäristöt ja puistot herätti-

vät aikanaan kansainvälistä huomiota. Lapset kahluu-

altaan ääressä Fredhällin puistossa (1936–38), Tukhol-

ma. Kuva Heikki von Hertzenin kirjasta Koti vaiko ka-

sarmi lapsillemme, 1946.

Heikki von Hertzenin kirja ilmestyi v. 1946
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Guldheden, Göteborg. Asuntoalueen asemapiirros 

vuodelta 1945 esiteltiin von Hertzenin kirjassa 1946: 

”Vain tori ja sen pohjoispuoleinen osa on toistaiseksi 

rakennettu. Huomatkaa, ettei koko asuntoalueella, jol-

la on yksinomaan kerrostaloja, ole tavanmukaisia ka-

tuja vaan vapaasti ja luonnonmukaisesti kulkevia tei-

tä. Mitään läpikulkuliikennettä ei myöskään ole.” 1. 

Raitiovaunupysäkki, 2. tori, 3. ravintola, 4. yksinäis-

ten henkilöiden asuintalo, 5. liike- ja myymäläraken-

nus, 6. samoin, yläkerroksessa kotiapulaisten yksiöi-

tä sekä kotiapukeskus, 7. elokuvateatteri, 8. puutar-

ha, 9. lasten- ja nuorten talo, 10. konepesula. Alem-

pi kuva on osasuurennos asemapiirroksesta: tori ja sii-

hen liittyvä puisto.

Guldheden, Göteborg. Viistokuva julkaisusta Antikva-

riskt planeringsunderlag Norra Guldheden, Göteborgs 

stad, stadsbyggnadskontoret 2008.
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Guldhedenin tori Göteborgissa on ollut mm. Pohjois-

Haaga II:n Thalian aukion esikuvana. Kauniisti kivetyn 

torin varrella oli alun perin ravintola (vasemmalla), yk-

sinäisten henkilöiden asuintalo (taustalla) sekä liike- 

ja myymälärakennus. (MSc, 2009)

Guldhedenin tori rajautuu pieneen puistoon, joka pe-

rustettiin 1940-luvulla vanhemman puutarhan paikal-

le. Puisto on nykyään rehevöitynyt, mutta lammikko 

ja kiveykset ovat säilyneet muistona rakentamisajan 

huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Etualal-

la Nils Sjögren ”Kesä”- patsas. (MSc, 2009). 
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taa lähiöteorian periaatteita. Vaikka kaa-

voittaminen aloitettiin heti, se vei kuiten-

kin oman aikansa. Kunnallistekniikan to-

teuttaminen oli toinen resursseja ja aikaa 

vaativa tekijä, joka hidasti rakentamisen 

aloittamista. 

Helsingin ensimmäisiä uusia sodan-

jälkeisiä asuntoalueita olivat Ruskeasuo, 

Herttoniemi, Pohjois-Haaga ja Maunu-

la. Muita Pohjois-Haagan aikalaisia Hel-

singissä ja lähiympäristössä ovat Tapio-

la ja Roihuvuori. Uudet asuinalueet sijoi-

tettiin hajautetusti omiksi itsenäisiksi yk-

siköikseen irti kantakaupungista. Asun-

torakentaminen sijoitettiin usein kallioi-

seen metsämaastoon, jossa rakennuk-

set ja kadut ryhmitettiin väljästi, ottaen 

huomioon maaston muotoja ja suotuisia 

ilmansuuntia. Uudet asuntoalueet olivat 

usein pienimittakaavaisia ja maastomuo-

toihin sovittautuvia, mutta niiden rinnalla 

syntyi myös veistoksellisia asemakaava-

sommitelmia, joissa oli ylipitkiä lamellita-

loja ja kukkuloiden laella seisovia korkei-

ta tornitaloja. Pohjois-Haagan kolmessa 

vaiheessa rakentuneet osa-alueet sisäl-

tävät esimerkkejä molemmista lähesty-

mistavoista. 5

Ruotsalaisissa näyttelyissä käytiin ah-

kerasti tutustumassa uusiin lähiöihin ja 

asuntosuunnittelun todellisuuteen. Eri-

tyisen tärkeiksi muodostui Götebor-

gin Norra Guldhedenissä 1945 järjestet-

ty ”Bo bättre”. Uudesta ruotsalaisesta 

asuntoarkkitehtuurista Suomeen kulkeu-

tui talotyyppejä ja pohjakaavaratkaisu-

ja, rakenteellisia ratkaisuja, ikkunamuo-

toja sekä materiaalien ja värien vaihtele-

vaa käyttöä. 

Ruotsista omaksuttiin mm. 1950-lu-

vulla suosittu yhden porraskäytävän 

ympärille suunniteltu pistetalo. Ratkai-

sun lähtökohta löytyy ruotsalaisten tut-

kijoiden mukaan Sven Backströmin ja 

Leif Reiniuksen Tukholman Danviksklip-

panille suunnittelemassa taloryhmässä 

(1943–45). Pistetalot tarjosivat yhdes-

sä erilaisten lamellitaloryhmitysten run-

saasti erilaisia asemakaavallisia ratkaisu-

mahdollisuuksia, joista löytyy esimerk-

kejä Pohjois-Haagan kolmessa vaihees-

sa rakentuneesta ympäristökokonaisuu-

desta. 6

Kaupunkien reuna-alueiden suun-

nittelun keskeisiä esikuvia löytyi toisen 

maailmansodan jälkeisestä Englannista. 

Uusia periaatteita selostettiin Helsingin 

yleiskaavaehdotuksessa 1953–1960:

 ”päätarkoituksena oli jakaa kaupunki 

sellaisiin pieniin osiin, joiden koko luo par-

haat mahdolliset edellytykset community 

spirit – yhteenkuuluvaisuuden tunteen ke-

hittymiselle. Näitä yksiköitä kutsuttiin ni-

mellä neighbourhood units – asumalähi-

öt. Jotta tällainen asumalähiö voisi viettää 

omaa itsenäistä elämäänsä, on se suun-

niteltava siten, että kaikki sen asukkaiden 

olennaisimmat tarpeet voidaan tyydyttää 

lähiön alueella. Siellä täytyy näin ollen ol-

la myymälöitä, kouluja, kokous- ja huvit-

teluhuoneistoja sekä urheilu- ja virkistys-

alueita.”

Selostuksen mukaan sopivana asu-

malähiön kokona oli 5000–10 000 asu-

kasta.3

Lähiöteorian keskeisiä käsitteitä olivat 

desentralisaatio, ”hajakeskittäminen” ja 

hierarkkinen lähiömalli, jossa asuinalu-

eet järjestetään viheralueiden erottamiin 

asumakuntiin. Nämä jakautuvat asuma-

lähiöihin (neighbourhood unit, granns-

kapsenhet), jotka vielä jakautuvat pie-

niin asumasoluihin (residential unit). Lä-

hiön ihanteellinen asukasmäärä perustui 

monessa mallissa ala-asteen koulupii-

riin. Suomenkielen käsitteet asumakun-

ta, asumalähiö, lähiö ja asumasolu eivät 

kuitenkaan ole yksiselitteisiä, vaan nii-

den merkitys vaihtelee esimerkiksi Meur-

manin ja von Hertzenin kirjoituksessa. 

Meurmanin laajasti sovellettu lähiömalli 

perustui tanskalaisen Otto Danneskiöld-

Samsoen v. 1944 esittämään kaavioon. 

Meurmanin mukaan asumalähiön sopiva 

asukasmäärä on n. 6000 henkeä.4

Helsingin sodanjälkeisen ajan 
laajeneminen ja Pohjois-Haaga 

Sodan jälkeen oli Suomen kaupungeissa 

huutava asuntopula. Rakentamisen alkua 

viivytti Helsingissä mm. se, että vanhal-

la kaupunkialueella oli tuskin lainkaan ra-

kentamatonta maata. Kun alueliitoksen 

yhteydessä vuoden 1946 alussa vihdoin 

kävi mahdolliseksi kaavoittaa uusia alu-

eita, niiden suunnittelussa alettiin sovel-
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Suurkaupungin hajakeskittämisen malli Eliel Saarisen 

mukaan. Kirjasta The City, 1943.

Asumasolu ja asumalähiö ovat Otto-I. Meurmanin 

esittämän soluperiaatteisen asumakunnan kaavion 

elementtejä. Esikuvana on Otto Danneskiöld-Samsøen 

kaavio (1944). Kaupunki koostuu puistojen tai metsä- 

ja viljelyalueiden erottamista asumakunnista (commu-

nity). Nämä muodostuvat useista 2000 -10 000, so-

pivasti n. 6000 asukkaan asumalähiöistä (neighbour-

hood unit), joiden asukasluvun määrittää koulupii-

ri. Lähiö rakentuu pienistä asumasoluista (residential 

unit). Asumalähiöllä on paikallinen myymäläkeskuk-

sensa, koulunsa jne. Kirjasta Asemakaavaoppi, Meur-

man 1947.

Neljän asumalähiön malli, esimerkkinä Tukholman 

kunnassa sijaitseva Årsta. Arkkitehti Uno Åhrénin 

kaavio (1943) käsittää neljä asumalähiötä (grannskap-

senhet). Jokaiseen lähiöön kuuluu leikkipaikka ja ko-

koontumistila.  Caldenby 1998

vasemmalla: Tukholman yleiskaavan yhteydessä v. 

1945 julkaistu kaavio esittää palvelukeskuksen ympä-

rille ryhmittyvää lähiötä (grannskapsenhet). Det fram-

tida Stockholm, 1945. 

oikealla: Tukholman kaupunkisuunnittelujohtajan, 

Sven Markeliuksen kaaviossa lähiöt muodostavat kau-

pungin keskusta-aluetta ympäröivän kehän. Byggmäs-

taren 1956.
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sen miljöön muovaamisessa ovat alku-

peräinen luonto - honkametsä ja jäkäläi-

nen kalliomaasto - arvokkaampia tekijöitä 

kuin hiekoitetut käytävät ja istutetut pen-

saat.” 8 Aulis Blomstedt puolestaan esitti 

(1958), että ”julkista huolenpitoa miljöös-

tä ei pitäisi kohdistaa vain rakennuksiin 

vaan myös niiden ympäristöön. Ei vain 

urbaaniin, puistomaiseen luontoon, vaan 

myös itse maisemaan”. Hänen mukaan-

sa suomalaistenkin olisi opittava käsittä-

mään maisema ”ikään kuin kaikkein ar-

vokkaimpana julkisena rakennuksena”. 9 

Luonto ja ”luonnonpuistot” eivät täy-

sin korvanneet hoidettuja puistoja, vaan 

puistotoimintojen monipuolistumisen 

myötä viheralueilta vaadittiin yhä enem-

män 10. Alueilla, joilla kulutus on suurta, 

luonto kuluu, ränsistyy ja menettää vie-

hätyksensä. Siksi kaupunkiympäristössä 

tarvitaan luonnonkallioiden lisäksi pien-

ilmastoltaan suotuisille paikoille sijoittu-

via puistoalueita 11. Leikkikentistä ja ur-

heilualueista tuli olennainen osa puisto-

ja, mutta myös viihtyisyys ja oleskelu oli-

vat edelleen tärkeällä sijalla 12. Luostari-

sen mukaan ”jokaisen tulisi päästä käve-

lemään, hiihtämään ja retkeilemään käyt-

tämättä yleisiä liikennevälineitä. Lisäksi 

kaivataan järjestetympää vihreätä aluetta 

lapsille leikkikentiksi ja nuorisolle urheilu-

alueiksi sekä viihtyisiä, rauhallisia oleske-

lutiloja varttuneemmalle väelle. Kaupunki 

rakentuu näin ollen puistoon sen sijaan, 

että puistoja alettaisiin suunnitella vasta 

rakennusten valmistuttua.” 13 

Luostarinen suosittelee sijoitettavaksi 

puistopuutarhoja eri puolille kaupunkia, 

erityisesti kerrostalojen läheisyyteen.14

Puistorakentamisen painopiste siir-

tyi 1950-luvun Helsingissäkin kaupungin 

keskusta-alueilta uusille esikaupunkialu-

eille. Kuten monien aikalaistensa, myös 

Pohjois-Haagan suunnittelussa luonto oli 

vahvasti läsnä ja aluetta ympäröivät laa-

jat vapaat metsäalueet.

Maisemasuunnittelu

Pohjois-Haagan viheralueiden ja puisto-

jen syntymiseen vaikuttivat keskeises-

ti ajalle tyypilliset asuinaluesuunnittelun 

ihanteet.

Maailmansotien jälkeisessä Euroopas-

sa vallitsi uuden ajan henki, ja yhteiskun-

nan yhteinen pyrkimys rakentaa parem-

pia sosiaalisia oloja vaikutti myös maise-

ma-arkkitehtuurin tehtäväkenttään. Suo-

messa seurattiin tiiviisti naapurimaiden, 

erityisesti Ruotsin ja Tanskan, vihersuun-

nittelussa tapahtuneita muutoksia. Suo-

men puutarha-arkkitehtien pieni ammat-

tikunta omaksui vähitellen modernismin 

suunnittelutavoitteet. Myös yleinen ar-

vostus puutarha-alaa kohtaan oli sotien 

jälkeen nousemassa. 1940-luvulla suu-

rin osa puutarha-arkkitehtien suunnitte-

lutehtävistä oli pääasiassa ollut piha- ja 

puutarhasuunnitelmia, mutta esikaupun-

kien rakentaminen 1950-luvulla toi heille 

uusia suunnittelutehtäviä. Erityisesti Ta-

piolan suunnittelussa ja rakentamisessa 

korostui puutarha-arkkitehdin aikaisem-

paa aktiivisempi rooli.7 

1940–50 -luvuilla useat puutarha-ark-

kitehdit julkaisivat alaansa käsitteleviä 

kirjoituksia esimerkkinä puutarha-arkki-

tehti Katri Luostarisen kirja Puutarha ja 

maisema vuodelta 1951. Kirjan luvuissa 

“Vihreä kaupunki” ja “Kaupunkilaisten 

puutarhat“ Luostarinen käsittelee muun 

muassa puistojen merkitystä kaavoituk-

sessa ja antaa ohjeita puistojen sisäises-

tä järjestelystä ja kaupunkipihojen suun-

nittelusta. Luostarisen mukaan ajalle tyy-

pillinen asemakaavoitus, joka sijoitti asu-

tuksen pienempinä yhdyskuntina, asu-

masoluina viheralueiden keskelle, muo-

dosti viheralueista puistoverkoston, jon-

ka tehtävät olivat moninaiset.

Modernismin aikakautta hallitsi vah-

va luonnonläheisyys. Arkkitehtilehdes-

sä 1950-luvulla julkaistut kirjoitukset ku-

vastavat osuvasti myös Pohjois-Haagaa 

ja sen suunnitteluperiaatteita. Lars Pet-

terssonin mukaan (1953) ”rakennuk-
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3.2 Kaavoitus ja rakentuminen 
1945–1957

Pohjois-Haagan varsinaiseen kaavoitus-

työhön ryhdyttiin suuren alueliitoksen to-

teuduttua vuonna 1946. Vuosien 1950 ja 

1955 välisenä aikana alueelle vahvistet-

tiin kolme asemakaavaa, Pohjois-Haaga 

I, II ja III.

Pohjois-Haaga osana Helsingin laajentuvaa kaupun-

kirakennetta 1956. Kartta liittyy linja-autoliikenteen 

suunnitelmaan. Asemakaavaosaston piirustus 4144.



28

Pohjois-Haaga I,

Asemakaavapiirustus 2890, 4.7.1949,

sisäasiainministeriön vahvistama 16.1.1950. KSV

Laatija Synnöve Schmidt (S.S.) 

Allekirjoitus: Väinö Tuukkanen

Asemakaava noudattaa katulinjausten ja rakentamisen 

mittakaavan osalta sekä toiminnalliselta jaottelultaan 

pääosin Birger Brunilan esitystä vuodelta 1947. Ase-

makaava-alueen rakennettava kortteliryhmä rajautuu 

kaikilta sivuiltaan puistoalueisiin, joista laajin on lou-

naiskulmassa sijaitseva Laajasuonpuisto, ainoa ase-

makaavassa nimetty puisto.

Rakennustyyppien vaihtelua on enemmän kuin Bru-

nilan esityksessä – lyhyiden lamellikerrostalojen ja L-

muotoisten lisäksi on pitempiä, porrastettuja lamelli-

taloja, joiden väliset pihatilat avautuvat puistoalueen 

suuntaan. Koillisosan kalliolle, joka Munkkiniemi-Haa-

ga-suunnitelmassa oli nimitetty Kirkkomäeksi, on si-

joitettu 4-7-kerroksisia pistetaloja.

Asemakaavapiirustus 2665,

luonnos 7.6.1947

Laatija Synnöve Schmidt (S.S.) 

Allekirjoitus: Birger Brunila

Lopulliset, polveilevat katulinjat ovat jo pääosin koh-

dallaan. Asuntorakentamiselle on esitetty tontteja ny-

kyisen Nuijamiestentien molemmille puolille. Vallit-

sevina rakennustyyppeinä ovat lyhyet, suorakaiteen 

muotoiset ja L-muotoiset rakennukset.  Rakennukset 

on pääosin sijoitettu peräkkäin katulinjauksia myötäil-

len. Enemmän vaihtelua on nykyisen Poutuntien länsi-

osassa ja Huovitien ilmeelle tuo vaihtelua L-muotois-

ten rakennusten sarja, jota vastapäätä sijaitsee liike-

keskuksen aukio. Poutuntien pohjoispuolelle on esitet-

ty tämän alustavan kaavakartan ainoat pistetalot.
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Pohjois-Haaga I,

Alustava asemakaavapiirustus 2844, 14.3.1949. KSV

Laatija Synnöve Schmidt (S.S.) 

Allekirjoitus: Väinö Tuukkanen

Ratkaisu on jo varsin lähellä valmista, heinäkuussa 

päivättyä asemakaavaa. Alueen lounaiskulma on puis-

toa, tulevaa Laajasuonpuiston aluetta. Asuinkortteliin 

kuuluvina puistoalueina on esitetty nykyisen Poutunti-

en ja Nuijamiestentien rajaama koilliseen ja itään viet-

tävä rinne sekä Linnaleiriaukion luoteispuolelle oleva 

alue. Puistoalueille johtaa tonttien välissä kulkevia ka-

peita kulkureittejä. 

Pohjois-Haaga I

Pohjois-Haaga I:n asemakaavan en-

simmäiset luonnokset syntyivät asema-

kaava-arkkitehti Birger Brunilan johdolla 

vuosina 1945–1947. Lopullisen asema-

kaavan laati arkkitehti Synnöve Schmidt 

ja sen allekirjoitti Brunilan seuraaja, Väi-

nö Tuukkanen. Asemakaava vahvistettiin 

16.1.1950.

Asemakaava-alue käsitti 41,5 heh-

taarin kokoisen alueen, joka etelässä ra-

jautui korkeajännitejohdon linjakatuun, 

lännessä ja pohjoisessa suunniteltuun 

Munkkiniemestä Pirkkolaan johtavaan 

tiehen ja idässä suunniteltuun Nurmijär-

ventiehen. Helsingin kaupunki omisti lä-

hes koko alueen, jota sijaintinsa ja maa-

peränsä takia pidettiin kerrostaloasutuk-

selle sopivana.

Asuinkerrostalojen lisäksi kaavassa 

osoitettiin tontteja yleisiä laitoksia varten 

(5 tonttia) sekä autohuolto- ja korjauspa-

jaa varten. Kerrosluku vaihteli yhdestä 

seitsemään. Pieni paikallinen liikekeskus 

suunniteltiin sijoitettavaksi tasaiselle pel-

toalueelle alueen kaakkoisosaan. 

Asemakaavamääräysten mukaan ra-

kentamatta jääneet tontin osat oli pidet-

tävä puistomaisesti hoidettuina. Kaavan 

tavoitteena oli mahdollisimman suuri väl-

jyys ja suora yhteys tonteilta puistoalu-

eille. Puistoalaan sisältyi Laajasuonpuis-

ton ja muiden reuna-alueiden lisäksi noin 

200 metriä leveä, Haagan puroa myötäi-

levä puistovyöhyke Nuijamiestentien itä-

puolella. Puistoalueiden määrää, 22,48 

ha, Tuukkanen kommentoi seuraavasti:

…”(puistoja) on yli puolet koko alueen 

pinta-alasta. Tämä luku on kuitenkin sikäli 

harhaanjohtava, että vahvistettavaan alu-

eeseen kuuluvaksi on otettu puistoaluei-

ta, jotka eivät ole yksinomaan tätä asun-

toaluetta varten. Niinpä esimerkiksi Haa-

gan puron ympärillä sijaitseva puistoalue 

on kaupungin ’Keskuspuiston’ suoranai-

nen jatke.” 15

Kaavan toteutuminen ja muutokset 

Asemakaava toteutui pääosin tieverkos-

ton, kortteli- ja tonttijaon osalta. Varhai-

simmat kaavamuutokset olivat enim-

mäkseen toteutusvaiheen rakennus-

suunnitteluun liittyviä muutoksia tai tar-

kennuksia. Muutama lamellikerrosta-

lo vaihtui toteutusvaiheessa pistetaloik-

si. Nuijamiestentien ja Huovitien kulmas-

sa oleva kerrostalotontti jäi rakentamatta 

ja muutettiin myöhemmin puistoalueek-

si muiden kaavamuutosten yhteydessä. 

Vuoden 1950 kaavassa Nuijamiestentien 

itäpuoli oli vielä varattu asuntorakentami-

seen. Kahdeksan rakentamatta jääneen 

kerrostalotontin sijasta alueelle kaavoitet-

tiin myöhemmin liikerakentamista. Muu-

tokset käsitellään laajemmin luvussa 4.

Rakentaminen 

Pohjois-Haaga I:n vuosina 1952–1954 ra-

kennetut talot olivat ajan ihanteen mu-

kaan matalia ja rakentaminen väljää. En-

simmäiset talot olivat pieniä asunto-osa-

keyhtiöitä, ja useat niistä oli tarkoitettu 

maanhankintalain ehdot täyttäville.

Rintamamieskerrostalot

1949 sallittiin rintamamiestonttiin oikeu-

tettujen hakea tontin sijasta edullista lai-

naa kerrostalon rakentamista varten. Täl-

laisten yhtiöiden rakennuttamia kerros-

taloja ovat mm. Santavuorentie 4, 6 ja 8, 

Poutuntie 4, 6 ja 8. Pohjois-Haagan en-

simmäiset asukkaat muuttivat 1952 San-

tavuorentie 3:en ja 5:en, jotka ovat näi-

tä melko harvinaisia rintamamieskerros-

taloja. 16
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Näkymä lounaasta Pohjois-Haaga I:n yli vuonna 1955. Metsien ja peltojen leimaamaan maisemaan on muutamassa vuodessa kaavoitettu ja rakennettu puistomainen 

asumalähiö. Alueen itäreunalla kulkee Nuijamiestentie ja pohjoisrajalla Eliel Saarisen tie. Rakennusten lomassa on runsaasti säilynyttä metsäpuustoa. Kuv. P-O. Jans-

son. HKM
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Näkymä etelästä vuonna 1955, oikealla Nuijamiestentie. Vaikka Pohjois-Haaga I:n alue oli pääosin metsää, kaava-alue ulottui kaakossa viljelyalueelle.  Etualalla 

Huovitie 4, 6, 8, 10; no 3 (rakenteilla) ja 7. Taustalla Santavuorentietä myötäilevät nelikerroksiset asuintalot. Kuv. P-O. Jansson. HKM 
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Näkymä etelästä Pohjois-Haaga I:n ydinalueelle. Keskellä näkyy Poutuntien ja Krankantien rajaama kortteli. Korttelin sisäosissa näkyy runsaasti säilynyttä metsä-

puustoa ja kallioinen metsäalue, jonne myöhemmin 1960-luvulla rakennettiin vanhustentalo. Krankantien itäpuolella kohoavat seitsemänkerroksiset tornitalot. Etu-

alalla vasemmalla Laajasuonpuistoon rajautuvat tontit Ilkantie 6,8 ja 10, kadun vastakkaisella puolella 9,11 ja 15; oikealla vuosina 1953- 54 valmistuneet harjakattoi-

set, nelikerroksiset kerrostalot Santavuorentien varrella. Kuv. P-O. Jansson 1955. HKM

Näkymä etelästä Poutuntien ja Krankantien rajaamaan kortteliin. Vasemmalla Poutuntie 4,6,8 ja 10 ja taustalla puiden välissä Eliel Saarisen tie. Kuv. P-O. Jans-

son 1955. HKM
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Pohjois-Haaga II ja III, Synnöve Schmidtin laatima ja Väinö Tuukkasen allekirjoittama asemakaavaluonnos 3028, 5.6.1950.
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Pohjois-Haaga II ja III: kaavaluonnos 1950

Asemakaavaluonnos esittää sekä Poh-

jois-Haaga II:n että III:n aluetta. Osa-alu-

eita yhdistävänä liikenneväylänä on esi-

tetty kukkuloiden välissä polveilevaa, ny-

kyistä Näyttelijäntietä. Sekä Pohjois-Haa-

ga II:n että III:n alueella esiintyy saman-

kaltaisia asuinrakennustyyppejä – pää-

osin lyhyitä lamellikerrostaloja ja piste-

taloja. Kiinteistötoimiston asemakaava-

osaston arkkitehti Synnöve Schmidt on 

haastattelussa vahvistanut, että kaava ra-

kentui puistojen erottamien solujen mal-

liin. 17

Pohjois-Haaga II 

Alue käsittää viisi varsinaista kortteli-

ryhmää, joihin yleensä liittyy kalliolle tai 

rinteeseen sijoitettu puistoalue tai ylei-

sen rakennuksen varaus. Liikennerat-

kaisu perustuu kokoojakatuihin ja asuin-

kortteleiden välissä kierteleviin, läpiajet-

taviin asuntokatuihin. Katujen leveydek-

si on merkitty 16,14,12 ja 9 m. Tärkeim-

pien katujen risteys laajenee kolmen ra-

kennuksen rajaamaksi aukioksi.

Korttelikokonaisuuksien rakennus-

tyyppeinä ja ryhminä esiintyy lyhyitä ker-

rostalolamelleja suorina tai kaartuvina 

sarjoina; L-muotoisia taloja jotka rajaa-

vat lounaaseen avautuvia loivasti viettä-

viä pihoja sekä pistetaloja kaarevina si-

kerminä tai kehämuodostelmina.

Luonnoksessa on esitetty alueen si-

säisiä korttelipuistoja, reuna-alueiden 

laajempia puistoalueita ja niitä yhdistäviä 

kapeita kulkuväyliä.

Pohjois-Haaga III

Alue käsittää kolme puistoalueiden ke-

hystämää kortteliryhmää. Aluekeskus 

muodostuu pääkadun ja asuntokatu-

jen risteykseen, jonka länsipuolella nou-

sevalle kalliolle on sijoitettu yleisen ra-

kennuksen tontti. Risteyksen itäpuolelle 

muodostuu L-muotoisien liikerakennuk-

sen rajaama aukio.

Liikenneratkaisu perustuu pääosin 

kolmeen asuntokatuun, jotka päättyvät 

kääntöpaikkaan, sekä pohjoisimman ra-

kennusryhmän läpi kaartavaan asunto-

katuun. Katujen leveydeksi on merkitty 

14,12 ja 9 m. Läntinen asuntokatu kul-

kee kallioselänteen etelärinteessä kor-

keuskäyrien suuntaisena. Eteläpuolella 

on katua myötäilevien lamellikerrostalo-

jen rivi ja pohjoispuolella on muutamia 

poikittain sijoitettuja kerrostaloja. Itäisen 

osa-alueen asuntokadun ja rakennusten 

sijoittelu toistaa samaa periaatetta. Poh-

joisen osa-alueen jäsentely perustuu ke-

hämäiseen asuntokatuun, jonka keskel-

le jää seitsemän pistetalon ryhmä, länsi-

puolella on kadun suuntaa noudattavia ri-

vitaloja, luoteispuolella yleisen rakennuk-

sen tontti ja itäpuolella ryhmä poikittain 

katuun nähden sijoitettuja taloja. 

Luonnoksessa on esitetty tonttien vä-

lissä kulkevia yhdysväyliä ympäröiville 

puistoalueille.



34

Asemakaavakartta 3259,

5.5.1952,

vahvistettu 20.8. 1952. KSV 

Laatija: Synnöve Schmidt 

Allekirjoitus: Väinö Tuukkanen 

Asemakaavan katuverkko ja rakennusten ryhmittely on 

sovitettu topografi aan vapaamuotoisesti.

Kartassa näkyvät selvästi alueen vanhemmat, kor-

keuskäyriä myötäilevät tielinjaukset, jotka paikoin yh-

distyvät uusien katujen linjaukseen. 

Kaava noudattaa pääosin luonnoksessa esitettyjä lii-

kenneratkaisuja, rakennustyyppejä ja niiden ryhmitys-

tä. Korttelin 29121 rakennussuunnittelu on jo alkanut 

ja asemakaavaluonnoksen pistetalokortteli on muuttu-

nut lamellien viuhkamaiseksi sommitelmaksi. L-muo-

toisten kerrostalojen sarja on muodostunut alueen 

pohjoisosan teemaksi.

Aino Acktén tieltä alkavana, pohjoisosan kortteliryh-

miä yhdistävänä väylänä toimii Ohjaajantien ja Näyt-

telijäntien muodostama kehä. Sen ulkopuolelle jää ka-

peiden tonttien muodostama reunavyöhyke, joihin 

kuuluvat lounaisosan rivitalotontit. Ohjaajantien nous-

tessa ylärinnettä ja kaartuessa kallion lakialueelle siel-

tä avautuu näkymiä ulospäin poikittaisten lyhyiden 

kerrostalojen välistä.  Alueen koillisosassa ulkokehän 

talotyypit vaihtuvat pistetaloiksi. Kehämäinen ajoväylä 

kääntyy etelään muuttuen Näyttelijäntieksi, jonka ete-

läiseen päätteeseen sijoittuu alueen keskusaukio.

Pohjois-Haaga II: Asemakaava 1952

Edellä käsitellyssä asemakaavaluonnok-

sessa oli vuonna 1950 hahmoteltu sekä 

Pohjois-Haaga II:n että III:n aluetta. Poh-

jois-Haaga II:n asemakaava-alue käsit-

ti n. 43 hehtaarin kokoisen alueen, Poh-

jois-Haaga I:n luoteispuolella. Alue koos-

tui pääasiassa kallioperäisestä entises-

tä metsämaasta. Metsät oli sota-aikana 

hakattu lähes paljaaksi ja olevaa puus-

toa oli sen tähden huomattavasti vähem-

män kuin Pohjois-Haaga I:n alueella. Kos-

ka maa-alue oli kokonaan kaupungin hal-

lussa ja rakentamaton, suunnitteluratkai-

sua ohjasi lähinnä kalliomaaston topo-

grafi a.

Puistoalueita oli yhteensä 17 ha, 39,5 

% kaava-alueesta. Puistoalaan sisältyi 

Etelä-Haagan ja Pohjois-Haaga II:n välil-

lä sijaitseva alava peltoaukea. Asemakaa-

vamääräysten mukaan rakentamatta jää-

neet tontin osat oli istutettava.

Asemakaavan rakennusoikeus mitoi-

tettiin n. 4 400 asukasta varten.  Alue 

kaavoitettiin 3- ja 4-kerroksisille kerrosta-

loille sekä neljälle rivitalolle. Yleisiä raken-

nuksia varten varattiin neljä tonttia. Kaa-

vaan ei sisältynyt varsinaisia liikeraken-

nusten tontteja, vaan liikehuoneistot si-

joitettiin asuinrakennusten pohjakerrok-

siin. 18

Kaavan toteutuminen ja muutokset  

Asemakaava toteutui lähes sellaisenaan 

tieverkoston ja korttelijaon osalta. Muil-

ta osin asemakaavaan alettiin heti tehdä 

muutoksia. Varhaisimmat kaavamuutok-

set olivat enimmäkseen toteutusvaiheen 

rakennussuunnittelusta aiheutuvia muu-

toksia tai tarkennuksia. Varsinkin Tolarin-

tien ja Ohjaajantien kehystämän kortte-

lin sekä Ida Ekmanin tien varrella oleva 

Asunto Oy Aition alueen toteutuksessa 

poikettiin alkuperäisestä asemakaavasta 

mm. yhdistämällä tontteja ja käyttämällä 

erilaisia talotyyppejä. Näyttelijäntien var-

rella olevien pistetalojen kerrosluku nos-

tettiin kolmesta kuuteen vuonna 1953.

Myöhemmät muutokset käsitellään 

luvussa 4.

Rakentaminen 

Asuntorakentaminen alkoi vuonna 1953 

ja toteutui pääosin Helsingin Asuntotuo-

tantotoimikunnan rakennuttamina koko-

naisuuksina.  Vuonna 1954 valmistuivat 

alueen ensimmäiset rakennukset Thali-

an aukion ympärille. Ensimmäisiä valmis-

tuneita rakennusryhmiä olivat viiden pis-

tetalon ryhmä Näyttelijäntien itäpuolel-

la sekä Pietari Hannikaisen tien alueen 

kokonaisuus. Vuoteen 1957 mennessä 

kaikki alueelle kaavoitetut asuinraken-

nukset olivat valmistuneet.

Pohjois-Haaga II:n rakentamisen mit-

takaavassa tapahtui muutos aikaisem-

paan verrattuna. Ykkösalueen pienet yh-

den tai kahden talon asunto-osakeyhtiöt 

muuttuivat kakkosalueen suuriksi monen 

talon rakennusryhmiksi. Alueelle nousi-

vat kaupungin moniportaiset vuokrata-

lot. Rakentaminen tapahtui ARAVA- ja 

maanhankintalakien mukaisesti. Asun-

not oli näin ollen tarkoitettu tietylle so-

siaalisin perustein valittavalle ryhmäl-

le, varsinkin nuorille lapsiperheille. Suu-

rin osa asunnoista oli kaksioita ja kolmi-

oita. Rivitaloissa oli myös isompia huo-

neistoja. 19
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Näkymä Pohjois-Haaga II:n yli luoteesta vuodelta 1955. Alueen keskeinen asuinkortteli on vielä rakenteilla. Vasemmalla näkyy taustalla Pohjois-Haaga I. Kuvassa näkyvät 

aluetta kehystävät puisto-, metsä- ja peltoalueet. Pohjois-Haaga II:n alueella oli ennen rakentamista jäljellä vähemmän metsäpuustoa kuin ykkösalueella. Kuv. P-O. Jans-

son. HKM
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Näkymä Pohjois-Haaga II:n yli luoteesta vuonna 1958, taustalla Pohjois-Haaga I. Kuv. Albin Aaltonen. HKM
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Asuntoreformikilpailun maineikkain ehdotus, Viljo Re-

wellin ja Eero Eerikäisen ”Sininen nauha”. Arkkiteh-

ti 7-8/1954

Kaj Englundin kilpailuehdotus oli poikkeuksellisen pel-

kistetty. Kalliomaastossa pitkät lamellitalot asettuivat 

kauaksi toisistaan viideksi viuhkamaiseksi muodostel-

maksi.  Arkkitehti 7-8/1954



37

Pohjois-Haaga III

Asemakaava, Asuntoreformikilpailu ja 
aluerakentaminen 

Arkkitehti Synnöve Schmidt oli jo vuo-

den 1950 asemakaavaluonnoksessa hah-

motellut sekä Pohjois-Haaga II:n että III:n 

aluetta. Ennen lopullisen kaavan laatimis-

ta Pohjois-Haaga III:n osalta tapahtui kui-

tenkin käänne, jonka takia lopullinen ase-

makaava poikkesi varsin monessa koh-

dassa luonnoksesta. Toisaalta Väestöliit-

to järjesti Asuntoreformikilpailun, jonka 

tavoitteena oli löytää uusia asemakaa-

vateknisesti, sosiaalisesti ja taloudelli-

sesti edullisia rakennustapoja. Toisaalta 

kaupunginhallitus päätti luovuttaa koko 

Pohjois-Haaga III:n alueen Helsingin Sa-

to Oy:n toteutettavaksi. 

Vuonna 1953 järjestetyssä Asuntore-

formikilpailussa oli useita sarjoja – arkki-

tehtoninen ja sosiaalinen, asemakaava-

tekninen, rakenteellinen sekä rakennus-

osiin ja yksityiskohtiin keskittyvä sarja. 

Arkkitehtonisen sarjan voitti Heikki Siren 

ehdotuksellaan ”Käärmesolmu”. Jaetul-

le toiselle sijalle tulivat Kaj Englund sekä 

Viljo Rewell ja Eero Eerikäinen.  Viimeksi 

mainittujen kuuluisuutta saavuttanut toi-

nen ehdotus, ”Sininen nauha”, lunastet-

tiin A-sarjassa ja voitti rakenteellisen B-

sarjan ensimmäisen palkinnon, rakenne-

suunnittelijana oli insinööri Beato Kelo-

puu. Vaikka kilpailu ei sellaisenaan joh-

tanut toteutukseen, vaikuttaa siltä että 

sillä oli vaikutus Pohjois-Haagan raken-

netun ympäristön muotoutumiseen. Esi-

merkiksi Pohjois-Haaga II:n alueella sekä 

arkkitehti Jorma Järvi että Kaj Englund 

suunnittelivat rakennusryhmiä, joissa voi 

nähdä Asuntoreformikilpailun jälkiä. Jär-

ven kilpailuehdotuksen, ”Omegan” piir-

teitä toistuu Asunto Oy Aition rakennus-

ten ryhmittelyssä. Englund suunnitte-

li Ohjaajantien varteen kaksi pitkää kai-

tiotaloa, jotka ovat kuin suoraan leikatut 

hänen ehdotuksestaan ”Ennen oli mie-

het rautaa talot oli puuta vaan”. Uutta ra-

kentamisen mittakaavaa ennustivat kal-

liomaastoon näyttävästi sijoitetut korke-

at tornitalot, joita esiintyi esimerkiksi Si-

renin, Revellin sekä Eeva ja Eliel Muonio-

vaaran kilpailuehdotuksissa. 20

Heikki Sirenin ehdotuksen katseenvangitsijana oli kol-

men korkean tornitalon ryhmä.  Arkkitehti 7-8/1954.
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Näkymä lounaasta vuonna 1958.  Etualalla Pohjois-

Haaga II, taustalla vasemmalla Pohjois-Haaga III kor-

keine tornitaloineen. Puistovyöhykkeiden erottamien 

osa-alueiden erilainen luonne on ilmeinen. Etualalla 

Aino Acktén puistoksi kaavoitettu peltolaakso. Kuv. Al-

bin Aaltonen. HKM.

Asemakaavakartta 3796 7.3.1955, vahvistettu 

15.6.1955. KSV

Laatija: Väinö Tuukkanen

Allekirjoitus: Synnöve Schmidt

Korttelialueita ympäröivät puistoalueet, joista Runar 

Schildtin puisto on nimetty. Itäpuolella kulkee Nurmi-

järventie. Nykyiset, kaartuvat katulinjat ovat kohdal-

laan. Näyttelijäntie päättyy luoteessa T-risteykseen. 

Näyttelijäntie noudattaa paikoin vanhempia tielinjauk-

sia. Katuverkosto korostaa alueen jakoa kolmeen osa-

kokonaisuuteen – kokoojakadulta haarautuvana asun-

tokatuna Adolf Lindforsin tie palvelee läntistä kortte-

lia 29137 ja Ida Aalbergin tie itäistä korttelia 29139. 

Kumpikin asuntokatu päättyy kääntöpaikkaan. Pohjoi-

simpaan kortteliin 29138 on yhteys Näyttelijäntieltä ja 

toinen yhteys Ida Aalbergin tieltä. 

Korttelissa 29138 on kuusi rinnakkaista, pitkän-

omaista tonttia ja tonttikohtaisesti kaksi peräkkäistä, 

3-4-kerroksista lamellikerrostaloa, jotka yhdessä muo-

dostavat viuhkamaisen, lounaaseen avautuvan kuvion.

Korttelissa 29137 on viisi kymmenkerroksista tornita-

loa itä-länsisuuntaisena rivinä Runar Schildtin puiston 

pohjoispuolella. Adolf Lindforsin tie muodostaa puis-

ton pohjoisen rajan. Kääntöpaikan tuntumassa on ma-

talien rakennusten ryhmä puistojen ympäröimänä saa-

rekkeena. 

Korttelin 29139 korkeimpaan maastokohtaan on sijoi-

tettu kolme kaksitoistakerroksista tornia ja alemmak-

si rinteeseen kaksi korkeuskäyriä myötäilevää, pitkäh-

köä lamellikerrostaloa. Näiden rakennusryhmien väli-

nen tontti on varattu alakoulurakennukselle.

Asuntoreformikilpailun yhteydes-

sä tarkasteltiin aluerakentamisen etu-

ja eri näkökulmista. Tutkija Hilla Tarjan-

ne arvelee, että tämä edesauttoi päätös-

tä luovuttaa alue Helsingin Sato Oy:n 

käsiin. Vaikka kiinteistöviraston asema-

kaavaosastolla työskentelevä Synnöve 

Schmidt oli edelleen asemakaavan laa-

tijana, Saton näkemykset vaikuttivat alu-

een asemakaavallisiin ratkaisuihin, joi-

hin sisältyi poikkeuksellisen korkeita tor-

nitaloja.  Kaava vahvistettiin kesäkuussa 

1955.

Pohjois-Haaga III:n asemakaava-alue 

käsitti n. 37 hehtaarin kokoisen alueen 

Pohjois-Haaga II:n pohjoispuolella. Alu-

een pohjoisena rajana oli Pakilasta Pi-

täjänmäelle johtava yhdystie ja valtion 

omistama Malminkartano, itäisenä raja-

na Nurmijärventie. Länsiraja kulki puis-

toalueen läpi. 

Puistoalueiden osuus kaava-alueen 

pinta-alasta oli 54,8 %. Kuten Pohjois-

Haaga I:n ja II:n asemakaavojen kohdalla, 

n. 20 hehtaaria käsittävään puistoalaan 

sisältyi myös sellaisia puistoalueita, jotka 

palvelivat muitakin kuin paikallisia asuk-

kaita. Kaakkoispuolelle oli ajateltu laajah-

ko urheilualue, jota ei kuitenkaan sisälty-

nyt vahvistettavaan asemakaavaan. Ase-

makaavamääräysten mukaan rakenta-

matta jäävät tontinosat oli istutettava.

Kaavaselostuksen mukaan alueen ar-

vioitu asukasmäärä oli 4 500. Asuinra-

kennusten tontit jakautuivat kolmeen 

puistoalueiden ympäröimään soluun. 

Pohjoisimpaan soluun kuului kolme- tai 

nelikerroksisia kerrostaloja. Itäinen ja ete-

läinen solu käsittivät pääosin kymmen- 

ja kaksitoistakerroksisia tornitaloja, jot-

ka sijoittuivat kallioisille lakialueille. Alu-

een keskelle oli merkitty liikerakennusten 

tonttialue ja itäosaan yleisen rakennuk-

sen tontti. Ida Aalbergin tien eteläpuo-

lella oli pikaratapysäkille varattu tontti. 21

Kaavan toteutuminen ja muutokset

Asemakaava toteutui lähes sellaise-

naan tieverkoston ja korttelijaon osalta. 

Varhaisimmat kaavamuutokset olivat lä-

hinnä toteutusvaiheen rakennussuunnit-

teluun liittyviä muutoksia tai tarkennuk-

sia. Myöhemmät muutokset käsitellään 

luvussa 4.

Pohjois-Haaga III:n alueen rakentaminen

Alkuperäisen kaava-alueen asuntora-

kentaminen toteutettiin 1950-luvun lop-

pupuolella. Rakentamiseen kaivattua te-

hokkuutta haettiin hankkeiden kokoa 

kasvattamalla sekä ottamalla käyttöön 

uusia menetelmiä. Pohjois-Haaga III an-

nettiin toteutettavaksi suurelle rakennut-

tajaosakeyhtiölle, joka vastasi sekä suun-

nittelusta että rakentamisesta. Raken-

nussuunnittelu tehtiin Saton arkkitehti-

toimistossa ja urakoinnista vastasi pää-

osin Rakennustoimi Oy.

Verrattuna Pohjois-Haaga I:n ja II:n ra-

kentamisen mittakaavaan ja vaihtelevuu-

teen, III-alueen rakentaminen tapahtui 

suurina kokonaisuuksina muutamia har-

voja rakennustyyppejä käyttäen. Asun-

toreformikilpailun vaikutusta voidaan aa-

vistaa korkeiden tornitalojen massoitte-

lussa.

Pohjois-Haaga III:n 1380 huoneistoa 

valmistuivat lopullisesti keväällä 1959. 

Kaupalliset palvelut sijoitettiin Pohjois-

Haagan ostoskeskukseen, joka valmis-

tuessaan oli Helsingin ensimmäisiä os-

toskeskuksia. 22
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3.3 Pohjois-Haagan suunnittelijat

Asemakaavan laatijat

Pohjois-Haagan 1950-luvulla vahvistettu-

jen asemakaavojen laatijana oli kiinteis-

töviraston asemakaavaosastolla työsken-

televä arkkitehti Synnöve Schmidt. Ase-

makaava-arkkitehti Birger Brunila osal-

listui asemakaavoitusta valmistelevas-

sa, tärkeässä ideointivaiheessa jo en-

nen alueliitoksen toteutumista.  Synnö-

ve Schmidtin laatimissa asemakaava-

kartoissa oli ensin Brunilan allekirjoitus, 

myöhemmin hänen seuraajansa Väinö 

Tuukkasen.

Rakennusten arkkitehdit

Suurin osa Pohjois-Haaga I:n kerrosta-

loista on rakennettu yksittäisinä hank-

keina 1950-luvun alussa. Ensimmäisen 

rakentamisvaiheen asuinrakennusten 

suunnittelijoiden joukossa ovat mm. Au-

lis Blomstedt, Erik Lindroos, Else Aropal-

tio, Irmeli ja Markus Visanti, Ilkka Martas, 

Jussi Lappi-Seppälä, Pauli Salomaa sekä 

Kauko ja Niilo Kokko. Linnaleirinaukion 

asuin- ja liikerakennuksen arkkitehteina 

olivat Martta ja Ragnar Ypyä.

Pohjois-Haaga II:n toteuttaminen ta-

pahtui pääosin korttelimittakaavassa ja 

asemakaavaa tarkistettiin rakennussuun-

nitelmien edetessä. Osakokonaisuuksien 

suunnittelijoina olivat mm. Märta Blom-

stedt, Martti Lampén, Jorma Järvi, Martti 

Välikangas, Kaj Englund yhteistyössä Au-

lis Blomstedtin kanssa, Eliel Muoniovaa-

ra ja Kurt Simberg. Thalian aukion asuin-

liiketalon suunnitteli Risto-Veikko Luuk-

konen, Tolarin koulun suunnitteli Mart-

ti Välikangas ja Pohjois-Haagan Yhteis-

koulun arkkitehteina olivat Sirkka ja Aar-

ne Piirainen.  1960-luvulla valmistuneen 

Hakavuoren kirkon arkkitehtina oli Eevi 

Aho. Hagaron vanhustentalon suunnit-

teli Jarl Eklund.

Pohjois-Haaga III:ssa, joka toteutettiin 

Keskus-Sato Oy:n johdolla, samat arkki-

tehdit - Tauno Salo, Erik Andersson ja Sa-

kari Nironen - vastasivat käytännöllises-

ti katsoen koko alueen arkkitehtonises-

ta ilmeestä tornitaloista mataliin kerrosta-

loihin. Helsingin ensimmäisiin kuuluvan 

ostoskeskuksen siihen liittyvine kerros-

taloineen suunnitteli Airi Seikkala-Vierto-

kangas.

Punatiiliset muuntajat kuuluvat alueel-

lisiin ominaispiirteisiin. Niiden suunnitte-

lusta on vastannut mm. Yrjö Dunderfelt.

Lamellitalo, Poutuntie 3. Pääty ja leikkaus. Niilo Kok-

ko 1952. SRM

Ida Ekmanin tien puisto. yleissuunnitelmapiirros kau-

punginpuutarhuri Bengt Schalinin toimikaudellta, päi-

vätty vuodelle 1957. PUO 645 HKRA
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Maisemasuunnittelijat

Pihojen suunnittelusta ja pihajärjeste-

lyistä on yleisesti ottaen säilynyt doku-

mentteja ja tietoa suhteellisen hajanai-

sesti, eikä suunnitelmia tai kasviluette-

loita ole arkistoitu samaan tapaan syste-

maattisesti kuten esimerkiksi rakennus-

ten lupakuvia. Kuitenkin tiedetään, et-

tä ainakin kaupunginpuutarhuri Bengt 

Schalin ja puutarha-arkkitehti Elisabeth 

Koch ovat osaltaan vaikuttaneet Pohjois-

Haagan puistojen, pihojen ja muun ym-

päristön muotoutumiseen.

Selvityksen yhteydessä on löytynyt 

vain muutamia mainintoja aikakauden 

tunnettujen puutarha-arkkitehtien teke-

mistä pihasuunnitelmista Pohjois-Haa-

gan alueelle. Tiedossa olevat työluettelot 

eivät kuitenkaan kaikkien osalta ole kat-

tavat, ja pihasuunnitelmia saattaa siten 

löytyä tunnettujen arkistojen ja luetteloi-

den ulkopuoleltakin. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-

osaston arkistossa on säilynyt ainakin 

yleissuunnitelman tasoiset piirustukset 

miltei kaikkien Pohjois-Haagan rakennet-

tujen puistojen osalta. Niistä suurin osa 

on päiväämättömiä tai päiväys on lisätty 

myöhemmin 23. 

Puutarha-arkkitehti Bengt Schalin 

aloitti Helsingin kaupunginpuutarhurina 

kesällä 1946. Hän sai vastuulleen istu-

tusten ja viljelysten valvonnan sekä tai-

teellisen puolen, kun puistojen suunnit-

telu samana vuonna siirtyi kiinteistötoi-

miston asemakaavaosastolta rakennus-

toimiston puisto-osastolle.  Bengt Scha-

lin toimi virassaan vuosina 1946–1957 ja 

johtosäännön mukaisesti hänellä oli si-

nä aikana suunnitteluvastuu toteutetuis-

ta puistoista. Pohjois-Haagan puistoissa 

on säilynyt erilaisia Bengt Schalinin suo-

simia kasveja ja kasviyhdistelmiä, mikä 

osaltaan viittaa siiten että hän on osallis-

tunut niiden suunnitteluun.24 

Puutarha-arkkitehti Elisabeth Koch 

toimi vuosina 1925–1955 Helsingin kau-

pungin kiinteistötoimiston tonttiosas-

ton puutarhakonsulenttina.25 Todennä-

köisesti Koch laati virkansa puolesta is-

tutussuunnitelmia ainakin Helsingin kau-

pungin omistamien vuokrataloyhtiöiden 

pihoille. Kochin suunnittelemia kohteita 

Pohjois-Haagassa ovat ainakin Kiinteistö-

osakeyhtiöt Näyttelijäntie 2, josta on säi-

lynyt vuodelle 1954 päivätty pihamaiden 

istutussuunnitelma sekä Tolarintie 4 ja 8, 

jonka työselityksissä (1955) Koch maini-

taan puutarhasuunnittelijaksi.

Tarkastellut puistosuunnitelmat 

Tämän selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu Helsin-

gin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osas-

ton (KAO ja PUO) sekä viherosaston (VIO) arkiston 

puistojen ja leikkipuistojen yleissuunnitelmia ja istu-

tussuunnitelmia.
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Ohjaajantie pian rakentumisensa jälkeen vuonna 

1955. Katu on linjattu taitavasti selännemaastonmuo-

toja noudattavaksi. (PHK)

3.4 Katujen ja aukioiden suunnittelu

Maiseman ja topografi an ominaispiirtei-

tä korostavat kaavaratkaisut perustui-

vat tärkeältä osalta maastoa pehmeästi 

myötäileviin, kaarteleviin katulinjauksiin. 

Suhteellisen suuret korkeuserot ja katu-

jen sovittaminen maastoon aikaansaivat 

moni-ilmeisen katuverkon, ja katunäky-

mistä muodostui vaihtelevia. 1950-luvul-

le tyypilliseen tapaan pohjustettiin suun-

nittelutyötä maastossa ja katujen linjaus, 

piha-alueet ja rakennukset suunniteltiin 

saumattomaksi kokonaisuudeksi.

1950-luvulla rakennettu katuverkko 

on erilainen jokaisella osa-alueella. Kaik-

kien kolmen alueen läpi kulkee niitä yh-

distävä kokoojakatu Ilkantie, ja sen jat-

keena oleva Näyttelijäntie, jonka luonne 

muuttuu alueelta toiselle siirryttäessä. 

Pohjois-Haaga I alueen rajaukseen ja 

katuverkkoon vaikutti idässä kulkenut 

maantie, nykyinen Nuijamiestentie jos-

ta muodostui tavallaan toinen kokooja-

katu. Pohjois-Haaga II alueella toimii toi-

sena kokoojakatuna Aino Acktén tie, jo-

ka on yksi kolmesta yhdysväylästä Ete-

lä-Haagaan. Liikenteen osalta toteutui-

vat Pohjois-Haaga II alueella selkeimmin 

aikakauden suunnitteluideologiat, kuten 

katuhierarkia ja maisemamuotoja seu-

raavat asuntokatujen linjaukset. Pohjois-

Haaga III alueen lopullinen asemakaa-

va poikkesi merkittävästi aikaisemmista 

luonnoksista, ja myös katuverkosta tuli 

muista täysin poikkeava.  Etelässä kulke-

vat asuntokadut siirtyivät korttelialueiden 

ulkoreunalle, kun rakentaminen keskitet-

tiin suurempiin yksiköihin kadun pohjois-

puolelle. Suuret tonttikoot mahdollistivat 

katuverkon karsimisen ja korttelien välis-

sä kiemurtelevat asuntokadut jäivät pois. 

Suurin osa selvitysalueen kaduista 

Pohjois-Haagassa on 1950-luvulla suun-

niteltuja ja rakennettuja katuja. Katu-

suunnitelmat on arkistoitu Helsingin kau-

pungin rakennusviraston katuosaston ar-

kistoon ja niistä on nähtävissä katujen al-

kuperäinen mitoitus. Katujen leveydek-

si Pohjois- Haaga II ja III alueilla merkit-

tiin asemakaavaluonnoksessa 16,14,12 

ja 9m. Autokanta oli 1950-luvulla nykyi-

seen verrattuna vähäinen eikä pysäköin-

ti ollut ongelmana katujen varsilla eikä 

pihoilla, vaan niitä voitiin käyttää lasten 

leikkiin ja oleskeluun.

Tyypilliseksi piirteeksi Pohjois-Haa-

gan asuntokaduille muodostui pieni mit-

takaava, vaihtelevat näkymät ja kapeah-

ko katualue. Myös katu- ja puistoaluei-

den pintavesiä palvelevat avo-ojat kuului-

vat alkuvaiheen katukuvaan ja jalkakäytä-

vät osoitettiin molemmin puolin tietä 1,5 

-2 m levyisinä.

Jokaiselle osa-alueelle osoitettiin aika-

kauden suunnitteluideologioita noudat-

taen keskeinen aukio, joka muodosti alu-

een toiminnallisen sydämen ja jolle sijoit-

tui pääosa alueen kaupallisista palveluis-

ta. Pohjois-Haaga I:n alueelle sijoitettiin 

Linnaleirin aukio, II:n alueelle Thalian au-

kio ja III:n alueelle Pohjois-Haagan myö-

hemmin vuonna 1960 toteutunut ostos-

keskus. Thalian aukiosta, jota rajaa mm 

L-muotoinen matala rakennus, muodos-

tui varsin samantapainen kuin tunnettu-

jen ruotsalaisten esikuviensa, Göteborgin 

Guldhedenin, Tukholman Västertorpin ja 

Malmön Friluftsstadenissa alueille raken-

netut aukiot.
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Thalianaukio oli aluksi torimainen avoin aukio ja is-

tutettu alue lisättiin vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Myöhempien vuosikymmenten muutoksissa aukiolle 

on lisätty paikoitusta. Oheinen Thalianaukion istutus-

suunnitelma vuodelta 1957 on yksi harvoista Bengt 

Schalinin itse piirtämistä suunnitelmakuvista. Katu-

osastolle tilaustyönä tehtyyn luonnospiirustukseen on 

hahmoteltu kasveja. Thalianaukiota käsitellään tar-

kemmin luvussa 5. (Ilmakuvat PHK: Oikean puoleinen 

vuodelta 1955. Vasen päivätty vuodelle 1960. Istutus-

suunnitelma PUO 640 HKRA)

Esimerkkejä erityyppisten asuntokatujen mitoituksesta - tyyppipoikkileikkaukset mukailtu rakennusvirastoon arkis-

toiduista alkuperäisistä suunnitelmakuvista. Alkuperäisiin suunnitelmapiirustuksiin merkittiin kadun toiselle puolen 

kouru ja toiselle puolen avo-oja.

Adolf Lindforsin tieKrankantie Pietari Hannikaisen tie 
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Pohjois-Haagan puistot ja viheralueet 

Suurimmalla osalla  Pohjois-Haagan rakennetuis-

ta puistoista ei ole virallista nimeä. Nämä nimettömät 

puistot on tässä merkitty asteriskilla (*) ja nimetty sa-

moin kuin vanhoissa suunnitelmapiirustuksissa, pait-

si Näyttelijäntien puistikko, josta ei ole säilynyt suun-

nitelmapiirustuksia.

1. Ida Aalbergin puisto

2. Ohjaajantien puisto *

3. Näyttelijäntien puistikko *

4. Ida Ekmanin tien puisto *

5. Puistoalue Poutuntien ja Nuijamiestentien kul-

massa *

6. Huovitien ja Santavuoren tien välinen leikki-

alue  *

7. Nuijamiestentien ja Huovitien kulma *
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Puistot ja viheralueet

Puistometsät 

Pohjois-Haagan viheralueiden ja puisto-

jen syntymiseen vaikuttivat keskeises-

ti ajalle tyypilliset asuinaluesuunnittelun 

ihanteet. Tyypillisesti 1950-luvun alussa, 

asemakaavoissa osoitettiin lähes kaikki 

rakentamattomat alueet puistoiksi.26

Pohjois-Haagan kaava-alueita kehys-

tää ja erottaa toisistaan laaja puistometsi-

en verkosto. Käsitteet puistometsä, met-

säpuisto ja kehysmetsä ovat aikakaudel-

le tyypillisiä. Pohjois-Haagassa yli 50 % 

kaava-alueista on osoitettu puistoalueik-

si ja asemakaavaselostuksessa korostet-

tiin, että puistot palvelevat myös laajem-

pia ympäröiviä alueita.

Laajasta kehysmetsät kattavasta vi-

heraluesuunnitelmasta ei ole löydetty tie-

toa tämän selvityksen yhteydessä.  Kau-

pungin metsänhoitajat ja metsäsuunnit-

telijat ovat osaltaan olleet hyvin tärkeäs-

sä roolissa kehysmetsien suunnittelussa 

ja hoidossa.

Puistot ja leikkipuistot

Puistorakentamisen painopiste siirtyi 

1950-luvun Helsingissä kaupungin kes-

kusta-alueilta uusille esikaupunkialueil-

le. Asemakaavoihin varattiin laajempien 

asumasoluja kehystävien puistojen ohel-

la pienempiä puistoja, puistikoita ja leik-

kipuistoja. Helsingin kaupungin puisto-

osasto oli uusien alueiden rakentamises-

sa tiiviisti mukana. Puisto-osastolla suun-

niteltiin puistojen lisäksi myös osa alu-

eiden julkisten rakennusten ja yksityis-

ten taloyhtiöiden piha-alueista sekä leik-

kipuistoista ja katuympäristöjen istutuk-

sista.27 

Puisto-osaston johtaja puutarha-ark-

kitehti Bengt Schalin, on todennäköises-

ti ollut vastuussa Pohjois-Haagan puisto-

jen alkuperäisistä istutussuunnitelmista.

Pohjois-Haagalle tyypillinen puisto-

tyyppi on pieni, suojaisella paikalla sijait-

seva monilajinen puisto tai puistikko, jos-

sa on kukkivia tai muuten värikkäitä yk-

sittäispensaita, pieniä puita ja mahdolli-

sesti myös kukkaistutuksia.

Pohjois-Haagan alueella puistot ra-

kentuivat alusta alkaen nopeasti muun 

rakentamistoiminnan rinnalla, toisin kuin 

monilla muilla alueilla, joilla puistojen to-

teutus viivästyi ja puistot rakennettiin 

usein vasta rakennusten jo oltua pitkään 

valmiina.28

Puisto-osaston suunnittelemista puis-

toista 1950- ja 1960-luvuilla toteuttamis-

ta puistokohteista Pohjois-Haaga I:n 

Lapsia uimassa Ida Aalbergin puiston kahluualtaal-

la. Leikkipuiston suunnitteluun haettiin ideoita muista 

pohjoismaista, erityisesti Ruotsista, vrt. kuva Tukhol-

man Fredhällin puistosta sivulla 21. 

Valok. Jorma Harju. 1960-luku. Museovirasto

alueelle sijoittuvat Poutuntien ja Nuija-

miestentien kulmassa sijaitseva puisto-

alue, Huovitien ja Santavuorentien vä-

linen leikkialue ja Nuijamiestentien ja 

Huovitien kulmaan sijoittuva puistikko. 

Pohjois-Haaga II:n alueelle Ida Ekmanin 

puisto, Ohjaajantien puisto ja Näyttelijän 

puistikko ja Pohjois-Haaga II:n ja III:n ra-

jalle Ida Aalbergin tien leikkipuisto. Suu-

rimmalla osalla puistoista ei keskeisestä 

roolistaan huolimatta ole virallista nimeä. 

Ainoastaan Ida Aalbergin puisto on viral-

linen kaavoissa esiintyvä nimi.

Vielä 1940-luvulla rakennetut leikki-

kentät olivat yleisesti pääosin avoimia 

hiekkakentistä koostuvia alueita. Moder-

nismin hengessä Helsingin leikkikent-

tiä suunnittelemaan perustettiin komi-

tea vuonna 1949. Ideoita leikkikenttien 

järjestelyihin saatiin muista pohjoismais-

ta. Komiteaan kuului myös kaupungin-

puutarhuri Bengt Schalin 29. Ruotsalaisil-

le leikkikentille tyypillisiä olivat useimmi-

ten aidatut alueet, leikkivälineiden runsa-

us sekä kahluulammikot. Pohjois-Haagan 

leikkipuistoja ovat Krankantien leikkipuis-

to ja Ida Aalbergin tien leikkipuisto, johon 

sijoitettiin kolme kahluuallasta.
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Alkuaikoina alueelle oli suuri tarve 

saada kansakoulu. Arkkitehti Martti Vä-

likankaan laatimat piirustukset hyväk-

syttiin vuonna 1955 ja nykyinen Pohjois-

Haagan ala-asteen koulu valmistui Tola-

rintien varrelle seuraavana vuonna. Jou-

lukuussa 1955 perustettiin uuden Poh-

jois-Haaga-seuran aloitteesta Pohjois-

Haagan Yhteiskoulun kannatusyhdis-

tys, joka vaikutti siihen, että jo seuraava-

na vuonna varattiin tontti yksityistä oppi-

koulua varten. Arkkitehtien Sirkka ja Aar-

ne Piiraisen suunnittelema kouluraken-

nus valmistui 1959 Pietari Hannikaisen 

tien varrelle.

Helsingin kaupungin rakennuttaman 

Näyttelijätie 2:n alkuperäispiirustuksiin 

oli merkitty kirjasto ja äitiysneuvola. Sa-

man taloyhtiön suurempaan rakennuk-

seen Pietari Hannikaisen tie 1:een oli 

merkitty lastentarha. Molemmat raken-

nukset valmistuivat 1954.

Arkkitehti Eevi Aho suunnitteli nykyi-

sen Hakavuoren kirkon Tolarintien ja Ai-

no Acktén tien kulmatontille. Tiiliverhot-

tu kirkkorakennus vihittiin käyttöön syys-

kuussa 1963. Nykyisen nimensä kirkko 

sai vuonna 1966.

Thalian aukiota rajaavan, L-muotoisen 

asuin- ja liiketalon suunnitteli Risto-Veik-

ko Luukkonen. Pohjakerroksen myymä-

lätilojen yläpuolella oli pienasuntoja kah-

dessa kerroksessa. 31

Pohjois-Haaga III 

Alkuperäisessä asemakaavassa si-

joitettiin paikallinen liikekeskus Ida Aal-

bergin tien risteykseen kortteliin 29128. 

Alueen tontit merkittiin kaavassa yleen-

sä asunto- ja liiketonteiksi. Adolf Lindfor-

sin tie 7:n pohjakerrokseen annettiin erik-

seen mahdollisuus sijoittaa myymälöitä 

(kortteli 29137, tontti 4). 

Alueen ainoa yleisen rakennuksen 

tontti oli tarkoitettu alakansakoulua var-

ten. Koulutontille on vuosina 1970–71 

valmistunut kahden kerrostalon ja yhden 

liikerakennuksen ryhmä. (kortteli 29139).

Lastentarhat ja seimet oli ajateltu si-

joitettavaksi asuinrakennusten yhteyteen 

tai Pohjois-Haaga II:n pohjoisosaan.

Pikaratapysäkille oli varattu tontti Ida 

Aalbergin tien eteläpuolelle mutta sen ra-

kentaminen ei tullut ajankohtaiseksi.

Kaavassa osoitettiin tontti yhteistä 

lämpökeskusta varten kortteliin 29137. 

Tämä toteutui ja on myöhemmin purettu.

3.5 Julkinen rakentaminen ja 
myymälätilat

1950-luvun suunnittelumalleissa käy-

tettiin usein asumalähiön mitoitusyksik-

könä ala-asteen koulun väestöpohjaa, ei-

kä tässä yhteydessä vielä puhuttu elintar-

vikemyymälöiden asiakaspohjasta. Poh-

jois-Haagan kolmelle osa-alueelle, jot-

ka mitoitukseltaan vastasivat Meurma-

nin asumalähiö-yksikköä, varattiin ase-

makaavoissa runsaasti tontteja yleisiä 

rakennuksia varten, joista kuitenkin vain 

osa toteutui.

Pohjois-Haagan asunnot, joiden ra-

kentaminen tapahtui Arava- ja maanhan-

kintalakien mukaisesti, oli tarkoitettu so-

siaalisin perustein valittavalle ryhmälle, 

varsinkin nuorille lapsiperheille. Tämä ai-

heutti paineita kunnallisten palvelujen ke-

hitykselle – oli järjestettävä lastenhoito-

paikkoja, kouluja ja harrastusmahdolli-

suuksia.30

Alueelle rakennettiin vähitellen koulu-

ja, kirkko, päiväkoteja ja vanhustentalo-

ja. Päivittäistavaroiden myymälöitä sijoit-

tui Pohjois-Haaga I:n Linnanleirinaukiol-

le, Pohjois-Haaga II:n Thalian aukion lä-

hettyville ja Pohjois-Haaga III:n ostoskes-

kukseen Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin 

tien risteykseen. Myymälöitä sijoittui jon-

kin verran myös asuinrakennusten poh-

jakerroksiin. 

Helsingin kaupunki rakennutti Poh-

jois-Haagan alueelle 1950-luvulla joukon 

punatiilipintaisia tornimuuntajia, mm Il-

kantielle, Ohjaajantielle, Näyttelijäntielle 

ja Adolf Lindforsin tielle.  

Pohjois-Haaga I

Yleisiä rakennuksia varten oli Pohjois-

Haaga I:n asemakaavassa neljä tonttia, 

mutta rakennuksia ei toteutunut 1950-lu-

vulla. 1960-luvulta alkaen Pohjois-Haaga 

I:n kaava-alueelle alettiin rakentaa julkisia 

rakennuksia, joiden toteuttaminen edel-

lytti paikoin kaavamuutoksia. Arkkiteh-

tien Timo ja Tuomo Suomalaisen suun-

nittelema Haagan Ammattikoulu raken-

nettiin kortteliin 29102 ja Markus Tavion 

suunnittelema Pohjois-Haagan vanhus-

tentalo kortteliin 29110.

Pohjois-Haaga II

Pohjois-Haaga II:n asemakaavassa 

oli varattu neljä tonttia yleisiä rakennuk-

sia varten. Vähitellen syntyi Aino Acktén 

tien varrelle julkisten ja palvelurakennus-

ten sarja.

Ostoskeskus, Näyttelijäntie 14 

Suunnittelu-/käyttöönottovuosi 1956/1959

Helsingin ensimmäisiin kuuluvan ostoskeskuksen on 

suunnitellut arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas. Os-

toskeskuksen itäpuolella on samaan aikaan rakennet-

tu 3-kerroksinen lamellikerrostalo.

Ostoskeskus jakautuu pienimittakaavaisiin siipiosiin 

kehystäen länteen Näyttelijän tien suuntaan avautu-

vaa piha-aluetta. Se on alun perin koostunut kolmesta, 

toisiinsa kiinnittyvästä rakennusmassasta, joista pisin 

on yksikerroksinen rakennus ostoskeskuksen eteläreu-

nalla.  Pohjoinen siipi on muodoltaan avoin V, käänty-

en Näyttelijäntien suuntaan. Näitä yhdistää kaksiker-

roksinen siipi, jonka alta on kulkuyhteys ostoskeskuk-

sen etupihalta itään päin. 

Pohjois-Haagan ostoskeskus on Helsingin kaupungin-

museon selvityksen mukaan lajissaan Helsingin en-

simmäisiä ja suunnittelu on alkanut vuonna 1956 jo 

ennen aluesuunnitteluvaliokunnan asemakaavaosas-

tolle antamaa lausuntoa ostoskeskusten suunnittelu-

periaatteista. Rakennusryhmä käsitti eri suunnittelu-

vaiheissa myymälä- ja toimistotilojen lisäksi ainakin 

kahvilan, elokuvateatterin, nuorisotiloja, kolmikerrok-

sisen asuintalon ja autotallin. 

Julkisivu on rapattu, ja pohjakerroksen ilmettä leimaa-

vat liiketilojen isot näyteikkunat. Pihaan on kuulunut 

vesiallas istutuksineen. 

Kuv. Jorma Harju. Museovirasto
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Vanhainkoti Hagaro, Tolarintie 2 

Suunnittelu- / käyttöönottovuosi: 1955/1956 

Arkkitehti: Jarl Eklund 

Kolmikerroksinen lisäsiipi: Kari Savolainen (2004)

Kolmi- ja nelikerroksinen rakennus on sijoitettu puiden 

lomaan Tolarintien ja Aino Acktén tien risteykseen. 

Vanhainkoti on kahden rinnakkaisen, harjakattoisen 

siiven sekä niitä yhdistävän poikittaisen rakennusosan 

muodostama H-kirjaimen muotoinen rakennus, joista 

Tolarintien puoleinen siipi on 1950-luvulta ja nykyinen 

itäinen siipi 2000-luvulta. Tolarintien puoleisen siiven 

päädyssä on puolipyöreä, nauhaikkunalla varustettu 

ulkonema ja kattoterassi. Rakennus on kolmelta sivul-

ta puiden ja nurmialueiden ympäröimä. 

Rakennuksen vanha osa on suojeltu asemakaavassa 

(11158/18.6.2003) merkinnällä sr-2. (KKa)

Hakavuoren kirkko, Tolarintie 1 

Suunnittelu- / käyttöönottovuosi: 1961/1963 

Arkkitehti: Eevi Aho 

Kirkko sijaitsee katuristeyksen länsipuolella, muo-

dostaen oman, luostarinomaisen rakennusryhmän 

1950-luvun kirkkoarkkitehtuurille ominaiseen tapaan. 

Maamerkkinä toimiva korkea kellotapuli, kirkkosali ja 

seurakuntasali rajaavat katutason yläpuolelle noste-

tun etupihan rauhoitetuksi reviiriksi. Kirkkorakennuk-

sen julkisivut on muurattu punatiilestä. Tunnusomais-

ta materiaalivalikoimaa täydentävät puuovet ja kupa-

rista tehdyt yksityiskohdat. (KKa)

Thalianaukion asuin- ja liikerakennus 

Suunnittelu- / käyttöönottovuosi: 1954/1955

Arkkitehti: Risto-Veikko Luukkonen

Pohjakerroksen näyteikkunarivin yläpuolella on kah-

dessa kerroksessa pienasuntoja, joiden ranskalaiset 

parvekkeet luovat vaihtelua vähäeleiseen, rapattuun 

torijulkisivuun. (KKa)

Muuntaja Ohjaajantiellä. 

Helsingin kaupungin 1950-luvulla rakennuttamia tor-

nimuuntajia rakennettiin mm. Ilkantielle, Ohjaajantiel-

le, Näyttelijäntielle ja Adolf Lindforsin tielle. Punatiili-

pintaiset muuntajarakennukset edustavat 1950-luvun 

eleetöntä tyyppisuunnittelua. Muuntaja on verhoiltu 

punaisella julkisivutiilellä. Sokkeli ja kattolista ovat kä-

sittelemätöntä betonia. Tunnusomaisia piirteitä ovat 

julkisivun yläosan käsittely ja leveä räystäs. Niiden 

suunnittelusta vastasi mm. Yrjö Dunderfelt. (KKa)

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu, Tolarintie 6 

Suunnittelu- / käyttöönottovuosi: 1957/1958

Arkkitehti: Martti Välikangas 

Korttelin keskellä oleva entinen Tolarin kansakoulu 

valmistui 1956. Suuren oppilasmäärän takia koulu jou-

tui vuosikausia toimimaan kahdessa vuorossa. Koulu 

oli jaettu alakouluun ja yläkouluun, joilla oli omat si-

säänkäyntinsä ja pihansa. Alakoulun puolella oli lisäk-

si ruotsinkielinen kansakoulu. Rakennus on rapattu, 

osittain kaksi-, osittain kolmikerroksinen. Kulmittain 

sijoitetut siivet kehystävät länteen ja pohjoiseen avau-

tuvaa koulupihaa.  Pohjois-eteläsuuntainen siipi liittyy 

yhdysosan välityksellä voimistelusalisiipeen. Voimis-

telusalisiivessä ovat vastakkain kaksi pulpettikattois-

ta rungon osaa, korkeampi ja matalampi. Matalan yh-

dysosan kohdalla pihan on puolella katos. Kuva:  Tola-

rin koulu. Jussi Tiainen 1992. SRM

Linnaleirinaukion asuin- ja liikerakennus, Huovitie 3

Käyttöönottovuosi: 1956 

Arkkitehtien Martta ja Ragnar Ypyän suunnittelema 

kolmikerroksinen asuin- ja liikerakennus rajaa kah-

delta sivulta Linnaleirinaukiota. Pohjakerroksessa on 

myymälätiloja näyteikkunoineen. Rakennuksessa on 

myymälöiden lisäksi toiminut elokuvateatteri Arita, 

kahvila ja ravintola.

Asuin- ja liikerakennuksen betonirakennetta korosta-

va arkkitehtuuri poikkeaa alueen samanaikaisista, pe-

rinteisemmistä asuinrakennuksista. Aukiota rajaa-

vaa julkisivua leimaavat betonisten ulokepalkkien va-

raan rakennetut jatkuvat parvekkeet. Pulpettikattoi-

sen rakennuksen päädyt ovat puhtaaksimuurattua pu-

natiiltä. (KKa) 
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Pohjois-Haaga I:n pienimittakaavaisia pistetaloja, kort-

teli 29114. Etualalla arkkitehtien Kokko&Kokko suun-

nittelema Poutuntie 13 (Krankantie 7). Tunnusomai-

sia piirteitä ovat sileä, rapattu aukkojulkisivu, uritettu 

betonisokkeli, aaltopeltiverhotut parvekkeet ja sisään-

käynnin korostaminen poikkeavalla pintamateriaalilla. 

Oikealla Krankantie 5. 

Valok. Aarne Pietinen, 1950-luku. Museovirasto

Pistetalon pohjapiirros. Arkkitehti Jorma Järven luon-

noksessa on porrashuoneen ympäri ryhmitetty viis 

asuntoa, joiden sisäänkäynnit ovat eri välitasanteilla. 

Kaikki asunnot saavat valoa eri suunnilta.

Ida Ekmanin tien rakennusryhmä Asunto Oy Aitio. Pii-

rustus 3.9.1952. SRM 

Pistetalo, Poutuntie 13, kortteli 29114. Julkisivu etelään. Niilo Kokko 1953. SRM

Pistetalo, Poutuntie 13, kortteli 29114. Pohjapiirros, 2.-4.kerros. Niilo Kokko 1953. SRM

Tornimaisen pistetalon pohjapiirros, Simsiönkuja 4. 

Piirustus 1951, arkkitehti Aulis Blomstedt. Kuusi pien-

tä asuntoa on ryhmitetty porrastasanteelle. 
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Kiinteistö Oy Tolarintie 4 ja 8, Pohjois-Haaga II. Ra-

kennus on osa vuosina 1956 ja 1958 valmistunutta 

Martti Välikankaan suunnittelemaa kerrostalokokonai-

suutta. Julkisivun karkean rappauspinnan vastakoh-

tana ikkunakehykset on hierretty sileiksi. Vaiheittain 

porrastuvassa rakennuksessa on urakuvioitu betoni-

sokkeli ja tiilikate.  Kuva 1950-luvulta. PHK

”Normaalikaitio”. Arkkitehti Jorma Järven luonnoksessa on esitetty porraslamelli, jossa on kolme asuntoa. 

Parvekkeet on vedetty sisään julkisivun linjasta. Ida Ekmanin tien rakennusryhmä Asunto Oy Aitio.

Piirustus 3.9.1952. SRM 

3.6 Asuinrakennukset

Maanhankintalaki ja Arava

Sodanjälkeisen asuntopulan helpotta-

miseksi säädettiin 1945 laki, jonka turvin 

rintamamiehet, sotainvalidit, siirtoväki ja 

kaatuneiden omaiset saivat oikeuden lu-

nastaa maata. Lakiin tehtiin pian lisäys, 

jonka perusteella maanlunastusoikeus oli 

vaihdettavissa oikeuteen hankkia asunto-

osakehuoneisto. 

Asumisolojen helpottamiseksi ja hal-

pakorkoisten lainojen turvaamiseksi sää-

dettiin vuonna 1949 Arava-lait ja perus-

tettiin valtion asuntolainatoimisto. Laina-

järjestelmän periaatteiden mukaan em. 

ryhmät olivat etuoikeutetussa asemassa.

Helsingin kaupungin vuonna 1948 pe-

rustaman Asuntotuotantotoimikunnan 

tehtävänä oli mm. hoitaa toimintaa, jossa 

kaupunki oli osakkaana rakennettavassa 

asunto-osakeyhtiössä. Toimikunnan ra-

kennuttamat talot olivat yleensä Arava-

lainoitettuja. 

Rakentaminen Pohjois-Haagassa ta-

pahtui Arava- ja maanhankintalakien mu-

kaisesti. Vielä 1950-luvun alun kerrosta-

lojen rakentamiseen vaikuttivat jälleenra-

kentamiskauden erityisolot.32

Ida Ekmanin puiston äärellä sijaitsevan Asunto Oy Aition lamellitalot ovat arkkitehti Jorma Järven suunnit-

telemat. Rapattujen julkisivujen värityksessä on alun perin käytetty maapigmenttisävyjä. 



50

Kahden portaan nelikerroksinen talo, Poutuntie 3, Pohjois-Haaga I. Arkkitehti Niilo Kokon 

julkisivupiirustus 25.9.1952. SRM Liuskekivillä päällystetty sokkeli, aukkojulkisivu, harja-

katto ja ulokeparvekkeet ovat rakennusajalle ominaisia piirteitä.

Arkkitehti Niilo Kokon Ohjaajantie 4:ään suunnittele-

ma syvärunkoinen pistetalo. Kerrostasanteen asun-

not ovat keskenään erilaisia ja osa on varustettu takal-

la. Ulokeparvekkeita on kolmeen suuntaan, yhdessä 

asunnossa on ranskalainen parveke. SRM

Santavuorentie 5 sisäänkäyntiä on korostettu juh-

lallisella koristerappauksella ja portaat sekä sokke-

li on verhoiltu liuskekivellä. Yläpuolella näkyy tuule-

tusparveke.

Poutuntie 3, Pohjois-Haaga I. Pohjapiirros, Niilo Kokko. SRM Päätyihin on sijoitettu olo-

huoneen tilaa avartavat, näkymiä kohti kääntyvät erkkerit. 

Porrashuoneet

Vielä 1950-luvulla talojen sisäänkäynnit 

ja porrashuoneet suunniteltiin ja toteu-

tettiin myöhempiin aikoihin verrattuna 

huolellisesti ja laadukkaasti. Porrashuo-

neet sijoitettiin useimmiten ulkoseinien 

yhteyteen, koska määräykset edellytti-

vät vuoteen 1959 asti porrashuoneisiin 

luonnonvaloa. 1950-luvun porrashuonei-

siin kuului usein yksi tai useampia tuule-

tusparvekkeita.33

Pohjois-Haagan asuinrakennusten 
ominaispiirteet 

Pohjois-Haagan osa-alueilla löytyy run-

saasti esimerkkejä aikakauden yleisim-

mästä kerrostalotyypistä, 3-4–kerroksi-

sesta, hissittömästä lamellitalosta sekä 

1950-luvulla suositusta pistetaloratkai-

susta.

Lamellitalon peruselementti oli yhden 

porrashuoneen käsittävä lamelli (suo-

mennettuna kaitio), jossa oli kaksi tai kol-

me asuntoa kerrosta kohti. Yhdistämällä 

lamelliyksiköitä maaston mukaan porras-

taen tai polveilevaa katulinjaa mukaillen 

saatiin aikaan vaihtelua siitä huolimatta, 

että runkosyvyys, kerrosluku, kattomuo-

to, ikkuna-aukotus ja julkisivumateriaalit 

noudattivat yhtenäistä linjaa.

Pistetalojen esikuvat löytyivät etenkin 

Ruotsista. Yhden porrashuoneen varaan 

rakennetun pistetalon kerrostasolle mah-

tuu useita asuntoja, joista ainakin osal-

le järjestyy ikkunoita kahteen suuntaan. 

Pohjois-Haagaan rakennettujen pisteta-

lojen korkeus vaihtelee kolmesta kerrok-

sesta monikerroksisiin tornitaloihin. Pis-

tetalojen ryhmät muodostavat tunnus-

omaisen teeman Pohjois-Haagan avoi-

meen kaavaperiaatteeseen perustuvas-

sa vehreässä ympäristössä. Pohjois-Haa-

ga II:n asemakaavaluonnoksessa esiin-

tyi paljon pistetaloja, joista osa kuiten-

kin vaihtui lamellitaloiksi rakennussuun-

nittelun aikana, esimerkiksi Ida Ekmanin-

tien kuuden kerrostalon ryhmä, Asunto-

Oy Aitio. 
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Poutuntie 8 koristeellisia parvekkeita.

Ikkunakehyksiä on korostettu poikkeavalla käsittelyllä 

Martti Välikankaan suunnittelemassa korttelissa Tola-

rintien ja Pastori Jussilaisen tien välissä.

Sokkelit saatettiin verhota aikakauden suosimalla lius-

kekivellä, rouhebetonilaatoilla tai betonisokkelin pin-

taa saatettiin muotoilla valumuottien avulla. Pohjois-

Haagan alueella suosittu sokkelin käsittely perustuu 

valetun betonipinnan tiheään pystyuritukseen.

Julkisivujen rakenne, pintakäsittelyt ja 
yksityiskohdat

Vielä 1950-luvun alkupuolella noudatet-

tiin yleensä perinteisiä menetelmiä ker-

rostalojen rakentamisessa. Paikalla ra-

kentamiseen perustuva tekniikka jätti ti-

laa yksilöllisille ratkaisuille.

Julkisivut olivat usein paikalla muu-

rattuja ja ikkuna-aukot pieniä. Muurat-

tujen julkisivujen rappaamisessa tavoi-

teltiin yleensä ilmeikästä pintavaikutel-

maa, joka syntyi esimerkiksi roiskerap-

pauksella tai harjaamalla tuoretta laasti-

pintaa. Yksityiskohtia kuten ikkunakehyk-

siä tai parvekeseinämiä saatettiin koros-

taa poikkeavalla käsittelyllä, esimerkiksi 

sileällä pinnalla tai puhtaaksi muuratul-

la tiilipinnalla.  Tästä on Pohjois-Haagas-

sa hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Mart-

ti Välikankaan suunnittelema Tolarintien 

kortteli. 

Muuratun aukkojulkisivun rinnalla 

yleistyivät vuosikymmenen lopulla erilai-

set levy- ja betonivaihtoehdot. Funktio-

nalismin suosiman nauhajulkisivun vai-

kutelmaa saatettiin tavoitella esimerkiksi 

korostamalla julkisivun vaakajakoa.

Sokkelit saatettiin verhota aikakauden 

suosimalla liuskekivellä, rouhebetonilaa-

toilla tai betonisokkelin pintaa saatettiin 

muotoilla valumuottien avulla. Pohjois-

Haagan alueella suosittu sokkelin käsit-

tely on valetun betonipinnan tiheä pys-

tyuritus.

Vähäeleisessä arkkitehtuurissa räys-

tään käsittely saattoi olla tärkeä element-

ti.

Väritys

Julkisivujen maalaaminen synteettisil-

lä pigmenteillä ei ollut vielä yleistynyt 

1950-luvulla ja alkuperäinen väritys pe-

rustui yleensä ns. maaväripigmenttien 

käyttöön. Niiden avulla syntyi toisiinsa 

hyvin sointuvien sävyjen paletti. Kalkki-

maalin erikoispiirteisiin kuului, että sävyt-

täminen pigmenteillä oli mahdollista vain 

tiettyyn pisteeseen asti, joten sävyt py-

syivät vaaleina.

Vesikatto

Pohjois-Haagan lamellikerrostaloissa on 

yleensä harja- tai aumakatto, samoin pis-

tetaloissa. Harjakattoisten, syvärunkois-

ten pistetalojen päätyjulkisivut ovat eri-

tyisen tunnistettavia piirteitä Pohjois-

Haaga I:n alueella. 

Kattomateriaaleina käytettiin 1950-lu-

vun puoleenväliin saakka ennen kaikkea 

savi- ja betonikattotiiliä, koska pellin saa-

tavuus oli rajoitettua. Punasävyiset tiilika-

tot ovat ajan kerrostaloympäristöjen tun-

nusomaisia piirteitä, myös Pohjois-Haa-

gassa. Kattotiilien rinnalla käytettiin esi-

merkiksi huopaa tai poimulevyä. Katto-

pelti, jos sitä käytettiin, oli yleensä gal-

vanoitua levypeltiä. 1960-luvulla siirryt-

tiin rullapeltiin.

Parvekkeet

Huoneistokohtaiset parvekkeet yleistyi-

vät 1940-luvulla ja vähitellen siirryttiin 

ulokeratkaisuista käyttämään sisäänve-

dettyjä parvekkeita. Pienasunnoissa oli 

harvemmin parveke. Parvekkeen raken-

Ohjaajantie 15 julkisivun erityisiä yksityiskohtia ovat 

erkkeri-ikkunat joissa tiililaattaverhous. Alakerrassa 

on liike- ja autotallitiloja

taminen yksiöön oli jopa kielletty Arava-

lainoitetuissa taloissa. 1950-luvulla ra-

kennettiin etenkin pienempiin asuntoi-

hin ranskalaisia parvekkeita, kuten Ris-

to-Veikko Luukkosen suunnittelemaan 

rakennukseen Thalian aukion varrella. 

Pelkistetyn julkisivun vastapainona saa-

tettiin käyttää koristeellisia, joskus leik-

kimielisiä yksityiskohtia esimerkiksi 

1950-luvulle tunnusomaisissa, siroissa 

parvekekaiteissa.

Ulko-ovet

1950-luvun kerrostalojen tunnusomai-

sena piirteenä ovat huolella suunnitellut 

puiset ulko-ovet ja niitä kehystävät pieli-

pinnat, joiden viimeistelyssä on käytetty 

esimerkiksi liuskekiviverhousta.  

Ikkunat

1950-luvun asuinrakennuksen yleisin ik-

kunatyyppi on kaksilasinen, sisään-si-

sään aukeava puuikkuna, joka on lasitet-

tu kitillä tai listoilla ja maalattu pellavaöl-

jymaalilla. Vallitseva värisävy oli taitettu 

valkoinen, mutta muitakin sävyjä saatet-

tiin käyttää valkoisen rinnalla. 34
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3.7 Asuntopihat

Tässä selvitystyössä on koottu tietoa pi-

hojen suunnittelusta rakennuslupa-asia-

kirjojen yhteydessä arkistoiduista asema-

piirroksista, Pohjois-Haagan kiinteistöt 

Oy:n ja Rakennustaiteen museon arkis-

toista sekä vanhoja valokuvia ja viistoil-

makuvia tutkimalla. Alueen nykyisestä 

kasvilajistosta voidaan tehdä päätelmiä 

1950-luvulle tyypillisistä kasvilajeista.

Pohjois-Haaga II:n alueella tontit kaa-

voitettiin ja suunniteltiin aiempaa suu-

rempina korttelikokonaisuuksina. Jois-

sain asemapiirroksissa esitettiin piha-

alueen toimintojen sijoittuminen viitteelli-

sesti, osassa taas hyvinkin tarkasti, kuten 

lipputangot, polkuverkosto, ajotiet, pyy-

kinkuivaus- ja tomutustelineet sekä leik-

kipaikat. Myös paikalle jäävät puut, mah-

dolliset paljaaksi jätettävät kallioalueet 

sekä ”luonnontilaan” jätettävät piha-alu-

eet on esitetty osassa asemapiirroksia.

Asemapiirrosten ohella rakennustyö-

selityksissä annettiin pihajärjestelyjä kos-

kevat ohjeet ja määriteltiin tarkemmat 

materiaalit ja päällysteet.

Kortteleiden leikkipaikoille sijoitettiin 

leikkivälineitä, tyypillisesti keinuja ja hiek-

kalaatikoita. Esimerkiksi Kiinteistö Oy To-

larintie 3-11 pihalle tuli työselityksen mu-

kaan sijoittaa kolme keinulautaa, kolme 

keinua, hiekkalaatikko ja kiipeämispuu.

Tämän selvitystyön yhteydessä on 

Pohjois-Haaga I:n ja Pohjois-Haaga III:n 

alueen pihasuunnitelmia tarkasteltu lä-

hinnä arkkitehtien laatimien asemapiir-

rosten muodossa. Molemmilla alueilla 

rakennukset on sijoitettu taitavasti maas-

toon maastonmuodot ja kalliopinnat säi-

lyttäen. Pihoilta löytyy katseenvangitsijoi-

na toimivia jaloja lehtipuita tai yksittäis-

pensaita (”solitäärejä”) sekä perennoja. 

Näistä päätellen voi olettaa, että myös 

näiden osa-alueiden pihasuunnittelijoina 

on ollut puutarha-arkkitehteja.

Tolarintie 4-8 piha 1950-luvulla. Pihan kuusikulmainen leikkipaikka on toteutettu, mutta istutukset ovat vielä te-

kemättä. Kuva Foto Reino Pekkonen. PHK

Tolarintie 4-8, Martti Välikankaan asemapiirros vuodelta 1953. Työselityksen mukaan puutarhakonsultti Elisabeth 

Koch on vastannut pihasuunnittelusta. Asemapiirroksessa on osoitettu muun muassa leikkikenttä välineineen, 

säilytettävät puut ja kalliopinnat, lipputanko ja liuskekivipolkuja.

Näkymä lounaasta kohti Pohjois-Haaga I:n koillisosan 

kalliolle rakennettua 7-kerroksista pistetaloa. Pihaym-

päristö saa luonteensa kalliomaastosta ja komeis-

ta männyistä. Valok. Aarne Pietinen, 1950-luku. Mu-

seovirasto

Tolarintie 3-11. Lapsia leikkimässä. SRM
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Pistetalo, Poutuntie 13, kortteli 29114. Asemapiirros ja pihasuunnitelma. 

Niilo Kokko 1953. SRM Poutuntien ja Krankantien kulmassa sijaitsevalle 

pihalle on esitetty käytävät, lehti- ja havupuita, pensasaitoja ja hiekkalaa-

tikko. Säilyneet männyt vastaavat suurin piirtein suunnitelmassa esitettyjä. 

Ks. kuva edellisellä aukeamalla. 

Lamellitalo, Poutuntie 3, Pohjois-Haaga I. Asemapiirros. Niilo Kokko 1952. 

SRM. Käytävät sisäänkäynneille on päällystetty ajalle tyypillisillä liuskeki-

villä.   Rakennuksen taakse on kulkuyhteys päädyn ohi. Nurmikko ja istu-

tukset on arkkitehtipiirustuksessa esitetty varsin viitteellisesti. 

Pihanäkymä  Santavuorentien varrelta, Pohjois-Haaga I 

Maastoportaat nousevat kadulta metsäiselle pihalle Poutuntie 7:n kohdalla, Pohjois-Haaga I. (MSc)

Näkymä Ohjaajantieltä Tolarintie 3:n tonttialueelle. Tuuheat männyt muodostavat vaikuttavan ryhmän 

rinnemaastoon. Pohjois-Haaga II (KKa)
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Saman alueen asemapiirros 1.8.1954. Korttelit 29116, 

29117 ja 29120, Pohjois-Haaga II. SRM

Lopullinen kokonaissuunnitelma esittää lamellitalo-

ryhmää.

Piirustuksessa on kalliopintojen ja puuston lisäksi esi-

tetty puolikestopäällysteiset ja sorapäällysteiset tiet, 

leikkikenttä, hiekkalaatikot, pyykinkuivaus, piiskaus, 

lipputanko ja keinu. Alueen halki kulkee puistoraitteja 

kohti eteläpuolella olevaa laajempaa puistovyöhykettä.  

Asemapiirros 3.9.1952, korttelit 29116, 29117 ja 

29120, Pohjos-Haaga II.SRM

Arkkitehti Jorma Järven alustava kokonaissuunnitel-

ma esittää alkuperäisen asemakaavan mukaista pis-

tetaloryhmää.  Ida Ekmanin tien varrella sijaitsevaa 

Asunto Oy Aitio muuttui rakennussuunnittelun myötä 

lamellitaloryhmäksi, jonka keskelle muodostettiin Ida 

Ekmanin puisto. 

Piirustuksessa on esitetty alueelle tunnusomaiset kal-

liopinnat ja puustoa. 
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Ilmakuva luoteesta kohti Pastori Jussilaisen tien ja 

Ohjaajantien rajaamaa korttelia. Etualalla näkyvä ker-

rostaloryhmä on arkkitehtien Irmeli ja Markus Vis-

annin suunnittelema. Piha-alueilla näkyy säilynei-

tä mäntyjä, nurmikkoa ja täsmällisesti rajattuja käytä-

viä.  Oikealla Thalian aukio. Kuv. P-O. Jansson 1955. 

N102477. HKM

Etualalla Kai Englundin suunnittelemat, poikkeukselli-

sen pitkät lamellikerrostalot Ohjaajantien varrella.  Ku-

vaushetkellä vuonna 1955 piha-alue oli lähes paljaana 

Keskelle korttelia on muodostettu kiilanmuotoinen kal-

liopuisto. Kuv. P-O. Jansson. N259632. HKM

Pohjois-Haaga I:n kaakkoisosan Linnaleirin aukio ra-

kenteilla 1950-luvulla.  Kaakkoisosa on ennen ollut lä-

hinnä tasaista peltoa. Kuv. P-P. Jansson. N259635. 

HKM 
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Näyttelijäntien itäpuolella oli alkuperäisessä asema-

kaavassa kolmikerroksisten pistetalojen rivi. Raken-

nussuunnitteluvaiheessa tehtiin kaavamuutos ja ker-

rosluku nostettiin kuuteen. Rakennussuunnittelusta 

vastasi arkkitehti Eliel Muoniovaara. Pihoilla on säily-

neitä, korkeita mäntyjä. 

Kuv. P-O. Jansson. N259634. HKM

Eliel Saarisen tien ja Ilkantien risteykseen rajautuva 

kortteli muuttui asemakaavaluonnoksen pistetalokort-

telista kolmikerroksisten lamellitalojen viuhkamaisek-

si sommitelmaksi. Suunnittelusta vastasivat arkkiteh-

dit Märta Blomstedt ja Martti Lampén. Piha-alueel-

le jäi varsin vähän vanhaa metsäpuustoa. Piha on ku-

vaushetkellä vielä keskeneräinen. Vasemmalla Thali-

an aukio ennen viimeistelyä ja istutustöitä. Kuv. P-O. 

Jansson. N102478. HKM
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4. Muutoksia 1950-luvulta 
nykypäivään

4.1 Kaavalliset muutokset 
kohdealueella

Pohjois-Haagan asemakaavoihin on teh-

ty sekä vähäisiä tarkistuksia että merkit-

täviä muutoksia rakentamisen aikana ja 

myöhemmin. Tiedot selvitysalueen myö-

hemmistä kaavamuutoksista ja niiden 

vaikutuksesta kaupunkirakenteeseen on 

koottu seuraavan aukeaman karttaesityk-

seen. Selvityksen liitteessä esitetään lu-

ettelo Pohjois-Haaga I-III:n muutoksista.

4.2 Kaupunkirakenteen muutoksia

1950-luvun jälkeen on uusia asuinaluei-

ta muodostunut Pohjois-Haagan ympä-

ristöön, pohjoispuolelle Kannelmäkeen 

ja luoteispuolelle Lassilaan. Täydennys-

rakentamista on tapahtunut jonkin ver-

ran myös alueen sisällä ja reunoilla. Poh-

jois-Haagan keskelle, entisen ampuma-

radan alueelle sijoittuva Teuvo Pakkalan 

tien alue rakennettiin 1970-luvun alussa. 

Aikakaudella yleistynyttä suorakulmais-

ta ruutukaavaa noudattava alue on ka-

peiden puistokaistaleiden avulla erotettu 

vanhemmasta rakenteesta.

Alkuperäistä kolmeen osa-alueeseen 

selkeästi jakautunutta kaupunkiraken-

netta on myöhemmin erityisesti muutta-

nut Pohjois-Haaga I alueen ympäristön 

täydennysrakentaminen. Eteläreunan 

rakentuminen on liittänyt alueen Etelä-

Haagaan. Eliel Saarisen tien ja Ilkantien 

risteykseen toteutettu lisärakentaminen 

sijoittuu alkuperäisen kaupunkirakenteen 

periaatteista poiketen laaksoalueelle yh-

distäen aiemmin selkeästi erotetut asu-

masolut toisistaan. Pohjois-Haaga I alu-

een itäreunaan Nuijamiehentien varteen 

toteutettu toimistorakennusten rivistö 

muodostaa uudempaa mittakaavaltaan 

poikkeavaa rajausta. 

Pohjois-Haaga II alueella ei 1950-lu-

vun jälkeen ole tapahtunut muita kau-

punkirakenteellisia muutoksia kuin jo 

em. Eliel Saarisen tien risteysalueen täy-

dennysrakentaminen. Pohjois-Haaga III 

alueella on Näyttelijäntien lounaispuo-

lelle 1970- ja 1990-luvulla toteutettu uu-

sia kerrostaloja ja vanha lämpökeskus on 

purettu. Täydennysrakentamista on alku-

peräisistä kaavoista poiketen muodostu-

nut myös Ida Aalbergin tien päähän, al-

kujaan koulutontiksi kaavaillulle kallioalu-

eelle, sekä ostoskeskuksen viereen. Täy-

dennysrakentaminen ilmenee seuraavan 

sivun karttaesityksestä.

Myöhemmät 2000-luvun täydennys-

rakennuskohteet on arkkitehtuurinsa 

puolesta aiempaa paremmin pyritty so-

vittamaan kaupunkikuvaan. Kaavat on 

aikanaan laadittu maisemarakenteeseen 

pohjautuen ja parhaiten rakentamiseen 

soveltuvat maaston kohdat on hyödyn-

netty. Uudisrakennuskohteissa tonttite-

hokkuus on yleensä aiempaa suurem-

pi ja maastonkäsittely vanhasta poikkea-

vaa, mikä johtaa aiemmasta poikkeavaan 

miljöön muodostukseen.

Uudet liikenneväylät, Muurimestarin-

tie, Hämeenlinnanväylä ja Martinlaak-

son rata, ovat muuttaneet kaupungin-

osan suhdetta laajempaan ympäristöön-

sä. Väylien rakentaminen on myös muut-

tanut alueen äänimaisemaa. Uudet lii-

kenneväylät muodostavat sekä visuaali-

sen että toiminnallisen estevaikutuksen 

ympäröiviin viheralueisiin. Tästä johtu-

en on Keskuspuistoon ja kaupungin laa-

jempaan viheraluerakenteeseen johtavi-

en kevyen liikenteen yhteyksien, siltojen 

ja alikulkujen, toimivuuden tärkeys enti-

sestään korostunut. Pohjois-Haagan II ja 

III -alueilla on välitön yhteys asuinalueil-

ta puistoympäristöön, kuten Aino Acktén 

ja Runar Schildtin puistoihin, toistaisek-

si säilynyt. Radan ja väylien rakentami-

nen on toisaalta myös parantanut alueen 

saavutettavuutta. Jo alueen varhaisissa 

suunnitelmissa esiintyvä Eliel Saarisen 

tien jatke Huopalahden aseman ali Poh-

jois-Haagaan toteutettiin vasta 2000-lu-

vun alussa. Katuyhteys on yhtäältä pa-

rantanut kaupunginosan liittymistä muu-

hun kaupunkirakenteeseen ja toisaalta li-

sännyt kauttakulkuliikennettä kaupun-

ginosan pääväylillä. 

Pohjois-Haagan kaupunkirakentee-

seen kuuluu tärkeänä osana viherympä-

ristö; kasvillisuus, metsät ja puistot. Ylei-

sesti voidaan todeta peittävän kasvilli-

suuden lisääntyminen asuntosolujen si-

sällä sekä rajaavien viheralueiden pie-

neneminen ja pirstaloituminen. Viljelytoi-

minnan päättymisen jälkeen vanhat pel-

toalueet ovat osittain säilyneet avoimina 

mm. palstaviljelyn myötä ja osittain ne 

ovat muodostuneet osaksi kaupungin vi-

heraluerakennetta.

Mattojen tomutuspaikka Santavuorentiellä on säilynyt 

1950-luvun asussa. (MSo)
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Ilmakuva 6606:63  / v.1966, Topografi kunta , © Topografi kunta.
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Ilmakuva 2010, Helsingin kaupunkimittausosasto.
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Näyttelijäntien varteen 1970-luvun lopulla ja 1990-lu-

vulla toteutettu täydennysrakentaminen poikkeaa mit-

takaavaltaan ja ilmeeltään 1950-luvun Pohjois-Haagan 

rakennuskannasta ja peittää alueen sisäisiä näkymiä.  

Näyttelijäntien pohjoisosan katutilasta on muodostu-

nut poikkeuksellisen leveä ja aukea.

Ilkantien ja Eliel Saarisen tien risteysalueelle toteu-

tetut uudet asuinrakennukset on julkisivumateriaali-

en ja ilmeensä puolesta pyritty sovittamaan 1950-lu-

vun kaupunkiympäristöön.  Rakennukset ovat selvästi 

ympäröivää rakentamista korkeampia ja sijoittuvat al-

kuperäisen kaupunkirakenteen periaatteista poiketen 

laaksoalueelle kahden asumasolun väliin.

Eliel Saarisentie 10–12 uuden suurikokoisen palvelu-

asuintalon pihajulkisivua hallitsevat massiiviset kiiltä-

väpintaiset parvekkeet. Myös terassoitu pihajäsentely 

on alueelle vieras. Ilme poikkeaa vahvasti alueen muu-

ten harmonisesta yleisilmeestä.

Ida Aalbergin tien itäpäähän, alun perin koululle va-

ratulle tontille, rakennettiin 1970-luvun alussa opis-

kelija-asuntoja sekä matalampi ravintola- ja huoltora-

kennus. Rakennukset poikkeavat selvästi ilmeeltään 

ja julkisivumateriaaleiltaan 1950-luvun rakennuskan-

nasta. Kadun päätteenä olevan rakennusryhmän väliin 

jäävää avaraa aluetta hallitsevat nykyään autot. Ym-

päristö on yleisilmeeltään karu ja jäsentymätön. Sii-

tä puuttuu kokonaan muualla vallitseva vehreys, peh-

meys ja harmonia
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Pohjois-Haagan III:n 1960 valmistunut ostoskeskus 

jää 1984 tehdyn laatikkomaisen laajennuksen ja ka-

tualueita rajaavien tilapäisluontoisten puuaitojen ja 

istutusten taustalle. Sisääntuloaukio ei avaudu ka-

dulle eheänä ja kutsuvana eikä rakennuksen alun 

perin linjakas ilme enää hahmotu.

Pohjois-Haaga ostoskeskuksen taakse on 1980-luvul-

la toteutettu kahitiilipintainen asuinkerrostalo, joka il-

meeltään poikkeaa muuten yhtenäisen 1950-luvun 

alueen rakennuskannasta

Vuoden 1984 ilmakuvaotteessa näkyy ostoskeskuksen 

pohjoispuolelle rakennettavan kerrostalon työmaa. Os-

toskeskuksen ympäristö on muuten vielä alkuperäises-

sä asussaan. Vasemmalla näkyy 1990-luvulla raken-

netun kerrostalon alta purettu vanha lämpökeskus, jo-

hon liittyi punatiilinen maamerkinomainen korkea sa-

vupiippu.

Maaston muotoilu muodostaa tärkeän osan Pohjois-

Haagan miljöötä. Tontit liittyvät perinteisesti katuihin 

kuperasti. Uudemman rakentamisen osalta mastoa on 

usein käsitelty toisella tavalla. 
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Ohjaajantie 22 ja 24 lamellitalojen uudistetut värik-

käät parvekkeet ovat laatikkomaiset, massiiviset ja 

hallitsevat julkisivupintaa. Alkuperäinen parvekemalli 

on ollut ilmeeltään huomattavasti kevyempi ja väritys 

on ollut vielä 1980-luvulla sininen. Oikeanpuolinen va-

lokuva 1950-luvulta, valok. Aarne Pietinen / MV

Ohjaajantie 11-13 pitkien lamellitalojen parvekkeet on 

uusittu julkisivun ilmettä ja koko katukuvaa voimak-

kaasti muuttaneella tavalla. Uudet aiempaa suurem-

mat parvekkeet peittävät julkisivupintaa ja parvekekai-

teissa on käytetty rakennusaikakaudelle vieraita ma-

teriaaleja ja yksityiskohtia. Vuoden 1979 valokuvassa 

näkyy vielä alkuperäinen tummaksi maalattu puinen 

parvekekaidetyyppi. Valok. Aarne Kopisto / MV

Ilkantie 13 kerrostalo edustaa ilmeeltään jo selvästi 

1960-lukua. Julkisivuissa on käytetty valkeaa levyä, ja 

ulkonevat myöhemmin lasitetut parvekkeet peittävät 

laatikkomaisina ulokkeina katujulkisivua.

4.3 Julkisivumuutoksia

Pohjois-Haagan 1950-luvun rakennus-

kanta on yleisesti katsoen poikkeuksel-

lisen hyvin säilyttänyt alkuperäisen il-

meensä.  Vuosien mittaan on julkisivuja 

korjattu, värityksiä on hieman muutettu, 

ja katteita sekä parvekekaiteita uusittu. 

Korjaukset on kuitenkin pääsääntöises-

ti tehty rakennusten alkuperäistä ilmet-

tä kunnioittaen.

1950-luvun arkkitehtuuri on vähä-

eleistä ja perustuu paljolti tiettyihin ma-

teriaali- ja struktuurivalintoihin. Siksi on 

korjausten yhteydessä erityisen tärkeää 

tarkasti tutkia myös pienten yksityiskoh-

tien ja materiaalivalintojen vaikutusta il-

meeseen. Tässä on pääsääntöisesti Poh-

jois-Haagan alueella onnistuttu, mutta 

myös poikkeuksia löytyy.

Näkyvimpiä kaupunkikuvallisia muu-

toksia alueella ovat aiheuttaneet parve-

keuudistukset ja -korjaukset. Yksittäisis-

sä kohteissa on parvekkeet kokonaan uu-

sittu ja samalla on niitä suurennettu. Par-

vekekaiteissa on saatettu käyttää aika-
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Näyttelijäntie 22-24:n julkisivut on peruskorjauksen 

yhteydessä rapattu raidallisiksi ja vanhat parvekekai-

teet on korvattu tummalla lasilevyllä. Kirjava julki-

sivua jaotteleva väritys ja kiiltävät tummat pinnat ovat 

50-luvun muuten harmoniselle arkkitehtuurille vieraita

Vähäeleinenkin saumaton parvekelasitus muuttaa jul-

kisivun ilmettä. Sisäänvedetyt varjojen korostamat 

parvekesyvennykset häviävät kiiltävän lasin muodos-

taessa sulkevaa pintaa. Kuvat Ida Aalbergin tie 5 la-

mellitalosta ja Adolf Lindforsin tie 7 tornitalosta.

Asuinrakennusten julkisivuja on vuosien aikoina kun-

nostettu ja julkisivun värisävyä on samassa yhteydes-

sä saatettu muuttaa. Tarakkaa selvitystä alueen alku-

peräisistä värisävyistä ei ole ollut käytössä. Vasem-

massa kuvassa näkyvien Ida Aalbergin tien tornitalo-

jen värisävyjä on mm muutettu korjausten yhteydessä. 

Thalianaukion eteläreunan asuinrakennuksen uusi räi-

keän punainen väritys on 1950-luvun arkkitehtuurille 

vieras. Näin voimakasta värisävyä ei ollut mahdollista 

saavuttaa siihen aikaan käytetyillä kalkkimaaleilla

kaudelle vieraita materiaaleja, kuten vä-

rillistä kiiltävää lasia tai massiivisia ja vä-

rikkäitä voimakkaasti profi loituja peltile-

vyjä. Uusiin materiaalivalintoihin liittyvät 

yleensä uudenlaiset kiinnitysdetaljit, jot-

ka osaltaan korostavat muutosta.  Toi-

saalla on parvekekaiteet uusittu pääasi-

assa alkuperäisen kaltaisena, mutta jät-

täen pois ilmettä keventäviä yksityiskoh-

tia ja muuttaen kaidelevyn tyyppiä. Muu-

tosten yhteisvaikutuksena on julkisivun 

ilme muuttunut täysin.

Rakennusten ilmeeseen vaikuttavia 

yleisimpiä muutoksia ovat parvekelasi-

tukset, joita on jo tehty useimmissa ta-

loyhtiöissä. 

Parvekesyvennykset peittävä ja varjot 

hävittävä heijastava lasitus muuttaa jul-

kisivun ilmettä suljetuksi ja eleettömäksi. 

Parvekelasituksiin yleisesti liittyviä uusia 

katosrakenteita ei alueella esiinny mer-

kittävästi. 



68

Näkymä idästä kaava-alueelle II. Foto Jansson 20.07.1955 D2, PHK

Viistokuva 2008 Kaupunkimittaustoimisto

Ilkantien, Aino Acktén tien ja Eliel Saarisen tien ris-

teysaluetta on kaavoitettu Eliel Saarisen tien raken-

tamisen myötä. Kuvan oikeassa laidassa näkyy myös 

1970-luvulla rakennettu Teuvo Pakkalan tien alue.
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Näkymä etelästä Nuijamiestentien suuntaan vuonna 1966. Etualalla rakennetaan Haagan Ammattikoulua korttelin 29102 

uudelle tontille 9, joka ulottuu Nuijamiestentieltä Ilkantielle. Nuijamiestentien ja Huovitien risteyksessä sijaitseva rakenta-

maton tontti 5 on asemakaavassa muutettu puistoksi.  Studio B. Möller. N107320. HKM 

Viistokuva 1986 Kaupunkimittaustoimisto

Etualalla vasemmalla Nuijamiestentieltä Ilkantielle ulottuva Haagan Ammattikoulu on valmistunut vuonna 1964, arkkiteh-

teina Timo ja Tuomo Suomalainen.  Pohjois-Haagan ja Nurmijärventien väliselle alueelle rakennettiin uutta 1970-luvulta 

lähtien. Vasemmalla  arkkitehti Kalevi Ruokosuon suunnittelema rakennus Kiinteistöosakeyhtiö Nuijamiestentie  1-3 vuo-

delta 1975.  Etualalla oikealla arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelema Kuljetusristikko Oy, Nuijamiestentie 5, on valmistu-

nut 1972 ja saman arkkitehdin suunnittelema Kiinteistöosakeyhtiö Kuljetuskuutio , Nuijamiestentie 7,  vuonna 1985.   
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4.3 Lisääntynyt automäärä

Lisääntynyt automäärä ja uudet pysä-

köintialueet ovat paikoitellen muuttaneet 

Pohjois-Haagan kaupunkikuvaa. Alkupe-

räinen kadunvarsipysäköinti on edelleen 

säilynyt yleisimpänä ratkaisuna, joskin 

autot entistä tiiviimmin täyttävät kadun-

varsia. Uusia pysäköintialueita on myös 

toteutettu yksittäisille tonteille mm. Poh-

jois-Haagan II alueella Tolarintien ja Näyt-

telijäntien varressa. Pohjois- Haaga III 

alueella näkyy automäärän kasvaminen 

Adolf Lindforsin tien katukuvaa hallitsevat pysäköidyt 

autot ja niiden taustalla korkea puusto. Jalankulkijan 

on täällä vaikea löytää turvallista kulkureittiä.

Näyttelijäntiestä muodostui myöhemmin läpiajetta-

va katu, joka sittemmin sai lähes valtaväylä mittasuh-

teet. Katutila erityisen leveine jalkakäytävineen on yli-

leveä ja sen luonne poikkeaa vahvasti alueen muus-

ta katuverkosta.

Pysäköintipaikkoja on rakennettu kaikkialle minne 

vaan on saatu mahtumaan, myös Ida Aalbergin tie 1 

kallion laelle.

Sorapintainen pysäköintialue hallitsee Näyttelijäntie 

3 sisääntulopihaa. Pysäköintialue oli alun perin huo-

mattavasti pienempi ja kapeaa sisäänajotietä reunus-

tivat nurmipinnat.

erityisesti Adolf Lindforsin tien katuku-

vassa, joka tänä päivänä on voimakkaas-

ti autojen hallitsema. Myös Ida Aalber-

gin tien itäpäässä, laajasta ja ilmeeltään 

jäsentymättömästä paikoitusalueesta on 

muodostunut hallitseva.

Katuympäristössä merkittävä muutos 

on tapahtunut Näyttelijäntie pohjoisosas-

sa, jossa katutilaa on levennetty merkit-

tävästi.
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Ida Aalbergin puisto vesialtaineen 1965. Kuv. Volker von Bonin. N211204. HKM Ida Aalbergin puisto kesällä 2011 (MSo)

4.3 Kasvillisuuden ja materiaalien 
muutokset 

Kasvillisuuden muutokset

Tonttien kasvillisuus koostuu pääosin 

suurista puista, joista havupuiden osuus 

on vähentynyt ja korvautunut lehtipuil-

la, kuten vaahteralla. I-alueen havupuu-

valtaisilla tonteilla 50-luvun henki on säi-

lynyt hyvin ja kasvivalinnat tukevat ajan 

henkeä yksinkertaisuudessaan ja alku-

peräisellä lajistollaan.1 Huovitien varteen 

sijoittuvissa kortteleissa kasvillisuus on 

muuttunut lehtipuuvaltaiseksi ja aikai-

sempaa kirjavammaksi. Pohjois-Haaga 

II- ja III-alueilla kasvillisuus on pääosin 

säilynyt ajan hengen mukaisena, mut-

ta lajiston kirjavuus ja lehtipuuistutukset 

ja niiden suosiminen tonteilla ja metsä-

luonnon hoidossa ovat muuttaneet alu-

eiden ilmettä. Vieraslajeja (palsami), lin-

tujen levittämiä lajeja (terttuselja, taikina-

marja) ja myöhempien aikojen muotila-

jeja (isotuomipihlaja, pikkuangervot ku-

ten koivuangervo, pihlaja-angervo) esiin-

tyy myös. Joillakin alueilla alkuperäiset ja 

paljon hoitoa vaativat perennat on vaih-

dettu mataliin pensaisiin. Pohjois-Haa-

gan pihoilla esiintyy myös kasvilajeja, 

joiden istuttaminen nykyään on lievän 

myrkyllisyyden vuoksi vain perustelluis-

ta syistä kannatettavaa, mutta aikakau-

delle tyypillisinä ne sopivat alueelle hy-

vin (happomarjat).

Osalle pihoista on istutettu liikaa kas-

veja ja kasvilajeja, esimerkkinä Ohjaajan-

tien korttelit 29125 ja 29126, joista löy-

tyy todella paljon lajistoa, jolloin koko-

naisvaikutelma on sekava ja runsas. Kai-

ken lisäksi puiden mittakaava on usein lii-

an suuri matalien rivitalojen vierellä – esi-

merkkinä kesätammi - ja ne kärsivät tilan-

puutteesta. Toinen esimerkki muutokses-

ta on Pastori Jussilaisen tien länsipuolen 

nurmikaistaleille istutetut yksittäiskuu-

set, jotka muuttavat korttelipihojen luon-

netta ja samalla katunäkymää.

Kausi-istutukset ovat uusi ilmiö, joita 

on lähinnä aukioilla ja kerrostalopihojen 

sisääntuloissa portaiden vieressä. Kausi-

istutukset ovat kesäkukkaistutuksia, jot-

ka on sijoitettu istutuslaatikoihin, paikoin 

suoraan maahan esim. perennoihin yh-

distettyinä. Sisääntuloportaikkojen yh-

teydessä on käytetty paljon maanpeite-

perennoja tai kukkivia perennoja, mikä 

on lämmin ja inhimillinen tapa toivottaa 

asukkaat ja vierailijat tervetulleiksi.

Haagan luonnonhoitosuunnitelman 

mukaan kehysmetsien ja tonttikasvilli-

suuden hoitamattomuus näkyy maise-

massa mm. puuston ylitiheytenä ja nuo-

ren lehtipuuston riukuuntumisena, mai-

semien umpeutumisena, huonokuntois-

ten ja kuolleiden puiden määrän lisäänty-

misenä sekä pensaskerroksen runsaana 

vesakoitumisena 

Hellekesistä johtuvat kuivuustuhot 

ovat tehneet tuhojaan erityisesti kuvilla 

kallioalueilla, jolloin maisemallisesti arvo-

kasta mäntyä ja katajaa on kuollut pys-

tyyn.

Kokonaisuutena katsoen suurin muu-

tos kuluneiden vuosikymmenten aikana 

on kasvillisuuden ja peitteisyyden lisään-

tyminen erityisesti tonteilla. Puiden kas-

vaessa korkeatkin rakennukset sopeutu-

vat ja jopa piiloutuvat maisemaan. Tämä 

myös peittää hyviä ja ikäviä näkymiä ja 

sulkee maisematiloja tai niiden välisiä ak-

seleita ja maamerkkejä.

Perennaistutuksia Poutuntie 2 seinustalla.
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Pinnoitteiden, kalusteiden ja varusteiden 
muutokset

Osa-alueella materiaali- ja varusteva-

likoima on säilynyt parhaiten muutoksil-

ta. Tyypillisiä materiaaleja ovat muun mu-

assa nurmi-, asfaltti-, sora- ja kalliopin-

nat sekä poluilla ja esimerkiksi pyykin-

kuivatusalueilla liuskekiveys, jota esiin-

tyy myös rakennusten sokkeleissa. Be-

tonikiveä alueella ei juuri esiinny. Myös 

varusteiden ja kalusteiden valikoima on 

niukka ja huomiota herättämätön. Mata-

lia tukimuureja esiintyy melko paljon. Esi-

merkiksi Poutuntiellä on autotallien luis-

kien yhteydessä monesti käytetty tuki-

muuriratkaisuja, jotka yleisesti on teh-

ty luonnonkivestä. Myös loivia rajapin-

toja on perinteisesti saatettu tukea luon-

nonkivin. Uudemmat tukimuurit on toisi-

naan rakennettu betonimuurikivin, mikä 

on edullinen, mutta 1950-luvun miljöö-

seen soveltumaton ratkaisu.

Osa-alueella II materiaalivalikoima on 

myös ajan hengen mukainen. Pinnoit-

teena on pääosin asfaltti yhdistettynä 

luonnonkiveen, jota on käytetty katujen 

reunakivissä ja sisääntulojen portaikois-

sa sekä liuskekiviverhouksena poluilla ja 

sokkeleissa. Sora- ja avokalliopintoja on 

yhdistetty nurmialueisiin. Jonkin verran 

on käytetty betonilaattakiveyksiä esimer-

kiksi tuuletustelineiden alustoilla ja jalan-

kulkupintoina.

Osa-alueella III materiaalien kirjo on 

kahta edellistä aluetta suurempi. Myö-

hemmin tehdyt perusparannukset ovat 

tuoneet esimerkiksi betonikivin verhoil-

tuja kulku- ja oleskelualueita, joissa on 

käytetty yhtä tai useaa eri kivityyppiä. 

Rakennusten sokkelit on joissain tapa-

uksissa reunustettu seulanpääkiveyksin 

myöhempien muutostöiden yhteydes-

sä. Myös varusteiden ja kalusteiden kir-

jo on suuri. 

Yhteisenä piirteenä kaikille asu-

masoluille on tuuletustelineiden ja pyö-

rätelineiden yleisyys pihoissa. Myös pie-

net ja vaatimattomat leikkipaikat ja oles-

kelualueet on alueelle tyypillinen piirre. 

Tämä tukee aikakauden yksinkertaista ja 

luonnonläheistä suunnitteluperiaatetta, 

mutta myös sitä, että leikki ja yhteisölli-

syys keskitettiin leikkipuistoihin ja yhteis-

pihoille.

Rakennelmien sovittaminen ympäristöön

Muun muassa jätehuollon tarpeisiin on 

vastattu rakentamalla jätehuoneita ja va-

rastorakennuksia. Perinteisesti tontin 

huoltotoiminnot sijoitettiin tontin taka-

osiin, mutta uudet rakennelmat on usein 

sijoitettu toiminnallisesti edullisemmalle, 

mutta kaupunkikuvallisesti epäsopivam-

malle paikalle, katujen välittömään lähei-

syyteen.

Ylhäällä: Pietari Hannikaisentie 1 pysäköintialuet-

ta reunustava Betonireikäkivin tuetut penkereet eivät 

kuulu alueen perinteiseen kaupunkikuvaan.

Keskellä: Autojen pysäköintiä piha-alueella on ratkais-

tu uudenaikaisilla betonisilla nurmikivillä. Näytteli-

jäntie 24

Alhaalla: Puistokalusteita eri aikakausilta Pietari Han-

nikaisentie 1 pihassa
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Jätehuolto on muuttunut ja tarpeellisia jätekatoksia 

on sijoitettu tonteille usein kadun varteen. Perintei-

sesti jätehuoltotoiminnot on sijoitettu kuitenkin tont-

tien takaosiin. Usein uudet katokset ovat suurikokoi-

sia ja ovat katukuvassa. tarpeettoman huomiota he-

rättäviä.

Pienikokoinen tontin takaosaan sijoitettu jätekatos on 

huomaamaton kaupunkikuvassa. Poutuntie 8.

Perusparannusten yhteydessä tehdyt materiaalivalin-

nat poikkeavat usein alkuperäisistä. Seulanpääkiveyk-

siä Näyttelijäntie 22 seinustalla.

Betonikiveyksiä Näyttelijäntie 24:n pihalla.
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5.1 Rakennetut aluekokonaisuudet

Luvussa 5 tarkastellaan Pohjois-Haagan 

nykytilaa ja ominaispiirteitä n osa-alueit-

tain esimerkkikohteiden avulla. Esitellyt 

kohteet on valittu siten, että ne ilmentä-

vät kunkin osa-alueen kannalta tunnus-

omaisia ratkaisuja ja samalla muodosta-

vat selvästi tunnistettavia rakennusryh-

miä. Viheralueita tarkastellaan alueelli-

sena järjestelmänä, sekä osana laajem-

paa kokonaisuutta että osakokonaisuuk-

sina. Katuja ja aukioita tarkastellaan toi-

minnallisesta ja kaupunkikuvallisesta nä-

kökulmasta. 

5. Maiseman ja rakennetun 
ympäristön ominaispiirteet

Ilmakuva  Pohjois-Haaga II alueelta. Helsingin kau-

punkimittaustoimisto 1992. 
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Pohjois-Haaga I

Eliel Saarisen tien, Nuijamiestentien ja 

Metsäläntien rajaaman alueen yhtenäi-

nen 1950-luvulta periytyvä kerrostalokan-

ta ja maaston muodot aikaansaavat ehy-

en maisemakokonaisuuden. Mäen pääl-

lä sijaitseva, Santavuorentien, Krankan-

tien ja Poutuntien kerrostaloalue muo-

dostaa oman kokonaisuutensa (korttelit 

29105 pohjoisosa, 29109, 29110, 29112 

ja 29114). Huovitien alue sijaitsee laak-

sossa ja sen keskeinen osa on Linnaleiri-

naukio, jota kehystää Asunto-osakeyhtiö 

Huovitie 3 liikehuoneistoineen (korttelit 

29102, 29105 eteläosa, 29106).

Muutoksia 1950-luvun jälkeen

Muutoksia on käsitelty laajemmin lu-

vussa 4.

Alueen keskelle on yleisen rakennuk-

sen tontille rakennettu Pohjois-Haagan 

vanhustentalo vuonna 1967, kaksi raken-

nusta, joiden monipolvinen massoittelu, 

tasakatto ja valkoisuus selvästi poikkea-

vat ympäristön rakennustavasta. 

Kehystäville puistoalueille on 1960-lu-

vulta lähtien rakennettu uudisrakennuk-

sia, jotka yleensä edustavat toisenlaista 

mittakaavaa ja arkkitehtonista muotokiel-

tä kuin 1950-luvun pienimittakaavainen 

kerrostalorakentaminen:

1960-luvulta 1980-luvulle on alueen 

eteläosaan rakennettu Haagan ammat-

tikoulu (1964), Haagan terveysasema 

(1984) ja kuulojärjestöjen toimitalo, ns. 

Valkea talo (1985). 

Nuijamiestentien itäpuolella on 

1970-luvulta alkaen rakennettu useita lii-

ke- ja toimistorakennuksia. 

Uusinta ajallista kerrostumaa edus-

tavat puistovyöhykkeelle Eliel Saarisen 

tien varrelle rakennetut palveluasuin- ja 

asuinkerrostalot, joiden mitoitus, sijoit-

telu ja lähiympäristön käsittely sisältävät 

1950-luvun suunnitteluperiaatteista poik-

keavia piirteitä.

Santavuorentie 4, Pohjois-Haaga I. (Kka) 
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Osakokonaisuus kortteli 29110 Poutuntie 
ja Krankantie

Kortteli 29110 tontit 5,6,7,8,9,10,11 ja 12.

Poutuntie 3,5,7,9

Rakennusten käyttöönottovuosi: 1954–55. 

Arkkitehtisuunnittelu: Viljo Kauppinen, Erik Lindroos, 

P. Salomaa ja Ilona Lehtinen.  

Krankantie 4,6,8,10 

Rakennusten käyttöönottovuosi: 1955 

Arkkitehtisuunnittelu: Erik Lindroos, Mauno Siitonen, 

Eino Ikäheimo

Yhtenäisen osakokonaisuuden tyypilli-

nen rakennus on lyhyt, pääosin kahden 

porrashuoneen käsittävä lamellikerrosta-

lo.  Rakennusten sijoitus myötäilee kaa-

revia katulinjoja. Rakentamattomat tont-

tialueet muodostavat korttelin keskel-

le pohjois-eteläsuuntaisen puistomaisen 

kokonaisuuden, jonka yhtenäisyyttä jon-

kin verran rikkovat myöhemmin rakenne-

tut autopaikat. Nykyisellään rehevöitynyt 

puusto, joka alun perin on koostunut säi-

lyneistä metsäpuista, tekee pihaympäris-

töstä entistä varjoisamman. Rakennus-

ten edessä on yhtenäinen, rakentamaton 

tonttikaistale, jossa on vuoroin nurmik-

koa puu- ja pensasistutuksineen, vuoroin 

autotallien päällystettyä ajopintaa.

Asuinkerrostalojen yksinkertaista, 

harjakattoista perushahmoa elävöittävät 

ulokeparvekkeet, ranskalaiset parvek-

keet, kattilahuoneiden muuratut piiput ja 

porrashuoneiden isot ikkunat. Päädyissä 

on ikkunoita ja parvekkeita sekä paikoin 

erkkeriaiheita. Sokkelin päällysteenä on 

paikoin liuskekiveä.

Kasvillisuus koostuu pääosin nurmikoista 

ja suurista puista, jotka ovat paikoin säi-

lyneitä metsäpuita, sekä näyttävistä yk-

sittäispensaista.  Matalia pensasaitoja on 

satunnaisesti käytetty rajaavina aiheina, 

mutta yleensä tontit liittyvät jalkakäytä-

vään ilman rajaavaa istutusta. Siellä, mis-

sä Poutuntien katutaso sijaitsee alempa-

na kuin tontit, on istutettujen piha-aluei-

den rajautuminen jalkakäytävään toteu-

tettu harkitusti ja luontevasti.
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Osakokonaisuus koillisosan pistetalot, 
korttelit 29114 ja 29113

Kortteli 29114, tontit 1,2,3 ja 4

Krankantie 5 ja 7 (Poutuntie 13), Poutuntie 15, Sim-

siönkuja 4.

Rakennusten käyttöönottovuosi: 1952–55

Arkkitehtisuunnittelu Bey Heng (t.1), Kokko&Kokko 

(t.2), Reino Koivula (t.3)

Kortteli 29113, tontit 1 ja 2

Krankantie 3 (Simsiönkuja 1), Simsiönkuja 3

Rakennusten käyttöönottovuosi: 1952(Simsiönkuja 3)

Arkkitehtisuunnittelu: A. Raevaara (t.1,Krankantie 3), 

Aulis Blomstedt (t.2,Simsiönkuja 3)

Kuusi piste- tai tornitaloa muodostaa tun-

nistettavan rakennusryhmän, jota kehys-

tää U-muotoisen, Poutuntien, Krankan-

tien ja Nuijamiestentien välisen puisto-

alueen metsäinen rinne. Rakennusten 

väliin työntyy kääntöpaikkaan päättyvä, 

lyhyt Simsiönkuja.

Krankantien puolella on kolme 4-ker-

roksista, harjakattoista pistetaloa, jois-

ta pohjoisimman hahmo on kuutiomai-

sen kiinteä yhtenäisine harjakattoineen. 

Krankantie 3:n ja 5:n volyymia on keven-

netty porrastamalla runkoa kapenemaan 

etelään päin.

Ryhmän itäreunan muita korkeam-

pien pistetalojen kerrosluku on kaikesta 

päätellen tarkennettu asemakaavan vii-

meistelyvaiheessa. 7-kerroksiset raken-

nukset kohoavat Pohjois-Haaga I:n maa-

merkeiksi metsäpuiden latvuston yli. 

Tornitalojen volyymia on jäsennetty 

kaventamalla rakennusrunkoa asteittain 

etelään päin ja sijoittamalla parvekkeita 

porrastusta korostamaan. Rakennusten 

ilme vaihtelee eri suunnilta katsoen. Au-

lis Blomstedtin suunnittelemaan torniin 

kuuluu poikkeuksellisesti sisään vedet-

ty tasakattoinen ullakkokerros, jota kier-

tää kattoterassi. Rakennuksessa on be-

tonikaidelevyllä varustetut ulokeparvek-

keet.

Krankantien ja puiston välisellä piha-

alueella lomittuvat metsäiset istutusalu-

eet ja asfaltoidut autopaikat. Krankan-

tien puoleisilla tonttikaistoilla on runsaas-

ti vehreää puustoa.
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Pohjois-Haaga II

Eliel Saarisen tien ja kolmelta sivulta 

puistovyöhykkeiden rajaama alue muo-

dostaa ehyen ja moni-ilmeisen kokonai-

suuden, joka erityisen puhuttelevasti il-

mentää rakennusaikansa ympäristöihan-

teita. 1950-luvun vaihteen luonnoksista 

periytyvä kaavaratkaisu perustuu asuin-

kortteleiden välissä kierteleviin asunto-

katuihin ja omaleimaisiin osa-alueisiin. 

Puistojen ja puistoraittien muodostama 

struktuuri on edelleen koettavissa alu-

eella.  Thalian aukio on vanhastaan alu-

een palvelukeskus ja liittyy julkisten ra-

kennusten sarjaan joka on muodostunut 

Aino Acktén tien tuntumaan. 

Pääosin 1950-luvulta periytyvä raken-

nuskanta on toteutettu pääosin kortte-

leittain, toistuvien rakennustyyppien ja 

yhtenäisen kerroskorkeuden leimaamina 

osakokonaisuuksina, jotka erottuvat sel-

västi omaleimaisina pihapiireinä tai vyö-

hykkeinä. Alueen arkkitehtonista yhtenäi-

syyttä elävöittää yksityiskohtien, materi-

aalien ja värityksen vaihtelu.

Osakokonaisuuksien rakennustyyp-

peinä ja ryhminä esiintyy lyhyitä erillään 

olevia kerrostalolamelleja, toisiinsa kyt-

kettyjen lamellien porrastuvia sarjoja, pis-

tetaloja ja rivitaloja. 

Muutoksia 1950-luvun jälkeen

Muutoksia on käsitelty laajemmin lu-

vussa 4.

Eliel Saarisen tien ja Aino Acktén tien 

risteyksen ympäristöä koskevassa ase-

makaavamuutoksessa on vuonna 2002 

muutettu puistoalue asuintontiksi. Tontil-

le on rakennettu kaksi asuinkerrostaloa, 

joiden mitoitus, sijoittelu ja lähiympäris-

tön käsittely sisältävät 1950-luvun suun-

nitteluperiaatteista poikkeavia piirteitä.

Asunto Oy Aition piha-alue (MSc)
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Osakokonaisuus kortteli 29132

Kortteli 29132

Tontit 1 ja 3

Tolarintie 4 ja 8

Pastori Jussilaisen tie

Omistaja: Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy (tontit 1 ja 3 

asuinrakennukset); Helsingin kaupunki (tontti 2 koulu)

Suunnittelu-/käyttöönottovuosi: 1955/1956 (koulu 

1957/1958)

Arkkitehti: Martti Välikangas

Pihasuunnittelu: puutarhakonsulentti Elisabeth Koch 

Rajaavien katujen vastapuolella on asuin-

kortteleita, eteläpuolella on Hagaron van-

hainkoti ja yksittäinen kerrostalo. Pitkän-

omaisessa korttelissa maaston korkeus 

vaihtelee huomattavan paljon, noin 19,5 

metristä 32 metriin mpy.  Korttelin alku-

peräistä kalliomaastoa on säilynyt koulu-

pihalla ja paikoin korttelin luoteisosassa. 

Asuinrakennusten tontit kehystävät U-

kirjaimen muotoisena ryhmänä länsisi-

vulla sijaitsevan koulutontin. Kortteliin 

muodostuu kaksi rakennusryhmää: poh-

joisosan kolmen rakennuksen rajaama 

pihapiiri (tontti 3) sekä Pastori Jussilaisen 

tien linjaa noudattava, poikkeuksellisen 

pitkä, porrastuva kerrostalo ja siihen näh-

den kohtisuoraan oleva, itä-länsisuuntai-

nen kerrostalo (tontti 1). Korttelin reu-

noille sijoittuvat rakennukset muodos-

tavat kadulta suojattuja pihatiloja. Poh-

joisosan rakennusten rajaama piha-alue 

aukeaa etelään koulun tontin suuntaan. 

Tontilla 1 kulmittain sijaitsevien asuinra-

kennusten suhteellisen kapeat piha-alu-

eet on suunnattu länteen ja etelään. 

Kulku pohjoisosan piha-alueelle ta-

pahtuu tontin kulmista, muilta osin kort-

telin molemmilta reunoilta. Länsireunan 

rakennuksen sisäänkäynnit on sijoitettu 

yhteisen piha-alueen puolelle, pohjois-

reunalla sisäänkäynnit ovat sekä kadun 

että pihan puolella. Itäreunan rakennus-

ten ulko-ovet ovat kadun puolella. Ete-

läreunan rakennuksen sisäänkäynnit on 

sijoitettu sekä pohjois- että eteläsivulle. 

Parvekkeet ovat johdonmukaisesti länsi- 

tai eteläpuolella.

Kolmikerroksisten rapattujen, harja-

kattoisten asuinrakennusten julkisivut 

noudattavat koko korttelin osalta yhte-

näistä ulkoasua, jonka tunnusomaisia 

piirteitä ovat tiilikatto, valkoisella kehyk-

sellä korostetut neliömäiset ikkunat, si-

säänkäyntikatokset ja osittain sisään ve-

detyt parvekkeet, joissa on siro pyöröte-

räskaide.  Kellarikerroksiin kuuluu ikku-

noita. Maanpäällinen kellari sisältää osit-

tain autotalleja.

Piha-alueen suunnitelma

Pihasuunnitelma on esitetty luvussa 

3.7. Arkkitehdin vahvistetussa asemapiir-

roksessa (1955) on esitetty pihajäsente-

lyn alkuperäiset periaatteet. Tontin län-

si- ja luoteisosassa on paljasta kalliota 

ja muutamia puita, koilliskulmassa pai-

koitustasku ja itäsivulla nurmikkoa sekä 

puuryhmiä.  

Pohjoisen pihapiirin länsi- ja pohjoissi-

vulla kulkevien käytävien lisäksi piha-alu-

eelle on suunniteltu kapeita, polveilevia 

polkuja. Yhtenäisen nurmikkoalueen lo-

maan on sijoitettu kuusikulmainen leik-

kikenttä, suorakaiteen muotoinen kui-

vausalue ja lipputanko. Puuistutuksia on 

esitetty ainoastaan länsiosaan, jossa on 

myös avokalliota. Oleskelualueen lähellä 

on merkintä ”paikalleen jäävä puu”. 

Itäsivun pitkän kerrostalon (tontti 1) 

pihan puolelle on esitetty nurmikkoa, 

muutamia yksittäispuita, kuivauspaikka 

ja kapea polku. Toiminnat on keskitetty 

tontin eteläosaan, jossa on sekä paikoi-

tustasku että nurmikon kehystämä, kah-

den kuusikulmion muodostama leikki-

kenttä.  



83

Ensimmäisen pihasuunnitelman to-

teutuksesta löytyy tietoa 1950-luvun va-

lokuvista ja viistoilmakuvista. Sen sijaan 

Elisabeth Kochin laatimaa varsinaista is-

tutussuunnitelmaa ei ole löytynyt selvi-

tyksen yhteydessä. 

Piha-alueen nykytilanne

Pohjoisen tontin (3) ulkoreunojen ny-

kyinen käsittely vastaa pääosin alkupe-

räistä periaatetta. Tolarintien puolella on 

rakennusten edessä loivasti viettävä nur-

mikkokaista ilman pensas- tai puuistu-

tuksia. Matala, osittain louhittu kallio ra-

jautuu kauniisti jalkakäytävään.   Tolarin-

tien ja Ohjaajantien kulma on kuin pieni 

puistikko nurmikkoineen, sileine kallioi-

neen ja mäntyineen. Sieltä avautuu ke-

hystetty näkymä ja kulkureitti sisäpihal-

le kerrostalojen päätyjen muodostaman 

”portin” läpi.  

Ohjaajantien puolella on katuun sau-

mattomasti rajautuva nurmialue, jolla 

kasvaa muutamia pensaita ja puita. Ton-

tin koilliskulmassa on asfaltoitu pysä-

köintialue, jonne ajetaan pohjoisesta. 

Pastori Jussilaisen tien puolella on ra-

kennuksen eteen jäänyt tilaa sekä käytä-

välle että nurmikaistalle.  Itäsivulla on vie-

lä puiden katveessa pienehkö pysäköin-

tialue, jonne ajetaan Pastori Jussilaisen 

tieltä. Lisäksi on kadunvarsipysäköintiä. 

Kellarissa on muutama autotalli. Pohjoi-

sen tontin 3:n kaakkoiskulmassa kasvaa 

tuuhea lehtipuuryhmä.

Pitkän kerrostalon varrella on Pasto-

ri Jussilaisen tiellä saumattomasti jalka-

käytävään rajautuva nurmikkovyöhyke, 

jalkakäytävän kanssa rinnakkain kulkeva 

käytävä ja sokkelin vieressä kapea nur-

mikaista.

Pohjoisen taloryhmän sisäpiha on 

maastoltaan vaihtelevaa ja kalliopin-

nat on jätetty kauniisti näkyville. Piha-

alue on pääosin vehreää nurmikkoa, jon-

ka rinteeseen on sovitettu maastoaskel-

mia. Asfalttipihat, sorakäytävät ja kalliot 

liittyvät saumattomasti toisiinsa. Yksittäi-

set syreenipensaat toimivat katseenvan-

gitsijoina ja tilaa rajaavina aiheina. Puus-

to koostuu pääosin mäntyryhmistä ja 

suurista vaahteroista. Pihan länsireunal-

la kasvaa puita ”rivissä” ja itäosassa on 

tuuheiden lehtipuiden, pääosin vaahte-

roiden rajaama oleskelualue, jonka täs-

mällinen kuusikulmainen muoto on hä-

vinnyt. Pihalla on oleskeluryhmiä ja si-

säänkäyntien yhteydessä on nykyisellään 

kausi-istutuksille varattuja astioita. Pihan 

eteläreunaan on myöhemmin rakennettu 

itä- länsisuuntainen pysäköintialue, jon-

ne ajetaan Tolarintieltä. Koulupihaan ra-

jautuva karu asfaltti-alue on jäänyt ilman 

rajaavia istutuksia.

Pihapuustoa on tontilla 1 lähinnä kou-

lutonttiin rajautuvalla kaistaleella. Ete-

läisen asuinrakennuksen eteläsivulla on 

nurmialue, käytävä ja kaksi ”pysäköinti-

taskua”. Tontin kaakkoisosassa on alku-

peräisen täsmällinen muotonsa menettä-

nyt oleskelupiha. Tontin rajaa sivuaa ke-

vyen liikenteen puistoraitti.
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Osakokonaisuus kortteli 29121

Kortteli 29121, tontti 1

Aino Acktén tien, Näyttelijäntien, Thalian aukion, Pie-

tari Hannikaisen tien ja Eliel Saarisen tien rajaama ra-

kennusryhmä

Pietari Hannikaisen tie 2 A-D, 2 E-G, 2 H-I, 2 R-T, 2 

U-V

Suunnittelu- / käyttöönottovuosi 1953/1954

Arkkitehdit Märta Blomstedt ja Martti Lampén

Puutarhasuunnittelusta on vastannut puutarhakonsu-

lentti Elisabeth Koch

Omistaja Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

Kortteli rajautuu pohjoisessa Pietari Han-

nikaisen tiehen, jonka päätteenä on 

kääntöpaikka. Itäpuolella on puistoalue 

ja korttelin kaakkoisraja sivuaa Eliel Saa-

risen tietä myötäilevää puistokaistaa. Ra-

jaavien katujen vastapuolella on asuin-

kortteleita, liiketiloja ja koulu. 

Maaston korkeus vaihtelee noin 19,5 

metristä 26 metriin myp.

Kortteli käsittää yhdelle tontille raken-

netun yhtenäisen kerrostaloryhmän. Ton-

tin monikulmainen muoto on tarjonnut 

lähtökohdan viiden talon viuhkamaiselle 

muodostelmalle, joka avautuu etelään ja 

sulkeutuu osittain pohjoiseen päin. Kol-

mikerroksiset rakennukset ryhmittyvät 

kehystämään kahta piha-aluetta, joista 

läntinen on itäistä väljempi.  

Piha-alueelta avautuu näkymiä Aino 

Acktén tien ja Eliel Saarisen tien yli, alu-

eelle jonne on äskettäin rakennettu uusia 

kerrostaloja tienristeyksen tuntumaan. 

Koska pihataso sijaitsee pääosin katuta-

son yläpuolelle, avoin piha-alue jää kat-

seilta suojaan. 

Rakennukset ovat pääosin kolmiker-

roksisia, harjakattoisia ja rapattuja. Par-

vekkeet on puoleksi vedetty sisään jul-

kisivupinnasta.  Vierekkäiset parvekekai-

teet on pitkillä sivuilla liitetty yhteen. Tun-

nusomaisena julkisivuaiheena on porras-

tettu pääty, jossa on parvekkeita. Yhte-

näistä linjaa noudattavien julkisivujen 

muita tunnusomaisia piirteitä ovat ke-

hystetyt sisäänkäynnit. Ikkunalliset por-

rashuoneet on varustettu tuuletuspar-

vekkeilla. 

Piha-alueen suunnitelma ja nykytilanne

Kulku piha-alueelle tapahtuu lounais-, 

länsi- ja pohjoispuolelta. Sisäänkäynnit 

on yleensä sijoitettu rakennusten poh-

jois- tai itäsivulle. Parvekkeet on suun-

nattu etelään tai länsi-lounaissuuntaan. 

Elisabeth Kochin laatimassa istutus-

suunnitelmassa (26.8.1954) on esitetty 

avokalliota, neljä erimuotoista leikkialu-

etta, käytäviä ja kivettyjä polkuja sekä is-

tutettavia puita ja pensaita. Pietari Hanni-

kaisen tien kääntöpaikan ja Eliel Saarisen 

tien puoleiselle rajalle on esitetty puuri-

vit. Muilta osin puut ja pensaat ryhmit-

tyvät kehystämään oleskelualueita tai jä-

sentämään pihatiloja. Istutussuunnitel-

maan liittyvää koodiselitystä ei ole pii-

rustuksessa. 1

Rakentamisen jälkeen otettujen va-
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lokuvien perusteella Aino Acktén tien ja 

Eliel Saarisen tien risteyksessä on kaa-

van mukaisella puistokaistalla säilytettyä 

metsäpuustoa, samoin korttelin luoteis-

kulmassa ja itäkärjessä.  Sisäpihalle on 

jäänyt pystyyn muutamia mäntyjä. Muil-

ta osin piha-alue on saanut asunsa raken-

tamisen yhteydessä ja sen jälkeen. 

Tontin nykyinen ilme on rehevään 

puuston leimaama, lukuun ottamatta 

länsireunaa ja itäosaa, jonne on raken-

nettu paikoitusalueet. Tontin yleisjäsen-

tely vastaa osittain edelleen laadittua pi-

hasuunnitelmaa, lukuun ottamatta uu-

dempia paikoitusalueita ja L-muotoisen 

asuinrakennuksen kainalossa sijainnutta 

monikulmaista leikkialuetta, joka on hä-

vinnyt.
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Osakokonaisuus korttelit 29116, 29117, 
29118, 29119, 29120

29116, Tontti 2, Ida Ekmanin tie 1

29117, Tontit 6 ja 7, Ida Ekmanin tie 3 ja 5

29118, Tontti 1, Aino Acktén tie 7

29119, Tontti 1, Aino Acktén tie 5

29120, Tontit 2, 3 ja 4, Aino Acktén tie 1 ja 3, Ida Ek-

manin tie 2

Ida Ekmanin puisto 1:142

Asunto Oy Aitio

Ida Ekmanin tie 1, 2, 3 ja 5

Aino Acktén tie 1 ja 3

Suunnittelu-/käyttöönottovuosi: 1954/1956 

Arkkitehti: Jorma Järvi

Asunto Oy Aino Acktén tie 5 Ja Asunto Oy Aino Ack-

tén tie 7

Suunnittelu-/käyttöönottovuosi: 1954/1955  

Arkkitehdit Kauko Kokko ja Niilo Kokko

Aino Acktén tien ja Eliel Saarisen tien ra-

jaaman kortteliryhmän läpi kaartaa Ida 

Ekmanin tie, jonka kainaloon jää 1950-lu-

vulta periytyvä Ida Ekmanin puisto.  Ra-

jaavien katujen vastapuolella on julkisia 

rakennuksia, Thalian aukio, palvelura-

kennuksia ja asuinkortteleita. Eteläpuo-

lella alue rajautuu Aino Acktén puistoon. 

Alueen läpi kulkee kapea, taitteinen puis-

toraitti, joka osittain noudattaa Haagan ja 

Munkkiniemen kylän vanhaa rajaviivaa. 

Maaston korkeus vaihtelee noin 17,5 

metristä 23,5metriin mpy. Korttelin alku-

peräistä kalliopintaa on nurmikon lomaan 

jätetty näkyviin piha-alueilla ja Ida Ekma-

nin puistossa.

Asuinrakennusten lomaan on muo-

dostunut väljiä piha-alueita, joiden poh-

joisena suojamuurina ovat Aino Acktén 

tien varren kerrostalot.  Vaikka välittö-

mästi rakennusryhmän eteläpuolella on 

Etelä- ja Pohjois-Haagaa erottava puis-

tovyöhyke, siihen on pihoilta vain rajoi-

tetusti näkymiä ja kylkuyhteyksiä. Jos 

alkuperäisen kaavan mukaiset pisteta-

lot olisivat toteutuneet, tilanne olisi toi-

nen. Rakennussuunnittelussa päädyttiin 

aikoinaan kaitiotaloihin ja ryhmittelyrat-

kaisuun, joka korostaa korttelin ulospäin 

suljettua, suojaisan puutarhan luonnetta. 

Ydinalueen rakennukset on sijoitet-

tu lähes suorakulmaisen koordinaatiston 

mukaan. Aino Acktén tien ja Ida Ekma-

nintien läntisen risteyksen kohdalla on 

kaksi tästä poikkeavaa kerrostaloa, jotka 

noudattavat kokoojakadun suuntaa. Nii-

den päädyt muodostavat ikään kuin por-

tin Ida Ekmanin tielle. 

Asunto Oy Aition rakennukset ovat 

kolmikerroksisia ja harjakattoisia. Ra-

pattujen julkisivujen nykyinen väritys on 

varsin voimakas verrattuna 1950-luvulla 

käytettyihin kalkkimaaleihin. Ikkuna-auk-

koja on korostettu valkoisella pieliaiheel-

la.  Tunnusomaista on päätyjen puhtaak-

simuurattu kalkkihiekkatiilipinta. 

Länsiosan kaksi kerrostaloa poikke-

avat yksityiskohtien ja värityksen osalta 

Jorma Järven suunnittelemista, Asunto 

Oy Aition rakennuksista. 

Piha- ja puistoalueen suunnitelmat ja 
toteutus

Itä- länsisuuntaisten rakennusten si-

säänkäynnit on yleensä sijoitettu poh-

joissivulle ja parvekkeet eteläsivulle. Ryh-

män itäisellä reunalla on poikkeukselli-

sesti sijoitettu sisäänkäynnit ja parvek-

keet samalle puolelle eli länsisivulle. Län-

siosan kahden rakennuksen maanpäälli-

sessä kellarikerroksessa on jouduttu si-

joittamaan autotallit ja parvekkeet samal-

la puolelle. 

Vahvistetussa asemapiirroksessa on 

esitetty pihan jäsentelyn alkuperäiset pe-

riaatteet. 

Pohjoinen yhteispiha viettää länteen 

päin. Sen pohjoisreunalle on pohjaker-

roksen asuntojen eteen muodostettu pi-

haterassivyöhyke. Puistomaisessa rin-

teessä kasvaa mm. iäkkäitä, kookkaita 

ruotsinpihlajia. Muuta vanhaa, istutet-

tua puustoa edustavat vaahterat ja pu-

natammi. Ida Ekmanintie 3:n ja 5:n edus-
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talla kasvaa kurttulehtiruusua, vuorimän-

tyä, vuorenkilpeä ja syreeniä omina ryh-

minään.

Piha-alueen istutukset ja käytävät lo-

mittuvat paljaiden kalliokohtien kanssa. 

Tämä luo alueelle erityisen ilmeen, joka 

myös leimaa Ida Ekmanin puiston som-

mitelmaa.

Ida Ekmanin puisto oli kaupunginpuu-

tarhuri Bengt Schalinin kauden viimeisiä 

toteutettuja puistoja. Puisto suunniteltiin 

ns. ”äiti ja lapsi”-puistoksi.  Perusrakenne 

muodostuu kolmesta kaarevasta puisto-

käytävästä, jotka kohtaavat pohjoisosan 

pienellä sorakentällä.  Helmikuussa 1957 

päivättyyn puistosuunnitelmaan on piir-

retty puita, perenna- tai kesäkukkaryh-

miä, avokallioita, nurmikkoa ja pohjoisel-

le rajalle pensasaita.

Puistosommitelma koostuu monipuo-

lisesta kasvillisuudesta yhdistettynä yk-

sinkertaiseen, luontevaan rakenteeseen. 

Puistokäytävien linjaus väistää kallioalu-

eita. Puuston joukossa on pääosin luon-

nonpuustoa. Monilajisia ja kukkivia pen-

sasistutuksia on sijoitettu nurmikolle ja 

perennaistutuksia käytävien, oleskelu-

alueen ja penkkisyvennysten yhteyteen. 

Puisto on hyvin säilyttänyt ominaispiir-

teensä ja luonteensa rauhallisena kortte-

lipuistona, ”jonka arvoa kukkaistutukset 

ja monilajinen kasvillisuus nostavat”.  2
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Pohjois-Haaga III

Pohjois-Haaga III poikkeaa sekä kaaval-

lisen rakenteensa, topografi ansa että ra-

kentamisen mittakaavan osalta Pohjois-

Haaga I:n ja II:n alueista. Liikenneratkai-

sun runkona on Näyttelijäntie, josta er-

kanevat kääntöpaikkaan päättyvät asun-

tokadut. Kehystävä puistoalue kurot-

tautuu säteittäisinä puistokiiloina alu-

een keskustaa kohti korostaen jakoa kol-

meen kortteliryhmään tai soluun. Alueen 

keskellä on pienimittakaavainen ostos-

keskus.

Puistokiilojen erottamien osa-aluei-

den erilainen luonne on ilmeinen. Maa-

merkkinä toimii Runar Schildtin puiston 

yläpuolelle kohoava tornitalojen rivi ja 

itäisen korttelin kalliomaastoon rakennet-

tu kolmen tornin ryhmä. Taustalle jäävät 

pitkien, säteittäisten kerrostalolamellien 

muodostama, puistomaisen pihapuus-

ton pehmentämä osakokonaisuus ja ka-

uimpana keskustasta sijaitsevat, pieni-

mittakaavaiset taloryhmät.

Alueen erityispiirteille on omat histori-

alliset syynsä. Kun Pohjois-Haaga I:n alu-

een rakennukset suunniteltiin yksitellen 

ja Pohjois-Haaga II:n rakennussuunnitte-

lu tapahtui suurempina osa-alueina, Poh-

jois-Haaga III suunniteltiin ja toteutettiin 

yhtenä kokonaisuutena. Vielä asemakaa-

van luonnosvaiheessa hahmoteltiin alu-

eelle pääosin lyhyitä lamellikerrostaloja 

ja pistetaloja. Lopullinen rakenne ja huo-

mattavasti korkeampi tehokkuus päätet-

tiin yhteistyössä alueen rakennuttajan, 

Helsingin Sato Oy:n kanssa. 

Muutoksia 1950-luvun jälkeen

Muutoksia on käsitelty laajemmin lu-

vussa 4.

Asemakaava-alueelle on 1970-luvun 

vaihteessa rakennettu opiskelija-asunto-

la huoltorakennuksineen (kortteli 29139) 

sekä muutama kerrostalo lisää, joista toi-

nen puretun lämpökeskuksen paikal-

le (kortteli 29137). Läntistä ja pohjois-

ta kortteliryhmää erottavaan kiilaan on 

muodostettu kerrostalotontteja Näytteli-

jäntien varrelle.

Adolf Lindforsin tie (Kka)
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Osakokonaisuus kortteli 29137

Kortteli 29137: Adolf Lindforsin tie 1,3,5,7,9 / ton-

tit 7,6,5,4,3

Suunnittelu-/käyttöönottovuosi 1955/1956

Arkkitehdit Sakari Nironen ja Tauno Salo

Korkealle, itä-länsisuuntaiselle kalliose-

länteelle rakennetut tornitalot ovat Poh-

jois-Haaga III:lle tunnusomainen maa-

merkki. Rakennusten sijoitus myötäilee 

Runar Schildtin puistoa reunustavaa ete-

lärinnettä. Adolf Lindforsin tie kulkee mä-

en alla puiston reunalla. 

Tornitaloja on viisi, niiden kerrosluku 

on kymmenen. Rakennusten pohjakaa-

va perustuu kahteen neliömäiseen asun-

toryhmään, joita yhdistää kapeampi vä-

liosa. Asuntojen parvekkeita on itään, 

etelään ja länteen. Rapattujen julkisivu-

jen ikkunat ovat erillään sijaitsevia, ne-

liömäisiä tai sitä leveämpiä aukkoja. Sy-

vennyksessä olevat parvekeryhmät työn-

tyvät osittain julkisivupinnan eteen. Poh-

joissivulla on umpinaisia pintoja ja ikku-

noiden ryhmittelyllä luotu julkisivujäsen-

tely. Torneissa on peltinen aumakatto.

Kadun varrelle on myöhemmin ra-

kennettu autopaikkoja tontinrajan sisä-

puolelle. Lisää autopaikkoja on nykyään 

ylempänä piha-alueella. Pihoilla on pai-

koin paljaita avokallioalueita. Rakennus-

ten edessä ja välissä on paikoin harvem-

paa, paikoin tuuheampaa puustoa, usein 

jaloja lehtipuita, kuten vaahteraa. Polvei-

levaa nurmipintaa on paljon, pensaita on 

käytetty harkitusti ja silloin useimmiten 

kukkivina isoina yksittäispensaina.



91

Osakokonaisuus kortteli 29138

Kortteli 29138 Tontit 3-6

Ida Aalbergin tie 5A-D, 5E-H Suunnittelu-/käyttöönot-

tovuosi 1956/1958, suunnittelijoina arkkitehdit Sakari 

Nironen ja Tauno Salo

Ohjaajantie 16, 18 ja 20 Suunnittelu-/käyttöönottovuo-

si 1956/1957, suunnittelijoina arkkitehdit Sakari Niro-

nen ja Tauno Salo.

Asemakaavassa oli alun perin Näytteli-

jäntien koillispuolella kuusi rinnakkais-

ta, pitkänomaista tonttia, ja tontilla tois-

tuvasti kaksi peräkkäistä, pitkähköä 

3-4-kerroksista lamellikerrostaloa. Ra-

kennukset muodostivat viuhkamaisen, 

lounaaseen avautuvan kuvion.

Asemakaava toteutui neljän tontin osal-

ta. 

Suoraviivaiset, kolmikerroksiset, rapa-

tut, harjakattoiset asuinrakennukset on 

sijoitettu rinnemaastoon reunustamaan 

lounaaseen ja koilliseen avautuvia väl-

jiä, pitkänomaisia piha-alueita, jotka ovat 

kooltaan n. 50 x 200 m. 

Asuntoparvekkeet ovat rakennusten 

länsisivulla.

Näyttelijäntieltä ja Ida Aalbergin tieltä 

on ajoyhteys pitkien rakennusrivien itä-

sivulle, jonne on sisäänkäyntien puolel-

le rakennettu asfalttipintaisia paikoitus-

alueita.

Pihoilla on säilynyttä metsäpuustoa, 

mm. mäntyjä, ja niiden lomaan istutet-

tuja puistopuita, pensaita ja perenna-

ryhmiä. Pihoilla on paikoin 1950-luvulle 

ominaisia liuskekivipäällysteitä ja kivetty-

jä polkuja.

Vesikatteet ovat peltiä. Julkisivupinta 

on vaaleilla sävyillä maalattua rappaus-

ta, ikkuna-aukot ovat yleensä neliömäiset 

tai vaakasuuntaiset. Parvekkeet on osit-

tain vedetty rungon sisään. Erityispiirtee-

nä on päätyjen korostaminen kapearun-

koisemmalla osalla ja kulmaan sijoitetuil-

la parvekkeilla.

Itäpuolen julkisivuissa korostuvat por-

rashuoneet ikkunaryhmineen ja tuuletus-

parvekkeineen.

Erityispiirteenä ovat korkeat sokkelit ja 

ulko-oville johtavat portaat. Liittyminen 

rinnemaastoon on ratkaistu ulkoportailla 

mieluummin kuin porrastamalla lamelle-

ja rinteeseen.
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5.2 Kadut ja aukiot

Pohjois-Haagan katuverkko on erilainen 

jokaisella osa-alueella. Valtaosa kaduista 

on rakennettu 1950-luvulla. Kadut ovat 

pääosin kapeita ja mutkittelevat maas-

tonmuotojen mukaan. Katunäkymät ovat 

yleisesti lyhyitä ja katutilojen rytmi vaih-

telee katujen kaartelevan linjauksen ja 

maaston korkeuserojen ansiosta.

Varsinaisia kadunvarsi-istutuksia Poh-

jois-Haagan alueella on vähän. Alueen 

vehreä ilme syntyykin pihoilla olevas-

ta kasvillisuudesta. Vuosikymmenten 

aikana puut ovat ehtineet kasvaa isoik-

si ja niistä on muodostunut katunäkymi-

en tärkeä vehreyttä luova elementti. Toi-

saalta monet näkymät ovat sulkeutuneet 

ja peittyneet kasvillisuuden voimakkaan 

kasvun myötä. 

Jalankulkijan reitit poikkeavat usein 

muista reiteistä. Puistoalueilla kulkee se-

kä alueetta palvelevia että laajempaan 

verkostoon liittyviä kevyen liikenteen reit-

tejä. Monesti on asemakaavassa varat-

tu myös tonttien väliin sisäisiä ja ympä-

röiviin kehyspuistoihin johtavia reittejä.  

Tällainen ovat muun muassa Tolarintietä, 

Pastori Jussilaisen tietä ja Näyttelijäntietä 

yhdistävä kevyen liikenteen puistoraitti.
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Pohjois-Haaga I. Krankantien katutila rajautuu tonttei-

hin puutarhamaisesti. Katu sijoittuu tontteihin nähden 

ikään kuin painanteeseen ja tonttien kasvillisuus hal-

litsee katumiljöötä. (MSo)

Linnaleirinaukiota reunustaa Marta ja Ragnar Ypyän 

suunnittelema 1954 valmistunut liike- ja asuinkerros-

talo, jossa on toiminut mm elokuvateatteri Arita, kah-

vila ja ravintola (Lindh. T.) Aukion on kokonaisuudes-

saan ositettu pysäköintiä varten, aukiomaista tunnel-

maa vähentää sen poikki istutettu puurivi. (KKa)

Pohjois-Haaga I. Santavuorentien katutila on avaran 

intiimi, jota isot männyt korostavat. Kasvivalinnat ja 

materiaalit ovat pelkistettyjä, mikä onkin erityisesti I-

alueelle tyypillinen piirre. (MSo)

Katualueet ja kadunvarsivyöhyke, Pohjois-
Haaga I

Ilkantie toimii alueen pääkokoojakatu-

na ja yhdysväylänä Etelä-Haagan, Eliel 

Saarisen tien ja Pohjois-Haaga II:n välil-

lä. Ilkantien ja toisen kokoojakadun, Nui-

jamiestentien, väliin jäävät lyhyehköt 

asuinkadut. Alueen toiminnallisen ja kau-

pallisen kiinnekohdan muodostaa Huo-

vitie, jonka varteen sijoittuvat Linnaleiri-

naukio, asuinliikerakennukset ja terveys-

keskus. Aukion pohjoislaidasta on yhteys 

Huovitien puistoon. Aukion keskelle si-

joittuu nurmikkoalue, jossa kasvaa koo-

kasta puustoa, pääosin pihlajia. Liikera-

kennusten vierellä on kapeahko graniit-

tireunakivellä rajattu jalkakäytävä. Sen 

viereen ja puistikon reunaan on osoitet-

tu pysäköintipaikkoja. Aukion luonne on 

muuttunut alkuperäisestä puuston kas-

vamisen ja pysäköintijärjestelyjen takia, 

lisäksi näkymät ovat paikoin sulkeutu-

neet. 

Katulinjaukset kaartuvat varsinkin 

maaston korkeimmilla kohdilla siten et-

tä pitkiä näkymiä ei synny. Katutilat ovat 

puoliavoimia ja vaihtelevasti rajautuvia. 

Rakennukset rajaavat katutilaa joko ka-

dun suuntaisina tai kohtisuoraan katulin-

jaan nähden sijoittuvina rakennusmas-

soina, siten että näkymiä avautuu ympä-

röiville viheralueille. Alueen pohjoisosas-

sa on metsän tuntu vielä vahvasti läsnä, 

kun taas etelässä on myöhempi täyden-

nysrakentaminen muuttanut tilannetta. 

Rakennusten suhde katuun on aina eri-

lainen kadun eri puolilla ja kadun suuntai-

set lamellitalot sijoittuvat yleensä lähem-

mäs katulinjaa. 

Suurikokoiset metsä- ja puistopuut 

rajaavat katutilaa yksittäisinä katupui-

na tai ryhminä, ei kuitenkaan jatkuvina 

puuriveinä. Tonteilla ja kadun varsilla on 

komeita mäntyjä, mutta uusia mänty-

jä ei ole istutettu. Tämä johtaa aikanaan 

männyn taantumiseen ja kasvillisuuden 

muuttumiseen yhä lehtevämpään suun-

taan. Uusina puina on käytetty mm. 

vaahteraa ja pihlajaa. Leikatut pensasai-

dat ovat osa-alueella yleisiä ja esimerkiksi 

Poutuntie 8:n kohdalla katuun rajautuva 

kallioleikkaus piiloutuu leikatun pensasai-

dan taakse. Muun tyyppiset aidat ovat 

alueelle kuitenkin vieraita.

Tunnelma alueen eri kaduilla vaihte-

lee. Santavuorentien eteläreunasta ra-

kennuksin tiiviisti rajattua katutilaa avar-

taa pohjoispuolella mäntyvaltainen piha-

puusto. Poutuntiellä rakennukset sijoit-

tuvat etäämmälle kadusta, mutta tunnel-

ma on silti intiimi. Kapeaa katutilaa ra-

jaavat pihoille kohoavat rinteet, suuret 

puut ja vehreät puutarhamaiset istutuk-

set.  Tonttien nurmipinnat ja paikoin avo-

kalliot rajautuvat jalkakäytävään kuperas-

ti ilman reunakiviä ja näin katu sijoittuu 

ikään kuin painanteeseen tonttien välille. 

Alueen itäreunalla kulkeva Nuijamies-

tentie on luonteeltaan erilainen ja jää 

aluekokonaisuuden ulkopuolelle. Osa-

alueen rakentumisen aikaan ei Hämeen-

linnanväylää vielä ollut. Nuijamiestentien 

itäpuolelle aikanaan avautuneen viljely-

maiseman tilalla on nyt toimistorakenta-

mista.
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Ohjaajantiellä on erityisen monipuolisia näkymiä, nä-

kymäsarjoja ja tilavaihteluita. (MSo)

Näyttelijäntie rajautuu suhteellisen väljästi ja vaihtele-

vasti rakennuksiin. Runar Schildtin puistoakseli toimii 

luontevana jaksottajana solujen II ja III välissä. Tien 

yleisilme on vihreä ja miellyttävä kadun luontevan lin-

jauksen takia. Näyttelijäntien linjaus perustuu osittain 

tykkiteiden linjauksiin. (MSo)

Thalianaukio (Kka)

Tolarintien ja Ohjaajantien puistomainen risteysalue 

sijoittuu selänteen lakialueelle, johon kadut ja kevy-

en liikenteen reitit nousevat neljästä ilmansuunnas-

ta. Rakennukset on sijoitettu taitavasti maastonmuo-

toihin. (MSo)

Katualueet ja kadunvarsivyöhyke Pohjois-
Haaga II

Alueen pääkokoojakatuna toimii Näyt-

telijäntie, joka on rakennettu osittain van-

han tykkitien päälle. Tielinjaus noudatte-

lee kauniisti maastoa selänteiden väli-

sessä laaksopainanteessa. Toinen ko-

koojakatu on Aino Acktén tie, joka on 

yksi kolmesta yhdysväylästä Etelä-Haa-

gaan. Asuinkatuja ovat Ohjaajantie, To-

larintie, Pastori Jussilaisen tie ja Pieta-

ri Hannikaisen tie. Kokoojakatujen riste-

ykseen sijoitettu Thalian aukio muodos-

tuu solmukohdaksi ja osa-alueen toimin-

nalliseksi, kaupalliseksi ja liikenteellisek-

si kiinnekohdaksi. Toimintaa elävöittä-

vät myös linja-autopysäkki ja taksiase-

ma. Aukion läheisyyteen sijoittuvat jul-

kiset rakennukset, kirkko ja koulut sekä 

vanhainkoti ovat kaupunkikuvassa tun-

nusomaisia. Aukion keskelle on istutettu 

puistikko, jonka nurmikolla nykyään kas-

vaa erikokoisia pensaita, perennaryhmiä 

ja mm. siipipähkinäpuu. Liikerakennus-

ten vieressä on graniittikivellä reunus-

tettu kapea jalkakäytävä. Lisääntynyt lii-

kenne ja melu, sekä pysäköintipaikkojen 

määrän kasvu on muuttanut aukion luon-

teen jalankulkijoiden kannalta epäedulli-

sempaan suuntaan.

Alueen katutilat ovat leveitä ja puo-

liavoimia. Rakennukset rajaavat katutilaa 

hieman katulinjasta poikkeavassa koor-

dinaatistossa, kohtisuoraan katulinjaa 

nähden tai yksittäisinä rakennusmassoi-

na, kuitenkin niin että rakennusten suhde 

katuun on aina erilainen kadun eri puo-

lilla. Maamerkkejä ja kaupunkikuvallisia 

kiinnekohtia on sijoitettu näkymien päät-

teiksi. Näitä ovat esimerkiksi kirkon torni, 

muuntajat ja asuinrakennukset.

Alueen vaihteleva topografi a on kau-

punkikuvassa voimakkaasti läsnä, se 

tuo näkymiin yllätyksellisyyttä ja koros-

taa maisemallista perspektiivivaikutel-

maa. Katunäkymät ovat yleisesti lyhyi-

tä. Tunnusomaisena piirteenä ne avautu-

vat katujen päätekohdissa jalankulkureit-

tejä pitkin syvälle ympäröivään metsään. 

Katujen varsilta avautuu vaihtelevia nä-

kymiä ympäröiville metsäalueille ja alu-

een sisällä pihojen ja puistometsien läpi. 

Kasvillisuus rajaa katutilaa metsikköinä 

tai yksittäisinä katupuina, ei kuitenkaan 

jatkuvina puuriveinä. Orapihlaja-aitoja on 

istutettu osalle aluetta. 

Katualueen, puistojen ja tonttien ra-

jat eivät ole maastossa havaittavissa. 

Esimerkiksi Ohjaajantien varrella ja ka-

dun kulmauksessa on kauniiden män-

tyjen ja avokallioiden leimaama puisto-

maisten alueiden sarja, joka muodostaa 

tärkeän osan katunäkymää, vaikka sijait-

seekin tonttien puolella.
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Näyttelijäntie on Eliel Saarisen tien ohella ainoita Poh-

jois-Haagan katuja, joilla on varsinaista katuviherää. 

(MSo)

 Adolf Lindforsin tien puistomainen pääte poikkeaa 

mittakaavaltaan muusta kadusta. (MSo)

Katualueet ja kadunvarsivyöhyke Pohjois-
Haaga III

Näyttelijäntie jatkuu alueen kokooja-

katuna Pohjois-Haaga II:n alueelta läpi 

Pohjois-Haaga III:n aina Kaupintielle Las-

silaan. Katuverkko on yksinkertainen ja 

selvästi muista kaava-alueista poikkea-

va. Alun perin kokoojakaduksi suunnitel-

lun Näyttelijäntien luonne on myöhem-

min muuttunut erityisesti pohjoisosassa.  

Tällä lyhyellä ostoskeskuksen ja Kehä I-

tien välisellä katuosuudella on katutilaa 

levennetty ja siitä on muodostunut huo-

mattavan leveä. 

Ostoskeskus rajautuu Näyttelijäntie-

hen istutusalueella ja kapeina kulkuyh-

teyksinä ja alkuperäinen rakennus jää 

myöhemmin 1984 tehdyn laatikkomai-

sen laajennuksen ja katualueita rajaavien 

tilapäisluontoisten puuaitojen ja istutus-

ten taustalle. Sisääntuloaukio ei avaudu 

kadulle eheänä ja kutsuvana eikä raken-

nuksen alun perin linjakas ilme enää hah-

motu. Istutusalueilla kasvaa suuria leh-

muksia ja matalia pensaita, jotka on sit-

temmin rajattu käytävistä silmiinpistävil-

lä suoja-aidoilla.  Pinnoitteiden ja istutus-

ten käsittelyä on uudistettu poiketen al-

kuperäisestä hengestä.

Ida Aalbergin tie ja Adolf Lindforsin 

tie ovat muihin Pohjois-Haagan asuinka-

tuihin verrattuna varsin suoraviivaisia ja 

tyypiltään ns pussikatuja, jotka päättyvät 

pysäköintialueiden ympäröimään kään-

töpaikkaan. Katuverkko on ulkosyöttei-

nen; asuinrakennukset sijoittuvat kadun 

pohjoispuolelle etäälle katulinjasta ja ete-

läpuolta rajaa puistoalue. Kadut vahvista-

vat alueen eteläreunan puistometsien ja 

puistojen muodostamaa rajausta ja jakoa 

Pohjois-Haaga II:n ja III:n välillä.

Rakennukset muodostavat, sijoittues-

saan etäälle kadusta, väljän ja avoimen 

Adolf Lindforsin tie rajautuu eteläpuolellaan puistoon. 

Pohjois-puolta hallitsevat asuintornit. (MSo)

Pohjois-Haagan ostoskeskus (KKa)

rajauksen ja alueen katutilat ovat leveitä 

ja vaihtelevasti rajautuvia. Kaduilta avau-

tuu näkymiä ympäröiville puistoalueille ja 

pihoille. Topografi a, kalliot ja pihoille ko-

hoavat rinteet rajaavat katutiloja muual-

la paitsi Näyttelijäntie 15:n kohdalla, jos-

sa pihat sijoittuvat katualuetta alemmil-

le maastonkohdille. Näyttelijäntien poh-

joisosaan sijoittuu osa-alueen ainoa ka-

tupuurivi pensasistutuksineen.
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5.3 Ensimmäisen maailmansodan 
aikaiset linnoituslaitteet

Pohjois-Haagan ja Länsi-Helsingin kult-

tuurimaisemallisiin erityispiirteisiin kuu-

luvat Ensimmäisen maailmansodan ai-

kaiset linnoituslaitteet. Vuosina 1914–

1918 venäläiset rakensivat Helsingin 

ympärille Vuosaaresta Westendiin ulot-

tuvan linnoituslaitteiden ketjun, joka kuu-

lui osana Suomenlahtea ja Pietaria suo-

jaavaan puolustusjärjestelmään. Pohjois-

Haagan alueelle sijoitettiin muun muassa 

maalinnoituksen puolustusasemia, tykki-

Ote Pohjois-Haagan ympäristön kulttuurihistoriakohteet esittävästä koostekarttasta (KSV 2009). Maalinnoitusketju ja tykkiteiden 

laajuus on ollut merkittävä. Mustalla on esitetty tuhoutuneet, ruskealla peitetyt ja oranssilla säilyneet kohteet.

Linnoituslaitteita Pohjois-Haagassa kesälä 2011.

pattereita, luolia, suojahuoneita sekä tyk-

kiteitä. 

Vuoden 1946 jälkeen Pohjois-Haagan 

rakentumisen myötä osa linnoituslaitteis-

ta on hävinnyt ja osa on tietoisesti hävi-

tetty. Osa linnoituslaitteista on säilynyt.

Erityisesti tykkitiet vaikuttivat osal-

taan suuresti selvitysalueen maisemaan 

ja saavutettavuuteen. Alueen kaavoituk-

sessa hyödynnettiin myöhemmin maise-

man rakennetta ja olevaa tykkiteiden ver-

kostoa, joka muodosti myöhemmin ka-

tuverkoston ja ulkoilureitistön rungon. 

Etenkin nykyisten Aino Acktén ja Runar 

Schildtin puistojen länsiosissa ulkoilurei-

tit ovat sijoittuneet vanhoille tykkiteille 

ja esimerkiksi Näyttelijäntie noudattelee 

vanhaa tykkitien linjausta miltei koko pi-

tuudeltaan.

Helsingin rakennusvirasto julkaisi Hel-

singin maalinnoituksesta inventoinnin ja 

hoito-ohjeen vuonna 1996. Kaupungin-

museo tulee tarkentamaan ja päivittä-

mään tietoja maalinnoituksen nykytilas-

ta.
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Puro Runar Schildtin puistossa (MOi)

5.4 Viheralueet

Viheralueet alueellisena järjestelmänä

Pohjois-Haagan viheralueita tulee tar-

kastella paitsi laajempina kokonaisuuksi-

na, myös pienempinä osa-alueina, joilla 

on monenlaisia merkityksiä ja arvoja. Ne 

ovat asukkaille tärkeitä oleskelu-, leikki- 

ja virkistysalueita, jonne sijoittuvat myös 

alueen sisäiset ja seudulliset virkistysrei-

tit. Viheralueilla on myös tärkeä ekologi-

nen merkitys eläinten ja kasvien kulku- ja 

leviämisreitteinä, ns. ekologisina käytävi-

nä, sekä pintavesien ohjaajina ja kokoaji-

na. Helsingin yleiskaavassa 2002 on esi-

tetty tavoitteellinen viheralueverkosto ns. 

vihersormet, johon selvitysalueen viher-

alueet oleellisesti liittyvät.

Pohjois-Haagan asuntosoluilla on vi-

heraluekehys, joka on tietoisen asema-

kaavasuunnittelun tulosta. Nämä kehys-

metsät ovat pääosin säilyneet yhtenäisi-

nä ja lähes muuttumattomina viimeiset 

60 vuotta, koska täydennysrakentaminen 

on sijoitettu pääsääntöisesti muualle.



98

 Pohjois- Haagan maisemarakenne muodostuu kallio-

selänteistä ja niiden väliin jäävistä laakso- ja tasanne-

alueista. Maisematiloja rajaavat rinteet rajaavat myös 

kolmea osa-aluetta.

   Maiseman perusrakenne

Pääosa alueen virkistysreiteistä sijoittuu Pohjois-Haa-

gan osa-alueita kehystäviin laaksoihin. Reittejä Runar 

Schildtin puistossa (MSo / KKa)
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Viheralueverkosto

Länsi-Helsingin viheralueverkoston run-

gon muodostavat idässä Keskuspuisto, 

lännessä Mätäjokilaakso ja etelässä Tali-

Pikku-Huopalahti-Meilahti -akseli. Viher-

alueita yhdistävät keskeiset vesistöt Mä-

täjoki ja Haaganpuro. Yhteydet Pohjois-

Haagasta Keskuspuistoon ovat Hämeen-

linnanväylän rakentamisen myötä muut-

tuneet ja heikentyneet. Yhteydet Kiviha-

kaan, Maunulanpuistoon ja Pirkkolan lii-

kuntapuistoon ovat kuitenkin ali- ja ylikul-

kujen kautta edelleen olemassa.

Pohjois- ja Etelä-Haagaa erottaa laa-

ja puistoalue – Haagan kaupunginosa-

puisto- joka koostuu Aino Acktén puis-

tosta, Alppiruusupuistosta ja Laajasuon-

puistosta. Aino Acktén puisto on alun 

perin ollut peltoa ja niittyä ja sen luonne 

on säilytetty avoimena viljelypalstoineen 

ja urheilukenttineen. Puistosta on yhte-

ys myös radan eteläpuolelle Riistavuo-

ren puistoon Etelä-Haagaan.  Lännessä 

ja luoteessa Pohjois-Haagan viheralueet 

yhdistyvät Mätäjokilaakson laajoihin vi-

heralueisiin, jota kautta on edelleen yh-

teydet Vantaan ja  Espoon laajempiin vi-

heralueisiin kuten Vantaanjokilaaksoon, 

Luukkiin ja Nuuksioon. Viheralueille si-

joittuva ulkoilureittiverkosto (pyörätiet, 

ladut, muut) on seudullisesti kattava ja 

ahkerassa käytössä.

Ajantasa-asemakaavassa selvitysalu-

een viheralueet on osoitettu merkinnällä 

VP, P tai VL. Kaikilla puistoilla ei ole ase-

makaavassa virallista nimeä ja niiden ni-

mistössä esiintyy laadituissa suunnitel-

missa ja selvityksissä eroavuuksia, esi-

merkiksi Krankanpuistoa kutsutaan myös 

Poutunpuistoksi ja Huovitien puistoa 

Santavuorenpuistoksi.

Asemakaavassa puistomerkinnän 

saaneita metsäisiä alueita on vuosikym-

menien ajan hoidettu puistometsinä 

tai metsäpuistoina. Hoito on toteutettu 

luonnonhoidon keinoin lukuun ottamatta 

kevyen liikenteen reittien reunoja tai sel-

keästi rakennettuja puistoja kuten Ida Ek-

manin puisto ja Huovitien puisto.

Topografi a, kallio- ja maaperä

Korkeuserot ovat Pohjois-Haagan ra-

kennetuilla alueilla suuret: vaihteluvä-

li on noin kolmekymmentä metriä. Alu-

een korkein kohta on 46,6 mpy, ja se si-

joittuu kaupunginosan koilliseen kul-

maan, lähelle Hämeenlinnanväylää. Alu-

een matalimmat kohdat sijoittuvat Laaja-

suon puistoon (17 mpy) ja Huovitien alu-

eelle (12mpy).

Kaava-alueet Pohjois-Haaga I, II ja III 

sijoittuvat kukin omalle selänteelleen. 

Niiden eteläpuolella Aino Acktén puisto 

sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen Mä-

täjokilaakson sivulaaksoon. Laajasuo si-

joittuu laakson perälle leveään ruhjee-

seen. Suon eteläpuolella laakso avautuu 

kapeiden notkojen kautta samansuuntai-

seen laaksoon. Luoteessa, Peikonham-

paanmäen kohdalla päälaakso puristuu 

kapeikoksi ennen kuin se yhtyy Mätäjo-

kilaaksoon.3 

Pohjois-Haagan suurmaisemaa luon-

nehtivat lakialueiltaan avoimet ja puo-

liavoimet kalliomäet ja niiden väliin jää-

vät kapeat savilaaksopainanteet. Kallio-

selänteiden ja savilaaksojen reuna-alu-

eet ovat pääosin puustoisia rinnemetsiä 

ja maaperältään moreenia (kitkamaata). 

Aino Acktén puisto, Mätäjokilaakso ja 

Hämeenlinnanväylän Haaganpuroon tu-

keutuva osuus ovat savialueella. Runar 

Schildtin puiston länsipäädyn lisäksi var-

sinaisella selvitysalueella esiintyy pieneh-

köjä savilinssejä. Laajasuonpuisto on tur-

vemaata.

Kalliorinteet ovat paikoin hyvin jyrkkiä. 

Rinteet ja niiden kasvillisuus rajaavat sel-

vitysalueen maisematiloja sekä suurmai-

semassa että asuntosolujen sisällä ja nii-

den välillä, ja niillä on myös tärkeä kau-

punkikuvallinen merkitys. Selvitysalueel-

la on runsaasti avokallioita ja kalliopaljas-

tumia.

Vesiolot ja ilmasto

Selvitysalue sijoittuu Mätäjoen ja Haa-

ganpuron laajoille valuma-alueille. Alu-

een pienet avo-ojat ja purot sijoittuvat sa-

vilaaksoihin keräten rinteiltä valuvia vesiä 

isompiin ojiin, joista ne valuvat luotees-

sa Mätäjokeen ja kaakossa Haaganpu-

roon. Selvitysalueen merkittävimmät pu-

rot sijaitsevat Runar Schildtin, Aino Ack-

tén ja Laajasuon puistoissa. Kaupunkipu-

rot lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja 

toimivat hulevesien keräämis- ja viivytys-

alueina. 

Pienilmastoltaan laaksot ja pohjoisrin-

teet ovat kylmiä ja rakentamiseen huo-

nosti soveltuvia alueita. Selvitysalueella 

näitä ovat Runar Schildtin puiston länsi-

osa, Kaupintietä rajaava pohjoisrinne se-

kä Pohjois-Haaga 1-alueen pohjoisrinne. 

Tuulisuus tuntuu erityisesti tornitalojen 

pihoilla maaston korkeimmalla kohdal-

la. Pääosa korttelialueista on pienilmas-

toltaan suotuisia, mitä edesauttaa run-

sas puusto ja suunnitteluperiaatteena ol-

lut pyrkimys sijoittaa asuntopihat edulli-

siin ilmansuuntiin.

Helsingin yleiskava 2002:n yhteydessä määritelty vi-

hersormimalli muodostaa Helsingin viheralueraken-

teen rungon. Pohjois-Haaga sijoittuu Länsipuiston ja 

Keskuspuistonväliin ja sen viheralueet muodostavat 

tärkeän osan yleiskaavassa tavoiteltua  virkistykseen 

ja ulkoiluun kannustavaa elinympäristöä toimiessaan 

yhteytenä laajempien viheralueiden välillä.

(Ote Yleiskaavan2002 liitteestä:

Vihersormet, KSV, ympäristötoimisto)
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LEIKKAUS A-A

LEIKKAUS B-B

Peitteisyys

Yleisilmeeltään Pohjois-Haaga on puus-

ton peittämää niin asuntokortteleiden, 

kadunvarsien kuin puistojenkin osal-

ta. Alueen metsäiset puistoalueet muo-

dostavat kolme laajempaa kokonaisuut-

ta: metsäalue Näyttelijäntien, Kaupintien 

ja Hämeenlinnanväylän välissä, kaupun-

kirakenteen ympäröimä Runar Schildtin 

puisto ja sen pohjoisosa sekä laaja met-

säinen alue lännessä, joka on yhteydes-

sä Runar Schildtin puistoon jatkuen Laa-

jasuon ja Aino Acktén puistoista junara-

dan varteen ja sieltä Vihdintielle asti.

Edellä mainituilta kaupungin hallinnoi-

milta puistometsäalueilta työntyy kape-

ampia metsä- ja puistokaistaleita asutuk-

sen väliin ja kadunvarsille.  Kokonaisuu-

tena Pohjois-Haagan yleisilme on vihreä 

ja kasvillisuuden peittämä, sillä metsäi-

syyden lisäksi pihat ovat pääosin luon-

nonmukaisia ja runsaspuustoisia.

Pohjois-Haagan puistometsät ovat 

pääsääntöisesti sekametsiä. Selänteiden 

tonttien, kalliomäkien ja rinteiden lajis-

tossa on paljon mäntyä, laaksopainan-

teissa kuten Runar Schildtin puistossa 

esiintyy myös kuusta. Nurmipintoja on 

asuntokortteleiden pihoilla, rakennetuis-

sa puistoissa ja vähäisessä määrin polku-

jen varsilla puistometsissä.

Puustoa on aikaisemmin uusittu pal-

jon luontaisesti, mikä on erityisesti rehe-

vimmillä kasvupaikoilla lisännyt lehtipui-

den ja kuusen määrää. Alueella on pal-

jon mäntyjä, jotka elävät jopa kaksisa-

taavuotiaiksi, ja niitä voidaan säästää yk-

silöinä useamman puusukupolven ajan. 

Lehtipuut alkavat olla uudistuskypsiä jo 

60–70-vuotiaina ja kuuset yli 80-vuoti-

aina. Kuusia vaivaava tyvilaho aikaistaa 

kuusen uudistamistarvetta. Puuston uu-

distamistarve on kiireellisin osalla Ru-

nar Schildtin puistoa, Aino Acktén puis-

toa ympäröivillä rinteillä sekä Krankan-

tien ja Nuijamiestentien välisessä puis-

tossa. Pohjois-Haagan metsänhoitotyöt 

ovat pääosin pienpuustonhoitoa eli tai-

Adolf Lindforsin tien asuintorneista tarkasteltuna Poh-

jois-Haaga II:n rakennuskanta peittyy puuston lat-

vustoon

Ohjaajantie 32-34 talojen välistä vie vehreä kevyen lii-

kenteen reitti Aino Acktén puistoon (KKa)

Alueleikkaukset A-A ja B-B
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mikoiden kehittämistä, vesakon poistoa 

ja näkymien avaamista. 7

Jaloja lehtipuita suosivan luonnonhoi-

don myötä alueelle tyypillinen havupuu-

valtaisuus tulee vähenemään. Pohjois-

Haaga 1 on selkeästi havupuuvaltaisin 

(mäntyä ja kuusta), Pohjois-Haaga II ja 

III ovat havupuuvaltaisia, mutta niissäkin 

lehtipuiden osuus on lisääntynyt.

Puistometsät

Aino Acktén puisto ja Runar Schildtin 

puisto ovat selvitysalueen tärkeimmät ja 

pinta-alaltaan laajimmat laaksopuistot. 

Myös Hämeenlinnanväylän länsipuolella 

on kapea pohjois-eteläsuuntainen laak-

sopuisto, joka poikkeaa lehtipuuvaltai-

suudellaan alueen havupuuvaltaisista rin-

ne- ja lakimetsistä. Laaksopuistot toimi-

vat luontaisina pintavesien keräämisaltai-

na. Ne ovat savi- tai turvepohjaisen maa-

peränsä takia pienilmastoltaan kylmiä ja 

varjoisia alueita ja soveltuvat huonosti ra-

kentamiseen.

Runar Schildtin puisto

Runar Schildtin puisto jatkuu länsiosas-

saan pohjoiseen ja Lassilaan, idässä koh-

ti Hämeenlinnanväylää. Puisto on tunnel-

mallinen ja tilallisesti intiimi. Sen läpi kul-

kee tärkeä viheryhteys Mätäjokilaaksosta 

Keskuspuistoon, sama reitti toimii myös 

kevyen liikenteen pääväylänä Pohjois-

Haagan asemalle. 

Esikaupunkien renessanssi- hankkeen 

asukaskyselyssä puisto koettiin hieman 

turvattomaksi, vaikka se onkin hyvin va-

laistu. Turvattomuuden tunnetta aiheut-

taa puiston pitkä ja laaksomainen muo-

to ja havupuuvaltainen kasvillisuus se-

kä se, että puistoalue ei rajaudu asutuk-

seen. Pääreitiltä on poikittaisyhteyksiä 

Adolf Lindforsin tielle, mutta niitä voisi 

olla enemmänkin. Pääreitin varteen on si-

joitettu penkkejä ja roskakoreja ja puron 

ylityskohdissa myös puisia siltoja. Puis-

tokäytävien varret hoidetaan niittämällä.

Puiston kasvillisuus muodostuu havu- 

ja sekapuustosta, ojapainanteessa kas-

vaa myös paljon kuusta. Puistossa on 

tehty luonnonhoidon toimenpiteitä (yk-

sittäispuiden poistoa), jonka myötä siitä 

on tullut aiempaa valoisampi. Puistossa 

sijaitsee myös puro, jonka varrella kas-

vaa kosteikkokasvillisuutta. 

Asumasoluun II rajautuva puustoinen 

rinne on maisemallisesti tärkeä puistos-

sa liikkujalle, mikä onkin HKR:n laatimas-

sa luonnonhoitosuunnitelmassa tiedos-

tettu mm. siten, että rinteen puusto on 

osoitettu maisemallisesti tärkeäksi ja ke-

hitettäväksi.

Runar Schildtin puiston ojilla ja pai-

nanteilla on tärkeä merkitys hulevesien 

ohjaajina, kerääjinä ja mahdollisina tul-

va-altaina.
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1

2

3

Suunnitelmapiirustus 1950-luvulta. HKRA

Näkymä puiston pohjoiselta laidalta (MSc)

Perennaistutuksia puiston pohjoislaidalla (MSo)

Rakennetut puistot

Rakennetut puistot Pohjois-Haaga I:n 
alueella

Pohjois-Haaga I:n rakennettuja puisto-

ja ovat Huovitien ja Santavuorentien vä-

linen leikkialue (1), Poutuntien ja Nuija-

miestentien kulmassa sijaitseva puisto-

alue (2), ja Nuijamiestentien ja Huovitien 

kulmaan sijoittuva puistikko (3).

1. Huovitien ja Santavuorentien välinen 
leikkialue

Huovitien ja Santavuorentien välisen 

puistomaisen leikkialueen suunnitte-

li kaupunginpuutarhuri Bengt Schalin. 

Suunnitelmakuva on päivätty 18.1.1956 

ja siinä on esitetty käytäväverkosto, 

puuston, pensaiden ja pensasaitojen se-

kä perennojen ryhmittely. Puisto sijaitsee 

Linnaleirinaukion välittömässä läheisyy-

dessä pienilmastoltaan suotuisassa ala-

rinteessä.

Leikkialuetta rajaavat nurmipinnoille 

sijoittuvat isot unkarinsyreenipensaat ja 

koivuryhmät, käytävien varsilla on peren-

naryhmiä. Leikkialue on sorapintainen ja 

siellä on pienille lapsille tarkoitettuja leik-

kivälineitä ja oleskeluryhmiä. 1950-luvun 

suunnitelmakuvan mukaiset sora-alu-

eiden tiukasti rajatut reunat ovat kevy-

emmän hoidon myötä saaneet pehme-

än linjauksen, mikä on osaltaan muut-

tanut puiston luonnetta. Linnaleirinau-

kion suunnalla huomion kiinnittävät isot 

ruotsinpihlajat ja puiston laidassa sijait-

seva suurikokoinen hopeavaahtera. Leik-

kipuisto vaihettuu pohjoisosaltaan luon-

tevasti puustoiseen rinteeseen. Puiston 

yleisvaikutelma on suojaisa, vehreä ja 

pienipiirteinen.
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Suunnitelmapiirustus 1950-luvulta. HKRA

Puistokäytävä (MSo)

Yhteys puistoon Simsiönkujalta (MSc)

Leikkialue puiston eteläosassa (MSc)

2. Puistoalue  Poutuntien ja 
Nuijamiestentien kulmassa

Krankantien metsäpuisto sijoittuu havu-

puuvaltaiselle selänteelle. Huolimatta sii-

tä, että puisto sijoittuu maaston korkeim-

malle kohdalle, se on suhteellisen varjoi-

sa alue, jota suuret puut reunustavat. 

Puistoalueen nykyinen käytäväverkos-

to pohjautuu vanhaan päiväämättömään 

suunnitelmakuvaan.

Leikkipuistossa on puisia leikkivälinei-

tä, palloseinä ja penkkejä. Pinnoitteena 

on sora. Suunnitelmakuvassa sora-aluei-

den rajaukset on tehty pehmeinä ja luon-

nonmukaisina ja käytävät mutkittelevina. 

Kävelyreittejä rajaavalla osalla on matalia 

pensaita, muutoin kasvillisuus koostuu 

isoista männyistä ja painanteiden kuusis-

ta. Leikkipuistosta avautuu pitkiä näky-

mälinjoja pihoille Santavuorentien suun-

taan. Yleisvaikutelma on rauhallinen, jo-

hon puiden varjot luovat elävyyttä ja leik-

kisyyttä.

On todennäköistä, että puistoalue on 

suunniteltu ja toteutettu pian alueen ra-

kennuttua. Puistoalueen pohjoisosaan 

on suunnitelmapiirroksessa esitetty oles-

kelualue ja pieni lampi.
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1

3

2

Sisäänkäynti puistoon Ohjaajantieltä (KKs)

Rakennetut puistot Pohjois-Haaga II:n 
alueella

Pohjois-Haaga II:n alueen sisäisiä puisto-

ja ovat Ohjaajantien puisto (1), Ida Ekma-

nin tien puisto (2), sekä Näyttelijäntien 

puistikko (3). Näistä erityisesti Ida Ekma-

nin tien puisto on pinta-alaltaan laaja ja 

luonteeltaan julkisen puiston oloinen.

1. Ohjaajantien puisto

Ohjaajantien kalliopuistikko on kaupunki-

rakenteellisesti erikoislaatuinen korttelin 

keskellä sijaitseva puisto. Puistoalueelle 

käydään pohjoispäädystä Ohjaajantieltä 

tai suoraan puistoon rajautuvilta pihoil-

ta, jotka ovat kaupungin vuokrataloyh-

tiön omistuksessa. Puisto sijoittuu Poh-

jois-Haaga II:n korkeimmalle laelle, ja se 

on tietoisesti otettu kaupunkirakenteelli-

seksi kohokohdaksi, jolle asuinrakennuk-

set ovat alisteiset.  Puistikossa on avo-

kallioita, eri-ikäisiä mäntyjä, niittymäistä 

kasvillisuutta, nurmea, sorakäytäviä, leik-

kipaikka ja pieni sorapintainen pelikenttä. 

Rakennukset rajaavat puiston viuhkamai-

sesti väliinsä. Puiston tunnelma on laki-

alueelle tyypillisesti avaran valoisa ja il-

mava, puistosta avautuu pitkiä näkymiä 

ympäröiville pihoille ja katualueille.

Puisto on materiaalimaailmaltaan hy-

vin kevyesti rakennettu ja perustuu lähes 

täysin alueen luontaiseen tilaan. Leikki- ja 

oleskelualueen reunoilla on matalia pen-

sasistutuksia mäntyjen lomassa. Kasvi-

yhdistelmänä kurttulehtiruusu ja män-

nyt on erikoinen ja omaleimainen, mut-

ta syysvärityksessään hyvin vaikuttava ja 

leikkisä.

Vanhaan päiväämättömään suunni-

telmakuvassa on osoitettu tekstein ”yk-

sinäisiä puita”, ”yksinäisiä puuryhmiä”, 

”tiesyvänne”, ”kivi”, ”aukiotasanne” ja 

”lasten käyttämä kelkkamäki”. Lisäksi 

graafi sesti on esitetty luultavasti olevaa 

puuston latvustoa ja kallion rajapintoja. 

Suunnitelmapiirroksessa puistoalue ra-

jautuu pensasaidalla itäpuolellaan sijait-

sevasta taloyhtiöstä. Muutoin puiston il-

me on vastaa alkuperäistä suunnitelma-

piirrosta.Pieni leikkipaikka välineineen Ohjaajantien puisossa (MSo)



105

Ida Ekmanin tien asuinrakennukset rajaavat avaraa puistotilaa.

Puistotilaa rytmittävät alkuperäisen sommitelman mukaisset perennaryhmät, mutta lajisto on osittain 

uudistettu vuosien saatossa.

Puiston länsiosassa kasvaa puustoa, joka luo vastakohdan muuten avaralle puistotilalle.Puiston ja tontin raja on maastossa huomaamaton.

2. Ida Ekmanin tien puisto

Kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin ai-

kainen puiston yleissuunnitelma ja kuk-

karyhmien istutussuunnitelma on päivät-

ty on päivätty vuodelle 1957.

Ida Ekmanin tien puisto on hieno ai-

kakaudelleen tyypillinen A2-hoitoluokan 

puisto. Puisto on suhteellisen laaja, avoin 

ja rakennusten reunustama.

Ida Ekmanin tie kaartuu puiston ym-

päri ja rakennukset rajaavat katua ja puis-

toa kaarimuodostelmana. Pohjoislaidal-

laan puisto rajautuu pihoihin, ja puiston 

ja tontin välinen raja on käytännössä nä-

kymätön. Alueen keskellä on nurmikkoa, 

loivia avokallioita ja pensasryhmä. Alarin-

teessä kasvaa suuria haapoja ja vaahte-

roita sekä jokunen kuusi. Puiston kasvi-

lajeja ovat näyttävät kanukka-, angervo- 

ja perennaryhmät sekä yksittäiset syree-

nit. Yleisvaikutelma on avoin ja rauhalli-

nen. Sorakäytävät ovat säilyneet kapei-

na alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

Puiston viehätys koostuu ennen kaikkea 

kokonaissommitelmasta ja puiston pel-

kistetystä ilmeestä, ja sitä voitaneen pi-

tää koko selvitysalueen edustavimpana 

puistona. 
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Näyttelijäntien puistikon siirtolohkare ja liuskekivipolku (KKa)

Lapsia uimassa Ida Aalbergin puiston kahluualtaalla. Leikkipuiston suunnitteluun haettiin ideoita 

muista pohjoismaista, erityisesti Ruotsista, vrt. kuva Tukholman Fredhällin puistosta sivulla 21.  Valok. 

Jorma Harju. 1960-luku. Museovirasto

3. Näyttelijäntien puistikko

Näyttelijäntien puistikkosta ei tunne-

ta suunnitelmapiirustuksia, mutta se on 

merkittävä ja mielenkiintoinen aikakau-

delleen tyypillinen puisto Näyttelijäntien 

varrella. Se on eräänlainen taskupuis-

to vilkkaasti liikennöidyn katutilan lähei-

syydessä Thalian aukion ja Runar Schild-

tin puiston välillä. Haagan aluesuunnitel-

man mukaan kasvilajiston ja sommitte-

lun perusteella voidaan päätellä suun-

nitelman hyvin todennäköisesti olevan 

Bengt Schalinin.

Puistikon luoteisnurkkaa hallitsee 

suuri siirtolohkare, jota kiertää liuskekivi-

polku. Puistikon eteläosassa on hiekka-

kenttä ja kapea asfalttikäytävä. Maaston-

muotoilussa on käytetty liuskekiveä rin-

teen ja tasamaan rajalla kevyenä tukena. 

Puusto on lehtipuuvaltaista, siellä tääl-

lä on isoja yksittäispensaita. Rinne suu-

rine lehtipuineen toimii tilaa rajaavana ai-

heena ja luo lisää varjoisuutta muutenkin 

melko valottomaan puistikkoon. Puiston 

tunnelma lienee muuttunut jonkin verran 

sen rakentamisen ajoista. Näyttelijäntie-

tä on levennetty myöhemmissä vaiheis-

sa ja liikenteen melu vähentää puiston 

käytettävyyttä.
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1

Vuodelle 1960 päivätty suunnitelmapiirros.

Liukurimäki kesäasussaan. (MSo)

Kahluualtaat olivat käytössä myös kesällä 2011. (MSo)

Rakennetut puistot Pohjois-Haaga III:n 
alueella

Pohjois-Haaga III:n alueella ainoa raken-

nettu puisto on Ida Aalbergin puisto. Alu-

een muut viheralueet ovat pääosin virkis-

tysmetsää.

1. Ida Aalbergin puisto

Ida Aalbergin tien leikkipuisto pyörei-

ne kahluualtaineen, liuskekiviverhoiltui-

ne pintoineen sekä monipuolisine leik-

kialueineen suunniteltiin korkealuokkai-

seksi ja kansainvälisiä esikuvia seuraten. 

Siitä on sittemmin muodostunut moder-

nin maisemakulttuurin eräänlainen ikoni. 

Puiston koko on suhteelliseen suuri, ja 

se sijoittuu lähelle ostoskeskusta Ida Aal-

bergin tien ja Näyttelijäntien kulmaan Ru-

nar Schildtin puiston jatkeeksi.

Puisto muodostaa tilallisesti oman ko-

konaisuutensa, jota kalliomäet rajaa-

vat. Kallioaluetta on hyödynnetty som-

mitelmassa sijoittamalla sinne kulkureit-

tejä. Alun perin leikkipuisto oli avoin ja 

vesipeilit korostuivat nykyistä selkeäm-

min. Puuston kasvaessa puisto on jäänyt 

ikään kuin piilon, ja näkymäyhteydet lähi-

ympäristöön ovat sulkeutuneet. Rajaavia 

aitoja on myös aikaisempaa enemmän 

ja perinteisiä aitoja on vaihdettu moder-

neiksi, mikä muuttaa puiston luonnetta ja 

rikkoo kokonaisuutta. Puisto on edelleen 

vilkkaassa käytössä.
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Pohjois-Haagan viherrakentamisen ja kasvillisuuden käytön alkuperäisiä ominaispiirteitä ovat:

 luonnonmukaisuus ja havupuuvaltaisuus, mäntyjen suosiminen

 liukuva siirtyminen pihojen nurmipinnoista metsään

 suurien puiden suosiminen myös tonteilla ja rakennetuissa puistoissa

 luonnonkasvillisuuden ja eksoottisten kasvilajien rinnastaminen, esimerkkinä mänty-ruusu-yhdistel-

mä

 erikoiskasvit, esim. yksittäiset suuret ja harvinaiset lehtipuut tonttien yhteispihoilla ja rakennetuis-

sa puistoissa

 näkymien pääteaiheina toimivat suuret puut: männyt, ruotsinpihlajat

 maastonmuotojen hyödyntäminen tonteilla ja puistoissa: kummut, rinteet, epätasaisuus

 kallioalueiden säilyttäminen ja niiden hyödyntäminen osana piha- tai puistosommitelmaa

 värikkäät ja kukkivat matalat pensaat: eri ruusulajit, maanpeittopensaat, eri angervolajit, lumimarja, 

syyshortensia

 perennat: vuorenkilpi, tatar-lajikkeet, kuunliljat, kallionauhukset jne.

 puiden ja puuryhmien tai isojen pensaiden käyttö tonttien kulmilla tai rajaavina aiheina (syreeni, pi-

hajasmike, mongolianvaahtera)

 piikkiset kasvilajit: havupuut, japaninhappomarja ja hurmehappomarja, ruusut

 sisäänkäyntien ryhmäistutukset

 julkisivuja tai sisäänkäyntejä rajaavat istutukset (matalat pensaat, leikatut pensaat): orapihlajat, japa-

ninhappomarja, angervot, ruusut

 kasvien selkeä tehtävä: katseenvangitsijana toimiminen, rajaava aihe, sisääntulon yksityiskohta tai 

puistometsikkö
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Pintamateriaaleihin, varusteisiin ja kalusteisiin liittyviä ominaispiirteitä ovat:

 materiaalien yksinkertaisuus ja selkeät alueet: asfaltti, nurmi, luonnonkivi, erityisesti liuskekivi

 asfalttipihat, jotka toimineet leikkipihoina aikanaan

 katualueiden materiaalien yksinkertaisuusselkeys: asfaltti, graniittireunatuki

 sokkeleiden ja maaportaiden liuskekiviverhoilu

 puistojen kapeat kivituhka/sorakäytävät 

 hulevesiä ohjaavat asfalttimakkarat

 tuuletustelineiden alle ja oleskelupaikoille sijoitetut betonilaatoitukset ja liuskekiveykset

 yksinkertaiset leikkivälineet, alun perin metallirunkoisia

 tuuletustelineet, pyörätelineet, metallia

 jyrkillä jalankulkuosuuksilla käsijohteet ja putkirakenteet

 taitavasti kaupunkikuvaan sovitetut vanhat tummapintaiset varastot
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6. Keskeiset maisemalliset ja 
kaupunkikuvalliset ominaispiirteet 
ja arvot

Pohjois-Haagan arvojen määrittämisen 
perusta

Pohjois-Haagan maisemallisia ja kau-

punkikuvallisia arvoja on aikaisemmin 

tarkasteltu Helsingin yleiskaava 2002 yh-

teydessä. Siinä keskeiset osat Pohjois-

Haagan alueesta on määritelty kulttuu-

rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 

maisemakulttuurin kannalta merkittä-

väksi alueeksi. Selvitysalueen rakennus-

ten arvoja ja suojelutavoitteita on lisäksi 

käsitelty kahdessa vaiheessa tehdyn ra-

kennuskulttuurin inventoinnin yhteydes-

sä. Näitä aiempia selvityksiä käytetään 

tämän työn lähtöaineistona, näkökulma 

on kuitenkin erilainen, keskittyen mai-

semaan ja kaupunkikuvaan. Modernin 

maisema-arkkitehtuurin ja arkkitehtuurin 

tutkimus on viime vuosina avannut uut-

ta perspektiiviä sodanjälkeisen rakenne-

tun ympäristön arvotarkasteluun. Yleis-

kaava 2002:n mukaiset kulttuuriympäris-

törajaukset perustuvat sen aikaisiin kä-

sityksiin maisemakulttuurikohteista, joita 

tämän selvityksen pohjalta tulisi siksi ar-

vioida uudelleen. Esimerkiksi on Linnalei-

rinaukio ja Huovitien 1950-luvun raken-

nukset jätetty kulttuuriympäristörajauk-

sen ulkopuolelle. Myös aluekokonaisuuk-

siin kuuluvasta 1950-luvun rakennuskan-

nasta on osa jäänyt huomiotta rakenne-

tun ympäristön inventoinneissa.

Selvityksessä tarkastellaan erityi-

sesti maisemallisia ja kaupunkikuvalli-

sia ominaispiirteitä ja arvoja. Yksittäis-

ten rakennusten arkkitehtuurin tai mai-

seman osatekijöiden ominaispiirteitä kä-

sitellään osana laajempia kokonaisuuk-

sia. Tämä on perusteltua myös sen ta-

kia, että alueella on noudatettu varsin yh-

tenäistä, ajalle ominaista rakennustapaa, 

jossa luonto ja maisema ovat muodosta-

neet lähtökohdan korttelien ja rakennus-

ten suunnittelulle.  

Tässä luvussa käsitellään yhteenveto-

na Pohjois-Haagan merkittävimpiä mai-

semallisia ja kaupunkikuvallisia ominais-

piirteitä ja arvoja. Jäljempänä esitetään 

kuvitettu tiivistelmä eri osa-alueiden omi-

naispiirteistä. Esitetyt päätelmät perustu-

vat selvityksen tekijöiden havaintoihin ja 

suunnitteluhistorian analyysiin.

Topografi a ja metsäinen maisema 
kaupunkirakenteellisen sommitelman 
lähtökohtana 

Pohjois-Haagan rakennetun kulttuuriym-

päristön tärkeimpiä ominaispiirteitä ovat 

kaupunkirakenteen ja topografi altaan 

vaihtelevan luonnonmaiseman muodos-

tama eheä ja vuoropuhelua käyvä koko-

naisuus. 

Asuinkorttelit rakennettiin kallioiseen 

metsämaastoon, ja toteutettiin aikakau-

den suunnitteluideologioita noudattaen 

maiseman ehdoilla. Rakennukset sijoitet-

tiin rakennettavuudeltaan edullisiin koh-

tiin kallio- ja moreenimäille ja selänteille. 

Laaksot jätettiin lähes kokonaan raken-

tamatta, ja niistä muodostettiin eri osa-

alueita erottavia puistovyöhykkeitä.  Ra-

kentamisen ryhmittelyssä tutkittiin huo-

lellisesti paitsi maaperä, myös jakautu-

minen eheisiin kokonaisuuksiin, joita rin-

teet usein rajasivat. Maaston korkeimpia 

kohtia korostettiin tietoisesti rakentamal-

la. Avokalliot säästettiin, samoin siirto-

lohkareet ja muut yksityiskohdat. Taidok-

kaalla rakentamisella pystyttiin kallio säi-

lyttämään jopa aivan rakennusten sokke-

lien vieressä. Onnistunut maisemaraken-

teeseen sovittaminen näkyy kaupunkiku-

vassa vaihtelevina tilasarjoina ja siinä, mi-

ten rakennukset yleensä jäävät puiden 

latvuston tasoon ja vain paikoin kohoa-

vat maisemaa hallitseviksi maamerkeiksi.

Kaupunkirakenteen osa-alueet Pohjois-
Haagaa I, II ja III

Alueella on kolme erilaista ja eriluonteis-

ta osa-aluetta, jotka heijastavat lyhyes-

sä ajassa muuttuneita suunnitteluihantei-

ta suljetummasta avoimempaan ja suuri-

mittakaavaisempaan rakenteeseen. Osa-

aluetta leimaavat samansuuntaiset kau-

punkirakenteelliset tavoitteet ja raken-

nustapa ja eroavaisuuksistaan huolimat-

ta ne muodostavat edelleen hyvin säily-

neen eheän 1950-luvun suunnitteluihan-

teita heijastavan kokonaisuuden.

Selkeä ja samalla ”hengittävä” 
rajautuminen ympäristöön

Osa-alueet rajautuvat selkeästi ja samal-

la avoimesti ympäröiviin viheralueisiin. 

Avoimen rajauksen muodostavat ulko-

reunalle ryhmitetyt pistetalot ja lamellita-

lot, joiden välistä on alun perin kaikkial-

la avautunut näkymiä kehystäville puis-

to- ja metsävyöhykkeille. Kaavamuutok-

set ja uudisrakentaminen on joiltain osin 

yhdistänyt 1950-luvun asuinalueen ym-

päröivään korttelirakenteeseen, ja siten 

hämärtänyt aiemmin selkeän rajauksen. 
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Alueen erityisiä ominaispiirteitä ovat selkeä ja avoin 

rajautuminen ympäröiviin viheralueisiin, sekä viher-

alueille kortteleista avautuvat näkymät ja kulkuyhte-

ydet.
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Elämyksellinen ja vaihteleva kaupunkikuva 
ja katutila 

Pohjois-Haaga I ja II alueilla maastoa 

pehmeästi myötäilevät ja polveilevat ka-

tulinjaukset korostavat maiseman ja to-

pografi an ominaispiirteitä. Suhteellisen 

suuret korkeuserot ja katujen linjaukset 

maastossa aikaansaavat moni-ilmeisen 

katuverkon, ja katunäkymistä muodos-

tuu vaihtelevia. Samankaltaisten raken-

nusten ryhmittely ja vaihteleva rakennus-

typologia luo katukuvaan yhtenäisyyttä 

ja rytmiä. Rakennusten suhde katuun on 

aina erilainen kadun eri puolilla. Tämä ai-

kaansaa vuoropuhelua ja tekee katuym-

päristöstä elämyksellisen. Avokalliot ja 

pihoille kohoavat rinteet rajaavat paikoin 

katutilaa. Rakennusten välistä avautuu 

vaihtelevan maaston rajaamia vuoroin 

pitkiä ja lyhyitä näkymiä, joissa luonto on 

aina voimakkaasti läsnä. Kadunvarsi-istu-

tuksia ei juuri ole, vehreä ilme syntyy pi-

hoilla olevasta kasvillisuudesta. 

Pohjois-Haaga III alueella on asunto-

katuja vain niukasti ja ne sijoittuva muis-

ta poiketen korttelialueiden ulkoreu-

naan. Katutila on täällä suoralinjaisempi 

ja avoin eikä rajaudu rakennuksiin. 

Puistot ja puistometsät osana 
kaupunkirakennetta 

Pohjois- Haagan kaupunkirakenteelle 

ominaista on tietoisen suunnittelun tu-

loksena syntynyt puistokehys, joka erot-

taa kolme osa-aluetta toisistaan, ja on 

säilynyt eheänä ympäröivän kaupunkira-

kenteen tiivistämisestä huolimatta.  Si-

säiset puistot ja pihat sekä kevyen liiken-

teen yhteydet muodostavat vehreän ja 

ympäröivään vihervyöhykkeeseen yhdis-

tyvän verkkomaisen kudelman. Alueen 

puistot ovat luonteeltaan erilaisia, ja ne 

edustavat hyvin sodanjälkeisen ajan uut-

ta kansainvälisiä vaikutteita heijastavaa 

puistorakentamista. Puistot ovat säilyt-

täneet ominaispiirteensä hyvin ja muo-

dostavat olennainen osan Pohjois-Haa-

gan 1950-luvun tunnusomaista kaupun-

kirakennetta. Kehystävillä puistoalueilla 

on lisäksi suuri merkitys kaupunginosia 

yhdistävinä virkistysreitteinä.

Osa puistoista on rakennettuja puis-

toja, mutta osa on jätetty lähinnä metsä-

alueiksi, ja niitä onkin hoidettu ns. met-

säpuistoina. Aino Acktén puisto ja Ru-

nar Schildtin puisto ovat selvitysalueen 

merkittävimpiä ja pinta-alaltaan laajim-

pia laaksopuistoja. Aino Acktén puisto 

on säilynyt avoimena, vuosisatojen vil-

jelykulttuurin muistumana kun taas Ru-

nar Schildtin puisto on luonteeltaan puis-

tometsä, jolla on maisemallisten ja kau-

punkikuvallisten arvojen lisäksi myös eri-

tyisiä virkistys- ja luontoarvoja. Ida Aal-

bergin tien leikkipuisto pyöreine kahluu-

altaineen, liuskekiviverhoiltuine pintoi-

neen sekä monipuolisine leikkialueineen 

suunniteltiin korkealuokkaiseksi ja kan-

sainvälisiä esikuvia seuraten. Siitä on sit-

temmin muodostunut eräänlainen mo-

dernin maisemakulttuurin ikoni.

Piha-alueiden ja ympäristön vuorovaikutus

Asuinympäristön huolellisella suunnitte-

lulla Pohjois-Haagassa on tietoisesti py-

ritty edistämään asukkaiden ulkoilua ja 

terveitä elintapoja. Alueelta löytyy aika-

kaudelle tyypillisiä metsäpihoja, puutar-

hamaisia pihoja, puistomaisia pihoja, 

puistikoita ja aukioita.  Asuinkorttelien lo-

maan rakennetut puistot tarjoavat moni-

puolisia mahdollisuuksia ulko-oleskelul-

le. Asuntopihat ovat monimuotoisia ja ne 

liittyvät saumattomasti toisiinsa ja ympä-

röiviin puistoihin tai puistometsiin. Puu-

tarha-arkkitehtien kädenjälkeä voi aavis-

taa pihasommitelmissa, taitavana maas-

toon sovituksena ja monipuolisissa kas-

vivalinnoissa. Tunnusomaisia ovat edus-

tavat kukkivat pensaat, erilaiset peren-

nat, jalojen lehtipuiden vaihteleva ja la-

jisto harvinaisuuksineen ja tietoisesti säi-

lytty metsäpuusto.  Pihavarusteet ovat 

luonteeltaan vaatimattomia myös alu-

eelle ominaisilla suurilla yhteispihoilla. 

Nurmikot, sora- ja asfalttipinnat liittyvät 

yleensä saumattomasti toisiinsa ilman ra-

jaavia reunakiviä. Pintamateriaalien vali-

koima on säilynyt niukkana lukuun otta-

matta myöhemmin toteutettuja vähäisiä 

muutoksia. 

Kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja 
toteutettu arjen asuinympäristö 

Sodanjälkeisen ajan suunnitteluideolo-

gioiden taustalla oli pyrkimyksenä luoda 

parhaat mahdolliset puitteet ihmisen ar-

kielämään. Pohjois-Haagan kokonaisval-

taisesti suunniteltu ja toteutettu ympä-

ristö ilmentää erityisen hyvin näitä pyr-

kimyksiä. 

Alueen jäsentely noudattaa aikansa 

johtavia lähiösuunnitteluperiaatteita niin 

”asumasolujen” kuin julkisten ja kaupal-

listen palvelujen sijoittelun osalta. Matali-

en asuin- ja liikerakennusten kehystämät 

toriaukiot kuten Thalian aukio, Linnanlei-

rin aukio ja Pohjois-Haagan moderni os-

toskeskus luotiin kunkin asuinalueen toi-

minnalliseksi ja kaupunkikuvalliseksi kes-

kukseksi. Kouluja rakennettiin vain Poh-

jois-Haaga II alueelle ja ne sijoittuivat 

keskeisen Thalian aukion tuntumaan.
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Korkea arkkitehtoninen laatu

Pohjois-Haagan alueella ominaisia raken-

nustyyppejä ovat kolmi- nelikerroksiset 

lamellikerrostalot ja pistetalot sekä maa-

merkkeinä toimivat kallioalueille sijoite-

tut 10–12-kerroksiset tornitalot.   Alu-

een 1950-luvun asuntoarkkitehtuuria lei-

maa korkea arkkitehtoninen laatu, yhte-

näinen mittakaava ja materiaalivalikoi-

ma, käsityömäinen toteutus ja huolelli-

nen viimeistely.  Suoralinjaisten tai maas-

ton ja katulinjojen mukaan porrastettu-

jen rakennusten kattomuotona on tyypil-

lisesti harjakatto. Julkisivujen päätyaiheil-

la on usein tärkeä visuaalinen merkitys 

kaupunkikuvassa. Pääosin maapigmen-

teillä sävytettyjen, rapattujen julkisivujen 

niukka materiaalivalikoima heijastaa so-

danjälkeisen ajan taloudellisia ja mate-

riaalisia lähtökohtia. Parvekkeiden ja si-

säänkäyntien muotoilulla on luotu yksi-

löllistä vaihtelua.

Eri osa-alueiden arkkitehtuurissa on 

havaittavissa myös eroavaisuuksia. Poh-

jois-Haaga I alueella esiintyy yksityiskoh-

tien, kuten parvekekaiteiden, erkkeri-ik-

kunoiden ja sisäänkäyntien korostuksis-

sa eniten yksilöllisiä variaatioita ja paikoin 

on vielä nähtävissä 1900-luvun alkupuo-

len arkkitehtuurin vaikutteita. Rakennus-

tyyppeinä esiintyy lyhyitä kerrostalola-

melleja ja pistetaloja.

Pohjois-Haaga II alueen rakennuskan-

ta on toteutettu pääosin kortteleittain, 

toistuvien rakennustyyppien ja yhtenäi-

sen kerroskorkeuden leimaamina osako-

konaisuuksina, jotka erottuvat selvästi 

omaleimaisina pihapiireinä tai vyöhykkei-

nä. Alueen arkkitehtonista yhtenäisyyttä 

elävöittää yksityiskohtien, materiaalien ja 

värityksen pidättyväinen vaihtelu. Raken-

nustyyppeinä ja ryhminä esiintyy lyhyitä 

erillään olevia kerrostalolamelleja, toisiin-

sa kytkettyjen lamellien porrastuvia sar-

joja, pistetaloja ja rivitaloja.

Pohjois-Haaga III-alue on rakennettu 

suurina voimakasilmeisinä kokonaisuuk-

sina muutamia harvoja rakennustyyppejä 

käyttäen. Mittakaava on suurempi ja jul-

kisivujen yksityiskohdat niukempia, eikä 

koristeellisia julkisivuaiheita enää esiin-

ny. Myöhemmin toteutetuissa kortteleis-

sa näkyy jo pyrkimys nauhamaiseen ik-

kunajakoon. Maamerkkinä toimii Runar 

Schildtin puiston yläpuolelle kohoava 

tornitalojen rivi ja itäisen korttelin kallio-

maastoon rakennettu kolmen tornin ryh-

mä. Taustalle jäävät pitkien, säteittäisten 

kerrostalolamellien muodostama, puisto-

maisen pihapuuston pehmentämä osa-

kokonaisuus ja kauimpana keskustasta 

sijaitsevat, pienimittakaavaiset taloryh-

mät.

Hyvin säilynyt ja edustava 1950-luvun 
asuinalue

1950-luvun jälkeen on Pohjois-Haagan 

ympäristössä tapahtunut suuria kaupun-

kirakenteen muutoksia uusien liikenne-

väylien, junaradan ja asuinalueiden ra-

kentumisen myötä. Täydennysrakenta-

mista on tapahtunut jonkin verran osa-

alueiden välissä ja erityisesti Pohjois-

Haaga I alueen reunoilla, jossa rajaavia 

puistoalueita on rakennettu umpeen. 

Myös Pohjois-Haaga III:n alueilla on täy-

dennysrakentaminen paikoin muuttanut 

kaupunkikuvaa. Alueiden sisäosat ovat 

säilyneet luonteeltaan lähes muuttumat-

tomina ja pääosa alkuperäisen asema-

kaavan mukaisista, kehystävistä puisto-

alueista ovat jäljellä. 1950-luvulta periy-

Pohjois-Haagan 1950- luvulla synty-

nyt rakennettu ympäristö toteuttaa so-

danjälkeisten vuosikymmenten suoma-

laisia ja pohjoismaalaisia asuntorakenta-

misihanteita, jossa ensimmäistä kertaa 

tietoisesti, ja niukkojen resurssien olois-

sa, pyrittiin luomaan parhaat mahdolli-

set puitteet ihmisen arkielämään. 

tyvää rakennuskantaa on ylläpidetty hy-

vin ja se on korjauksista huolimatta hyvin 

säilyttänyt alkuperäiset piirteensä. Kes-

keiseksi ominaispiirteeksi on muodostu-

nut uusmaalaisen vaihtelevan luonnon-

ympäristön ja sopusuhtaisen, yhtenäisen 

rakennuskannan vuoropuhelu.

Osa-alueiden keskinäinen vertailu 

osoittaa että Pohjois-Haaga II selkeim-

min edustaa aikansa asumalähiöperiaat-

teita ja on kokonaisuutena myös parhai-

ten säilynyt.  Kullakin osa-alueella on sel-

västi oma luonteensa ja omat erityispiir-

teensä jotka ovat syntyneet vaiheittaisen 

suunnittelun ja rakentamisen myötä. Yh-

dessä nämä kolme aluetta muodostavat 

kehystävine viheralueineen eheän, ja sa-

malla aikakauden asumisihanteita moni-

puolisesti ilmentävän kokonaisuuden.
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• alue rajautui alun perin erilliseksi puiston ympäröimäksi 

asuinsaarekkeeksi, myöhempi täydennysrakentaminen on 

kuitenkin liittänyt alueen etelä- ja länsireunalla ympäröi-

vään kaupunkirakenteeseen

• alue sijoittuu kallioselänteelle siten että laskeva topografi a 

muodostaa yleensä rajauksen reunoilla

• rakennukset alueen ulkoreunalla ovat pistetaloja tai sijoi-

tettu siten että näkymiä avautuu alueen sisältä ympäröivil-

le puistoalueille

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

• alue rajautuu metsäalueisiin ja lounaassa entiseen pelto-

laaksoon

• alue rajautuu yleensä alaviin laaksotiloihin

• reunimmaisten korttelien pihat jäävät selvästi ympäröivää 

maastoa korkeammalla, tasoero korostaa alueen rajausta

• koillisreunalla alue rajautuu kallioiseen puistoalueeseen

• rakennukset alueen ulkoreunalla ovat pistemäisiä tai si-

joitettu siten että näkymiä avautuu alueen sisältä metsä-

alueille

• rajautuminen rinnepuistoon on saumatonta

• rakennukset muodostavat alueelle avoimen ja selväpiirtei-

sen rajauksen 

• rakennukset on sijoitettu siten, että alueen sisältä avautuu 

näkymiä ympäröiville puistoalueille

• katualue vahvistaa alueen eteläreunan rajausta 

• puistometsät rajaavat ja jakavat aluetta

• rakennukset sijoittuvat selännealueille siten että topogra-

fi a vahvistaa alueen rajausta 

YHTEENVETO: Kaavallinen ja maisemallinen kokonaisrakenne, merkittävät ominaispiirteet ja arvot

ALUEEN  RAJAUTUMINEN: selkeä ”hengittävä” rajaus ympäröiviin viheralueisiin
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• alue rajautui alun perin selvästi viereisistä alueista erottu-

vaksi aluekokonaisuudeksi

• myöhempi täydennysrakentaminen on etelä- ja länsireu-

nalla liittänyt alueen muuhun kaupunkirakenteeseen

• alue jakautuu pienempiin osa-alueisiin, joilla on oma toisis-

taan poikkeava luonteensa

KAUPUNKIRAKENTEELLINEN JÄSENTELY: Solumalli

• alue rajautuu selvästi viereisistä alueista erottuvaksi alue-

kokonaisuudeksi

• alue jakautuu pienempiin osa-alueisiin, joilla on oma toisis-

taan poikkeava luonteensa

• alue rajautuu selvästi viereisistä alueista erottuvaksi alue-

kokonaisuudeksi

• alue jakautuu suurehkoihin osa-alueisiin, joilla on oma toi-

sistaan poikkeava luonteensa

• osa-alueet ovat suuria ja voimakasilmeisiä

• mittakaava on suurempi kuin Pohjois-Haaga I ja II alueilla



116

puoliavoin vaihteleva katutila

• katutila on puoliavoin ja vaihtelevasti rajautuva

• rakennukset rajaavat katutilaa kadun suuntaisina tai kohti-

suoraan katulinjaan nähden sijoittuvina rakennusmassoina

• rakennusten suhde katuun on aina erilainen kadun eri puo-

lilla, kadun suuntaiset lamellitalot sijoittuvat yleensä lä-

hemmäs katulinjaa

• suurikokoiset metsä- ja puistopuut rajaavat katutilaa yk-

sittäisinä katupuina tai ryhminä, ei kuitenkaan jatkuvina 

puuriveinä

• topografi a, kalliot ja pihoille kohoavat rinteet rajaavat pai-

koin katutilaa 

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

puoliavoin vaihteleva katutila

• katutila on leveä ja puoliavoin

• rakennukset rajaavat katutilaa hieman katulinjasta poikkea-

vassa koordinaatistossa, kohtisuoraan katulinjaa nähden tai 

pistemäisinä rakennusmassoina

• rakennusten suhde katuun on aina erilainen kadun eri puo-

lilla  

• kasvillisuus rajaa katutilaa metsikköinä tai yksittäisinä tont-

ti- tai katupuina, ei kuitenkaan jatkuvina puuriveinä, kadun 

vehreys muodostuu tonttien kasvillisuudesta

• orapihlaja-aidat rajaavat katutilaa osassa aluetta

• puisto- ja tonttikasvillisuus, yksittäiset komeat puut muo-

dostavat katunäkymille pääteaiheita

puoliavoin vaihteleva katutila

• katuja on vähän, eikä korttelien välisiä kiemurtelevia asun-

tokatuja esiinny

• katutila on puoliavoin ja vaihtelevasti rajautuva 

• topografi a, kalliot ja pihoille kohoavat rinteet rajaavat katu-

tilaa 

• suurikokoiset monilajiset metsä- ja puistopuut rajaavat ka-

tutilaa ryhminä tai yksittäisinä katupuina, ei kuitenkaan jat-

kuvina puuriveinä

• rakennukset rajaavat katua alkuperäisessä kaavassa vain 

toispuolisesti ja muodostavat, sijoittuessaan etäälle kadus-

ta, väljän ja avoimen rajauksen 

• katujen vehreys muodostuu tonttien ja puistojen kasvillisuu-

desta, katutilan puistomaista luonnetta korostaa paikoitellen 

tonttien lehtipuuvaltaisuus 

• Näyttelijäntien myöhempi leventäminen on tehnyt katutilas-

ta huomattavan leveän ja se poikkeaa tunnelmaltaan vah-

vasti alueen muusta katuverkosta

KATUTILAN RAJAUTUMINEN 
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RYTMI, TOISTO: Toistuvat aiheet kaupunkikuvassa luovat yhtenäisyyttä ja rytmiä

• korttelirakenteessa toistuvia, paikan ja topografi an mukaan 

varioituvia typologioita

• reunoilla toistuva, pistetalojen tai lamellitalojen päätyjen 

muodostama avoin rajaus

• osa-alueiden sisällä toistuvia ja keskenään vaihtelevia tee-

moja

• korttelirakenteessa toistuvia ja paikan mukaan hieman vari-

oituvia typologioita

• reunoilla toistuva pistemäinen rajaus

• osa-alueiden sisällä toistuvia ja keskenään vaihtelevia tee-

moja

• korttelirakenteessa laajoja aluekokonaisuuksia, joissa toistu-

va voimakaspiirteinen typologia
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vaihtelevia lyhyitä ja pitkiä näkymiä 

• katujen varsilta avautuu kaikkialla näkymiä ym-

päröiville metsäalueille

• näkymät avautuvat katujen päätekohdissa ja-

lankulkureittejä pitkin syvälle ympäröivään met-

sään

• alueen sisällä avautuu vaihtelevia näkymiä pi-

hojen ja sisäisten puistometsien läpi

• vaihteleva topografi a näkymiin yllätyksellisyyt-

tä ja korostaa maisemallista perspektiivivaiku-

telmaa

• kasvillisuus rajaa näkymiä; ylitiheä kasvillisuus 

peittää osin tärkeitä näkymiä

• maamerkkejä ja kaupunkikuvallisia kiinnekohtia 

on sijoitettu näkymien päätteiksi 

• uudet jätesuojat sulkevat paikoin näkymiä puis-

toihin ja pihoille

• katujen varsilta avautui alun perin kaikkialla nä-

kymiä ympäröiville viheralueille

• täydennysrakentaminen on myöhemmin mer-

kittävästi muuttanut tilannetta

• katujen päätteinä on yleensä metsänäkymä

• alueen sisällä avautuu vaihtelevia näkymiä pi-

hojen ja sisäisten puistometsien läpi

• vaihteleva topografi a rajaa näkymiä

• kasvillisuus rajaa näkymiä kuitenkaan sulkemat-

ta niitä

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

• katujen varsilta avautuu kaikkialla näkymiä ym-

päröiville viheralueille 

• alueen sisällä avautuu rakennusten välistä vaih-

televia, lyhyitä ja pitkiä näkymiä 

• vaihteleva topografi a tuo näkymiin yllätyksel-

lisyyttä ja korostaa maisemallista perspektiivi-

vaikutelmaa

• kasvillisuus rajaa näkymiä

• korkeat pistetalot näkyvät kauas maamerkkeinä 

• ostoskeskuksen eteen istutettu kasvillisuus 

peittää ja sulkee näkymiä ja heikentää sen kau-

punkikuvallista asemaa

NÄKYMÄT 



119

Vuoropuhelu 

• kadun eri puolilla on sovellettu erilaisia kortte-

litypologioita, jotka ovat korostuneet toteutus-

suunnittelun myötä

• muurimaisen rakennusrintaman vastapainona 

on kadun toisella puolella pistemäisten talojen 

väljästi sijoittuva ryhmä

Vuoropuhelu 

• kadun eri puolilla on sovellettu erilaisia kortte-

litypologioita

• muurimaisen kadun suuntaisen rakennusrin-

taman vastapainona on kadun toisella puolel-

la pääty katua kohden väljästi sijoittuvat lamel-

litalot

VAIHTELU JA VUOROPUHELU

Vuoropuhelu 

• erilaisia korttelitypologioita on sovellettu suu-

rempina yksiköinä

• vuoropuhelu eri osien välillä jää vähäisemmäk-

si kuin muilla alueilla

• vuoropuhelu tapahtuu voimakkaimmin ympä-

röivän luonnon kanssa
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KAUPUNKIKUVALLISIA KIINNEKOHTIA JA

Tunnusomaiset maamerkit ja kiinnekohdat ja 
kohtaamispaikat

• alueen eteläosaan sijoittuva Linnaleirin aukio 

palveluineen, Huovitien asuinliikerakennukset 

sekä leikkipuisto muodostavat alueen toimin-

nallisen ja kaupallisen kiinnekohdan

• aukion sijainti oli keskeisempi alkuperäisessä 

asemakaavassa, jossa myös Nuijamiestentien 

itäpuoli oli merkitty rakennettavaksi alueen osa-

na

• Krankantien itäpuoliset tornitalot muodostavat 

maisemassa kauas näkyvän maamerkin, tiheä 

puusto peittää tornitalojen näkyvyyttä alueen 

sisällä

MAAMERKKEJÄ: Tunnusomaiset maamerkit ja kiinnekohdat ja kohtaamispaikat

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

• tunnusomaisina ja kauas näkyvinä maamerk-

keinä toimivat Adolf Lindforsin tien varteen ja 

Ida Aalbergin tien päähän kallioille sijoittuvat 

korkeat tornitalot  

• solmukohtaan, katujen risteykseen sijoittuva 

ostoskeskus ja suuri poikkeuksellisen korkea-

tasoisesti toteutettu Ida Aalbergin leikkipuisto 

muodostavat alueen toiminnallisen ja kaupalli-

sen kiinnekohdan

• punatiiliset muuntajat ovat alueelle tunnus-

omaisia kaupunkikuvassa toistuvia maamerk-

kejä 

KAUPUNKIKUVALLISIA KIINNEKOHTIA JA 
MAAMERKKEJÄ

Tunnusomaiset maamerkit ja kiinnekohdat ja 
kohtaamispaikat

• Thalianaukio on keskeinen torialue, joka muo-

dostaa alueen toiminnallisen, kaupallisen ja lii-

kenteellisen kiinnekohdan

• keskustan läheisyyteen sijoittuvat julkiset ra-

kennukset, kirkko ja koulut sekä vanhainkoti 

ovat kaupunkikuvassa tunnusomaisia 

• kirkon torni on erityinen kauas näkyvä maa-

merkki 

• Näyttelijäntien varren tornitalot toimivat maa-

merkkeinä maisemassa

• katujen varsille sijoittuvat punatiiliset muunta-

jat ovat alueelle tunnusomaisia kaupunkikuvas-

sa toistuvia maamerkkejä 

• julkisivuista ulkonevat muuratut korkeat savu-

piiput muodostavat kaupunkikuvassa toistuvan 

vertikaaliteeman
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• johtoajatuksena on ollut korttelipuistojen ja reu-

nustavien puistoalueiden liittäminen osaksi kaa-

vallista kokonaisrakennetta

• luonnonvaraisia alueita on pyritty säilyttämään 

ja jalostamaan alueen sisäosissa osana puisto-

järjestelmää

• huolella suunnitellut ja toteutetut puistot liitty-

vät saumattomasti asuinkortteleiden piha-alu-

eisiin 

• kallioisten metsäalueiden valtapuu, mänty, on 

tunnusomainen erityisesti alueen pohjoisosissa

• Huovipuisto sijoittuu rakennusten ympäröimä-

nä korttelin keskiosaan Linnaleirinaukio tuntu-

maan 

VIRKISTYS: Puistot, puistometsät osana kaupunkikuvaa

• metsäpuistot: Runar Schildtin puisto ja Aino 

Acktén puisto

• Ida Aalbergin tien leikkipuisto pyöreine liuskeki-

viverhoiltuine kahluualtaineen ja leikkialueineen 

suunniteltiin korkealuokkaiseksi ja kansainväli-

siä esikuvia seuraten. Siitä on sittemmin muo-

dostunut modernin maisemakulttuurin erään-

lainen ikoni. Puisto on alun perin ollut huomat-

tavasti avoimempi, ja selkeämmin liittynyt ym-

päröivään alueeseen. Puisto on edelleen tärkeä 

kokoontumis- ja kohtaamispaikka alueen per-

heille

• Pohjois-Haaga II ja III alueiden väliin sijoittuva 

Runar Schildtin puisto on laaja metsäpuisto, jol-

la on tärkeä merkitys seudullisena ja paikallise-

na viheryhteytenä ja kulkureittinä sekä asuin-

alueiden reunapuistona

• johtoajatuksena on ollut korttelipuistojen ja reu-

nustavien puistoalueiden liittäminen osaksi kaa-

vallista kokonaisrakennetta

• luonnonvaraisia alueita on pyritty säilyttämään 

ja jalostamaan alueen sisäosissa osana puisto-

järjestelmää

• huolella suunnitellut ja toteutetut puistot liitty-

vät saumattomasti asuinkortteleiden piha-alu-

eisiin 

• kallioisten metsäalueiden valtapuu, mänty, on 

tunnusomainen erityisesti alueen pohjoisosissa

• muita alueelle tunnusomaisia lajeja ovat ruot-

sinpihlaja, vaahterat, tammi ja muut jalot leh-

tipuut sekä runsaasti kukkivat ja värikkäätkin 

pensaslajikkeet ja isot yksittäispensaat

• perennoja on käytetty rakennetuissa puistoissa 

ja tonteilla usein sisääntulokohdissa

• Ida Ekmanin puistossa on erityisen avara tilan-

tuntu ja selkeä ympäröivien rakennusten muo-

dostama rajaus. Kokonaisuus on yksinkertaisen 

kaunis ja ilmentää ajan hengen mukaisia suun-

nitteluperiaatteita parhaimmillaan. 

• kallion lakialueelle sijoittuva Ohjaajanpuisto on 

jätetty maiseman hierarkkiseksi kohokohdak-

si ja kallioisella metsäpuistolla on oma vahva 

identiteettinsä 

• Näyttelijänpuistikko on edustava taskupuisto, 

jota liikenteen melu hieman häiritsee. Puistos-

sa on näyttävä siirtolohkare.

• Pohjois-Haaga II ja III alueiden väliin sijoittuva 

Runar Schildtin puisto on laaja metsäpuisto, jol-

la on tärkeä merkitys seudullisena ja paikallise-

na viheryhteytenä ja kulkureittinä sekä asuin-

alueiden reunapuistona

• Huovipuisto on rakennettu puisto, joka toimii 

myös leikkipuistona

• Krankanpuisto on metsäpuisto, jossa on pienia-

lainen leikkipuisto
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TOPOGRAFIAN JA LUONNONMAISEMAN MERKIRTYS KAUPUNKIKUVASSA: 

Rakennukset ja katulinjat on sovitettu maastoon topografi aa noudattaen tai sitä korostaen

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

• rakennukset on sijoitettu korkeuskäyrien suun-

taisesti tai porrastuen rinteeseen

• vaihteleva topografi a on kaupunkikuvassa voi-

makkaasti läsnä, se tuo näkymiin yllätykselli-

syyttä ja korostaa syvyysvaikutelmaa

• paikalla rakentaminen on mahdollistanut kallio-

alueiden säilyttämisen myös aivan rakennusten 

vieressä

• kallion lakialueelle sijoittuva kalliopuisto on 

otettu sommittelun lähtökohdaksi ja jätetty mai-

seman hierarkkiseksi pisteeksi

• avokalliot ja rinnealueet muodostavat kaupun-

kikuvassa tunnusomaisen elementin, joka ker-

too maiseman historiasta

• avokalliot ja metsäiset alueet reunustavat tont-

ti- ja katualueita 

• rakennukset on sijoitettu korkeuskäyrien suun-

taisesti tai porrastuen rinteeseen

• vaihteleva topografi a tuo näkymiin yllätyksel-

lisyyttä ja korostaa maisemallista perspektiivi-

vaikutelmaa

• paikalla rakentaminen on mahdollistanut kallio-

alueiden säilyttämisen myös aivan rakennusten 

vieressä

• Avokalliot ja rinnealueet muodostavat kaupun-

kikuvassa tunnusomaisen elementin, joka ker-

too maiseman historiasta

• avokalliot ja metsäiset alueet reunustavat ka-

tualueita 

• rakennukset sijoittuvat korkeuskäyrien suuntai-

sesti tai rinteeseen porrastettuina 

• korkeat pistetalot on sijoitettu korkealle kallioi-

den päälle korostaen topografi aa

• rakennuspaikoiksi on valittu rakennettavuudel-

taan suotuisat alueet

• paikalla rakentaminen on mahdollistanut kallio-

alueiden säilyttämisen myös aivan rakennusten 

vieressä

• avokalliot ja rinnealueet muodostavat kaupun-

kikuvassa tunnusomaisen elementin, joka ker-

too maiseman historiasta

• avokalliot ja metsäiset alueet reunustavat ka-

tualueita 

• laajat yhteispihat reunustavat paikoin katualu-

eita
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PIHA-ALUEET LIITTÄVÄT YMPÄRISTÖN KOKONAISUUDEKSI: Jatkuva luontomaisema, viherpeite / Maiseman tilallinen jatkuvuus

• toisiinsa liittyvät pihat ja puistot muodostavat 

koko aluetta yhdistävän viherverkoston

• pihojen välillä tai niiden sisällä ei ole rajauksia

• asuntopihat liittyvät saumattomasti toisiinsa ja 

ympäröiviin viheralueisiin

• ”puistometsämäisesti” hoidettuja piha-alueita  

• alueella on Pohjois-Haaga I ja III alueita rik-

kaampi kasvilajisto

• maastossa voimakkaastikin polveilevat laajat 

nurmipinnat ovat yleisiä

• avokalliot kuuluvat pihan rakenteisiin

• sorapintaiset mutkittelevat ja kapeana säilyneet 

käytävät

• vapaamuotoinen liuskekivi tyypillinen, erityises-

ti sokkeleiden verhouksissa ja maaportaissa

• toisiinsa liittyvät pihat ja puistot muodostavat 

koko aluetta yhdistävän viherverkoston

• pihojen välillä tai niiden sisällä ei ole rajauksia

• pihoilla aikakauden hengen mukaisesti yksin-

kertainen lajisto

• maastossa polveilevia laajoja nurmipintoja

• avokalliot kuuluvat pihan rakenteisiin

• sorapintaiset mutkittelevat ja kapeat käytävät

• vapaamuotoinen liuskekivi asfaltin ohella ylei-

sin pihapäällyste

• pihojen kasvillisuus havupuuvaltaista

• toisiinsa liittyvät pihat ja puistot muodostavat koko 

aluetta yhdistävän viherverkoston

• ei rajauksia pihojen välillä tai niiden sisällä

• asuntopihat liittyvät saumattomasti toisiinsa ja ympä-

röiviin viheralueisiin

• pihan tyypillinen kasvillisuus, rikas lajikkeisto

• maastossa polveilevia laajoja nurmipintoja

• avokalliot kuuluvat pihan rakenteisiin

• sorapintaiset mutkittelevat käytävät

• vapaamuotoinen liuskekivi ainoa kiveys



124

• alueen pohjoisosan lamellitalojen sijoittelulla on 

pyritty luomaan suotuisaa pienilmastoa oleske-

lupihoille

• rakennusten väliin muodostuu aurinkoisia ete-

lään laskevia suojaisia piha-alueita 

• parvekejulkisivut on yleensä suunnattu hyviin il-

mansuuntiin etelän ja lännen välille

• rakennusten sijoittelulla on pyritty luomaan 

suotuisaa pienilmastoa oleskelupihoille

• rakennusten väliin muodostuu aurinkoisia ja 

suojaisia piha-alueita 

• parvekejulkisivut on aina suunnattu hyviin il-

mansuuntiin etelän ja lännen välille

• yhteispihat ja oleskelualueet on sijoitettu edul-

lisiin ilmansuuntiin

• pohjoisosassa esipihat liittyvät yläpihoihin, mi-

kä lisää pihan käytettävyyttä

Kaavallinen ja maisemallinen kokonaisrakenne, merkittävät ominaispiirteet ja arvot

RAKENNUSTEN SUUNTAUS: Lähtökohtana on edullisen ilmansuunnan hyödyntäminen

POHJOIS_HAAGA I

POHJOIS_HAAGA II

POHJOIS_HAAGA III

• rakennusten sijoittelulla on pyritty luomaan 

suotuisaa pienilmastoa oleskelupihoille

• rakennusten väliin muodostuu usein aurinkoisia 

ja suojaisia piha-alueita 
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• selkeälinjainen yhtenäinen 1950- luvun lopun aikakaudelle 

tyypillinen arkkitehtuuri

• 2- ja 4-kerrokset lamellitalot sekä korkeat pistetalot

• avoräystäät tai lyhyet umpiräystäät, 

• julkisivut eri sävyihin karkeasti rapattuja, väriskaala vaalea 

ja yhtenäinen, toistuvia sävyjä, päädyissä on käytetty myös 

punatiiliverhousta

• ikkuna-aukotus yleensä aukkomainen, neliömäinen ja tas-

ajakoinen, myöhemmin toteutetuissa kortteleissa näkyy jo 

pyrkimys nauhamaiseen ikkunajakoon

• parvekkeet osittain sisäänvedettyjä

• ulko-ovet yleensä tammi-lasiovia tai teräslasiovia

• yksityiskohdat niukempia kuin Pohjois-Haaga I ja II –alueil-

la, koristeellisia julkisivuaiheita ei esiinny 

• yhtenäinen 1950-luvun aikakaudelle tyypillinen arkkiteh-

tuuri 

• 3-kerroksisia lyhyitä tai pitkiä ja polveilevia lamellitaloja se-

kä 3- ja 6-kerroksisia pistetaloja, länsireunalla 1 ja 2-ker-

roksisia rivitaloja

• alkujaan sementtitiiliverhoiltu katto on määrännyt yhtenäi-

sen kattokaltevuuden, punaiset harjakatot

• avoräystäät, päädyissä usein lyhyet umpiräystäät

• julkisivut eri sävyihin karkeasti rapattuja, väriskaala yhte-

näinen, toistuvia sävyjä

• ikkuna-aukotus aukkomainen, neliömäinen tasajakoinen

• parvekkeet osittain sisäänvedettyjä, umpikaiteet

• ulko-ovet yleensä tammi-lasiovia

• vaihtelevia yksityiskohtia mm. teräsrunkoisissa parvekekai-

teissa ja sisäänkäyntien yhteydessä

• liuskekiviverhous yleinen tehoste sokkeleissa, portaissa ja 

pihan laatoituksissa

• yhtenäinen 1950-luvun aikakaudelle tyypillinen arkkiteh-

tuuri

• rakennustyyppeinä 3- ja 4-kerroksiset lamellitalot sekä 4-7 

-kerroksiset pistetalot

• alkujaan sementtitiiliverhoiltu katto on määrännyt yhtenäi-

sen kattokaltevuuden, punaiset harjakatot

• avoräystäät, päädyissä usein lyhyet umpiräystäät

• julkisivut eri sävyihin karkeasti rapattuja, väriskaala yhte-

näinen, toistuvia vaaleita sävyjä

• ikkuna-aukotus aukkomainen, neliömäinen tasajakoinen

• parvekkeet osittain sisäänvedettyjä tai ulokkeina, teräsra-

kenteiset umpikaiteet

• ulko-ovet yleensä tammi-lasiovia

• vaihtelevia yksityiskohtia sisäänkäyntien yhteydessä, par-

vekekaiteissa, erkkeri-ikkunoissa 

• liuskekiviverhous yleinen tehoste sokkeleissa, portaissa ja 

pihan laatoituksissa

Kaavallinen ja maisemallinen kokonaisrakenne, merkittävät ominaispiirteet ja arvot

ASUINRAKENNUKSET: Yhtenäinen arkkitehtuuri 
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Käsitteet

Arvo ja merkittävyys

Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa 

määriteltäessä puhutaan mm. historiallisista, rakennushisto-

riallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä, taiteellisista ja 

maisemallisista arvoista. Kohteen arvon määrittämisessä (arki-

kielessä myös arvottaminen) käytetään vakiintuneita kriteerejä. 

Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu tunnistettuihin 

arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikal-

liseen merkittävyyteen. 1

Kulttuurimaisema

Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämä, hoitama, muuttama tai 

rakentama fyysinen ympäristö, jonka maisemakuvassa on nä-

kyvissä em. toiminnan jälkiä. Käsite ei sisällä arvovarausta. Ylei-

sesti kulttuurimaisemaan kuitenkin liitetään positiivinen arvova-

raus esim. viljelylaakso.2

Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeu-

tunut ja käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä, maaperää, to-

pografi aa ja ilmastoa.3

Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yleisvaikutuksena 

syntyneitä kokonaisuuksia. Kulttuurimaisemasta voidaan erot-

taa ihmisen ja luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen myötä 

muovautunut maaseudun kulttuurimaisema ja ääritapauksena 

lähes yksinomaan ihmistyön tuloksena syntynyt kaupunkimai-

sema eli urbaani maisema.4  

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäris-

töä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ih-

misen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy 

myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut 

merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin 

kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema 

ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuulu-

vat myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.5

Kiinteä muinaisjäännös

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain 

rauhoittamia.

Lähiö, asumalähiö

Lähiö on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaiseman 

sanakirjan mukaan taajaman osa, jolla on oma liikekeskuk-

sensa tärkeimpine palveluineen. Nykymerkityksessään lähiö-

sana (asumalähiö) esiintyi ensi kertaa vasta professori Otto-

I. Meurmanin teoksessa Asemakaavaoppi vuonna 1947. Vaik-

ka lähiö-sanaa oli jo käytetty maantieteen piirissä, lähiö oli asu-

malähiön merkityksessä uudissana, josta tuli myöhemmin suo-

men kielen sanaston luonteva osa. Meurmanin kirjan muita uu-

dissanoja, joiden kehittelyyn osallistui fi losofi an maisteri Han-

nes Teppo, olivat esimerkiksi paikoitusalue ja vihervyöhyke.6

Maisema

Maisema on geomorfologisten, ekologisten ja kulttuurihisto-

riallisten prosessien yhteistulos. Maisema voidaan jakaa mai-

semarakenteeseen, maisemakuvaan ja maisemamielikuvaan. 

Maisema muuttuu jatkuvasti luonnon prosessien ja ihmisen 

toiminnan tuloksena. 7

Maisemarakenne

Maisemarakenne käsittää kallio- ja maaperän, maastonmuo-

tojen, vesistöjen, ilmasto-olojen, elollisen luonnon sekä ihmis-

ten tuottamien ympäristörakenteiden ja -muutosten prosessi-

en yhteistuloksen. 8

Maisematila

Yhden tai useamman maisematekijän muodostama, kolmiulot-

teisesti hahmotettava tilamuoto. Maisematiloja ovat muun mu-

assa avoin ja rajaamaton (avomeri), avoin ja rajattu (metsän ra-

jaama avosuo tai pelto) ja sulkeutunut (metsä). Maisematilat 

ovat eri mittasuhteisia ja saattavat olla myös sisäkkäisiä sekä 

muodostaa jatkuvia tilasarjoja. 9

Maiseman solmukohta

Useiden voimakkaiden maisematekijöiden leikkauspiste tai 

kohtauspaikka. 10
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Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö

Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun ympäristöön 

että maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan, jolla 

se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu 

yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, 

pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kuten esim. 

kadut tai kanavat). Rakennusperintö on pääsääntöisesti 

synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, joskus käsitettä 

käytetään tarkoittaen erityisesti vanhoja rakennuksia. 
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