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Johdanto

Pohjois-Haagan korjaustapaohjeiden ta-
voitteena on ohjata alueen kehittämistä 
sen ominaispiirteitä ja 1950-luvun suun-
nitteluperiaatteita kunnioittaen. Selvi-
tyksessä tuodaan esiin Pohjois-Haagan 
1950-luvun rakennusten ja pihojen raken-
nustapa sekä tutkitaan miten alkuperäi-
siä suunnitteluperiaatteita on noudatettu 
muutoksia ja korjauksia toteutettaessa.

Pohjois-Haagan 1950-luvun kerros- ja 
rivitaloalue on Helsingin yleiskaavassa 
2002 merkitty kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäväksi alueeksi yhtenäi-
senä säilyneen ja aikakautta hyvin edus-
tavan ympäristönsä vuoksi. Aluetta tu-
lee yleiskaavamääräyksen mukaan kehit-
tää siten, että sen ominaispiirteet ja ar-
vot säilyvät.

Alueen maisemallisia ja kaupunkiku-
vallisia ominaispiirteitä ja arvoja on laa-
jemmin selvitetty Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisussa Pohjois-
Haagan rakennettu kulttuuriympäris-
tö – Arvot ja ominaispiirteet / Sito Oy, 
Stadionark, 2012. Selvityksen perusteel-
la Pohjois-Haagan 1950-luvun alueen voi 
todeta säilyneen kokonaisuutena hyvin 
kaavoituksessa asetettujen suunnittelu-
tavoitteiden mukaisena metsäkaupun-
ginosana.

Alueen sijainti Helsingissä.

Pohjois-Haagan korjaustapaohjeiden 
laatimisen lähtökohtana ja tavoitteena 
ovat olleet alueen ominaisluonteen säi-
lyttäminen ja vaaliminen elävän kaupun-
gin ominaisuuksiin kuuluvia uudistamis- 
ja korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa. 
Ohjeiden päämääränä on rakennusten al-
kuperäisen ulkoasun, kaupunkikuvallis-
ten arvojen ja ulkoympäristön maisema-
kuvallisten arvojen säilyttäminen niin hy-
vin kuin se on käytännössä mahdollista.

Uusia haasteita menneiden vuosikym-
menten arvoalueiden ominaispiirteiden 
säilymiselle tuovat kansainväliset ja kan-
salliset ilmastosopimukset, jotka edel-
lyttävät muutoksia rakentamisessa, kor-
jaamisessa ja asumisessa. Kaavoituk-
sessa ja rakentamisen ohjauksessa kun-
tia velvoitetaan tutkimaan vaihtoehtoi-
sia energiahuollon ratkaisuja ja elinkaari-
kustannuksia. Pääkaupunkiseudun ilmas-
tostrategian tavoitteena on alentaa seu-
dun energiankulutusta ja kasvihuonekaa-
supäästöjä huomattavasti vuoteen 2030 
mennessä. Helsingin kaupungin vuosil-
le 2009–2012 laaditun strategiaohjelman 
yhtenä tavoitteena on kaupunkirakenteen 
eheyttäminen ilmastonmuutokseen vas-
taamiseksi. Ohjelman mukaisesti aluei-
den täydennysrakentamista on tarkoitus 
edistää ja luoda edellytyksiä palveluiden 

säilyttämiselle lisäämällä asumisen osuut-
ta vanhoilla alueilla. Tällöin myös täyden-
nysrakentamismahdollisuudet pysäköinti-
paikkoineen tulevat kaupunkisuunnitteli-
joiden selvitettäviksi.

Edelläkävikävijöinä Pohjois-Haagan 
korjaustapaohjeille ovat toimineet aikai-
semmin laaditut Ruskeasuon, Roihuvuo-
ren, Pihlajamäen, Siltamäen, Keski-Vuo-
saaren ja Malminkartanon korjaustapaoh-
jeet, jotka ovat osa sodan jälkeen raken-
nettujen esikaupunkialueiden kehittämis- 
ja arvottamistyötä. Kaikki edellä mainitut 
ohjeet on julkaistu Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisusarjassa.

Pohjois-Haagan korjaustapaohjeet 
ovat laatineet lähiöarkkitehti Päivi Hell-
man ja maisema-arkkitehti Pia-Liisa Or-
renmaa Helsingin kaupungin rakennus-
valvontavirastosta. Energiatehokkuutta 
koskevan osuuden on kirjoittanut energia-
kysymyksiin erikoistunut arkkitehti Pirjo 
Pekkarinen-Kanerva rakennusvalvontavi-
rastosta. Työtä ovat kommentoineet kau-
punkisuunnitteluviraston edustajat sekä 
rakennusvalvontaviraston kaupunkikuva-
arkkitehti Marjatta Uusitalo ja arkkitehti 
Paula Roine. Työssä on myös huomioitu 
kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknil-
lisen neuvottelukunnan lausunnoissa esi-
tetyt ehdotukset.
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Osa 1 Työn tavoitteet ja 
kohderajaus
1.1 Työn taustat ja tavoite
Korjaustapaohjeiden kohdealueeksi ra-
jattiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston (Tommi Lindh 1998) ja kaupungin-
museon (Hilla Tarjanne 2007) rakennu-
sinventointien rajauksia noudattaen Poh-
jois-Haaga II:n ja Pohjois-Haaga III:n kaa-
va-alueet Laajasuonpuiston ja Eliel Saari-
sen tien pohjoispuolella. 1970-luvulla kaa-
voitettu Teuvo Pakkalan tien alue ja muut 
1970–2000-luvun kaavamuutosten seura-
uksina rakennetut asuinrakennukset rajat-
tiin selvitysalueen ulkopuolelle.

Lähtökohtana korjaustapaohjeille on 
Pohjois-Haagan 1950-luvun rakennusten 
ja pihojen ilahduttavan hyvin säilynyt yh-
tenäinen arkkitehtoninen ilme materiaa-
leineen ja yksityiskohtineen. Materiaali- 
ja värivalikoiman tyylikäs niukkuus, yksi-
tyiskohtien huolellinen muotoilu ja raken-
nusmassojen taitava sijoittelu maastoon 
ovat alueelle leimallisia. Pihoilla ihastut-
tavat avoimuus ja saumaton liittyminen 
ympäröivään luontoon. Tyypillistä pihoil-
le on myös luonnonkasvien käyttö yhdes-
sä puutarhakasvien kanssa, komeat yksit-
täispuut näkymien päätteinä sekä maas-
ton muotojen ja avokallioiden keskeinen 
hyödyntäminen pihasommitelmissa.

Työmenetelmät ja lähteet

Raportissa esitetty suppea alueen kaa-
voitushistoria ja rakentuminen 1950-lu-
vulla on selvitetty kaupunkisuunnittelu-
viraston ja kaupunginmuseon kirjastojen 
aineistojen avulla. Laaja selvitys alueen 
maisemallisista ja historiallisista lähtökoh-
dista sekä kaavoituksen ja rakentamisen 
vaiheista on esitetty johdannossa maini-
tussa Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton julkaisussa Pohjois-Haagan rakennet-
tu kulttuuriympäristö – Arvot ja ominais-
piirteet.

Keskeisen osuuden rakennusten alku-
peräisten suunnitelmien selvittämiselle 
ovat muodostaneet Helsingin rakennus-
valvontaviraston arkiston piirustukset. Lu-
vanvaraiset korjaus- ja muutostoimenpi-
teet kartoitettiin rakennusvalvontaviras-
ton tietokantaa ja arkistoa hyväksi käyttä-
en. Nykytilan arviointi suoritettiin maas-
tossa. 

Rakennuslautakunta on 
hyväksynyt korjaustapaohjeet 
20.3.2012

Pihojen osalta tutkittiin rakennusval-
vonnan arkistossa olleet asemapiirrokset 
sekä erilliset pihasuunnitelmat, joita on 
arkistoituna valitettavan vähän. Valtaosa 
pihoja koskevista suunnitelmista on ark-
kitehtien nimissä allekirjoitettuja asema-
piirroksia, joissa pihajärjestelyt on esitet-
ty yleisellä tasolla. 

Suoritettujen korjaustoimenpiteiden 
sekä rakennusten ja lähiympäristön nyky-
tilan selvitystyö tehtiin kesän ja syksyn 
2011 aikana. 

Luettelo lähdemateriaalista on rapor-
tin lopussa.

Korjaustapaohjeiden tavoite

Pohjois-Haagan korjaustapaohjeiden yh-
tenä lähtökohtana on pyrkiä säilyttämään 
kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset 
arvot tulevissa korjauksissa. Korjaustapa-
ohjeiden tarkoituksena on paitsi esittää 
alueen ominaispiirteiden säilyttämisen 
kannalta suositeltavimmat korjaustavat, 
myös nostaa alueen asukkaiden, taloyh-
tiöiden edustajien ja isännöitsijöiden sekä 
korjausten suunnittelijoiden ja rakentajien 
tietoisuutta alueen arvoista.

Alueellisen yhtenäisyyden säilyttämi-
seksi tulee keskenään samanlaiset sei-
närakenteet korjata yhtenäistä korjausta-
paa noudattaen. Kokonaisuuden säilyttä-
mistä tukevat myös alkuperäisen julkisi-
vujäsentelyn ja pintastrukstuurin, värityk-
sen ja materiaalien, ikkuna- ja -ikkunaovi-
jakojen, parvekekaiteiden, ulko-ovien se-
kä muiden alueen kannalta arvokkaiden 
yksityiskohtien varjeleminen.

Ympäristön ja pihojen korjaamisen läh-
tökohtana tulee olla alkuperäisten suun-
nitteluperiaatteiden ja alueelle tyypillisten 
piirteiden säilyttäminen. Niiden säilymistä 
tukevat korjausten toteuttaminen alkupe-
räisen kaltaisin materiaalein, värein ja ka-
lustein sekä alkuperäisiä istutusperiaattei-
ta ja tilankäyttötapaa noudattaen.

Korjaustavan on oltava myös teknises-
ti moitteeton ja kestävä. Korjausten on 
täytettävä voimassa olevien määräysten 
ja ohjeiden mukaiset tekniset vaatimuk-
set rakenteiden tarkoituksenmukaisuu-
den ja kestävyyden osalta, mutta uudisra-
kentamisen tasoisten nykynormien saa-

vuttaminen esimerkiksi lämmön- ja ää-
neneristävyyden osalta ei ole vanhoissa 
rakennuksissa käytännössä mahdollista 
eikä energiataloudellisestikaan järkevää. 

Esitettyjen korjausvaihtoehtojen ta-
voitteena on rakennusten ja rakennusosi-
en sekä lähiympäristön alkuperäisen ark-
kitehtonisen asun ja yksityiskohtien säi-
lyttäminen tai alkuperäisen kaltaisen ul-
koasun palauttaminen.

Korjaustapaohjeet ohjaavat asuinra-
kennusten ulkovaipan ja pihojen sekä 
niihin liittyvien rakennelmien ja pintojen 
korjausta. Korjaustapaohjeet eivät koske 
asuntojen sisäisiä muutoksia. 

1.2 Selvityksen rakenne
Kuusiosaisen selvityksen osassa 1 esite-
tään työn taustat ja tavoitteet sekä oh-
jeen piiriin kuuluvat taloyhtiöt.

Selvityksen osassa 2 kuvataan lyhyesti 
alueen kaavoituksen ja rakentamisen vai-
heet. Osa 2 sisältää lisäksi alueen ja mai-
seman yleiskuvauksen. 

Osassa 3 esitetään rakennusten ja pi-
hojen ominaispiirteet ja suunnittelijat osa-
alueittain. Lisäksi osassa esitetään raken-
nuksiin ja pihoihin tehdyt muutokset.

Julkisivujen ja muiden rakennusosien 
rakennustapojen sekä piha-alueiden ja nii-
hin liittyvien varusteiden kuvaus esitetään 
osassa 4.

Osa 5 sisältää korjaustapaohjeet. Ai-
heina ovat julkisivujen korjauksen lisäksi 
ikkunoiden ja ovien, parvekkeiden, vesi-
kattojen ja sisäänkäyntien korjausohjeet. 
Lisäksi esitetään pihoja ja lähiympäristöä 
koskevat korjaus- ja kehittämisohjeet

Korjauksia ja energiatehokkuutta käsi-
tellään korjaustapaohjeen osassa 6.
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Alueella sijaitsevat julkiset ja liikerakennukset

Päiväkoti Lasse-Maja / 1989 
 Arkkitehti Gerd Birkmayer 
Pohjois-Haagan leikkikentän majarakennus / 1963 ja varasto / 
1985
 Arkkitehti Petri Blomsted
Pohjois-Haagan yhteiskoulu / 1958
 Arkkitehti Aarne Piirainen
Vanhainkoti Hagaro, suojeltu osa / 1956 
 Arkkitehti Jarl Eklund
Hagaron laajennusosa / 2004
 RI Raimo Jumppanen

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu / 1958
 Arkkitehti Martti Välikangas
Pohjois-Haagan ostoskeskus / 1956
 Arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas
Toimistotalo / 1985
 Arkkitehti Mikko Honkanen
Ravintola Ida / 1971 
 Arkkitehti Into Pyykkö
Hakavuoren kirkko ja seurakuntatalo / 1963 
 Arkkitehti Eevi Aho
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Osa-alue A: Näyttelijäntien koillispuoli, Ida Aalbergintie ja Adolf 
Lindforsin tie / Kaava-alue Pohjois-Haaga III

1. As Oy Ida Aalbergintie 4 / 1959 
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
2. As Oy Helsingin Ida Aalbergintie 2 / 1959 
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
3. Kiinteistö Oy Ida Aalbergintie 1 / 1970–71 
 Arkkitehti Into Pyykkö
4. Kiinteistö Oy Kaksi Tornia / 1958 
(nykyisin As Oy Helsingin Ida Aalbergintie 3 A)
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
5. As Oy Helsingin Keulatorni / 1958 
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
6. As Oy Liikeasunnot / 1959
 Arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas
7. As Oy Näyttelijäntie 14 / 1985 
 Arkkitehti Mikko Honkanen
8. As Oy Ida Aalbergintie 5 / 1958 
 Arkkitehdit Sakari Nironen ja Tauno Salo
9.–11. As Oy:t Näyttelijäntie 16, 18 ja 20 / 1957 
 Arkkitehdit Sakari Nironen ja Tauno Salo
12. As Oy Helsingin Näyttelijäntie 22 / 1959 
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
13. As Oy Helsingin Näyttelijäntie 24 / 1959 
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo
14.–18. As Oy:t Adolf Lindforsintie 1, 3, 5, 7 ja 9 / 1956
 Arkkitehdit Sakari Nironen ja Tauno Salo
19. As Oy Bunkkeri / 1957
 Arkkitehdit Sakari Nironen ja Tauno Salo
20. As Oy Adolf Lindforsintie 2/ 1960
 Arkkitehdit Erik Andersson ja Tauno Salo

Osa-alue B: Näyttelijäntien länsipuoli /  
Kaava-alue Pohjois-Haaga II

21. As Oy Ohjaajantie 4 / 1954 
 Arkkitehdit Kauko Kokko ja Niilo Kokko
22. As Oy Ohjaajantie 6 / 1955 
 Arkkitehti Esko Järventaus
23. As Oy Ohjaajantie 8 / 1954 
 Arkkitehti Viljo Karppinen
24. As Oy Ohjaajantie 10–12/ 1955 
 Arkkitehdit Mauri Karkulahti ja Jorma Tulonen
25. As Oy Ohjaajantie 14 / 1955 
 Arkkitehdit O.Valorinta ja Eino Tuompo
26. As Oy Ohjaajantie 16 / 1955 
 Arkkitehti Saara Tilanterä

27. As Oy Ohjaajantie 18 / 1955 
 Arkkitehti Aarne Hytönen
28. Akateeminen As Oy Ohjaajantie 20–22 / 1954 
 Arkkitehti Olof Hansson
29. As Oy Ohjaajantie 26–28 / 1955 
 Arkkitehti Matti Lieto
30. As Oy Ohjaajantie 30 / 1954 
 Arkkitehti Olavi Terho
31. As Oy Ohjaajantie 32 / 1955 
 Arkkitehtitoimisto Kurt Simberg
32. As Oy Haagan Rivitalo 2 / 1955 
 Arkkitehti Olavi Terho
33. As Oy Ohjaajantie 36 / 1955 
 Arkkitehti Eevi Aho
34. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Ohjaajantie 11–13 / 1955 
 Arkkitehti Kaj Englund
35. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Tolarintie 3–11 / 1955 
 Arkkitehti Markus Tavio
36. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Tolarintie 4–8 / 1956 
 Arkkitehti Martti Välikangas
37. As Oy Kurkihirsi / 1955 
 Arkkitehti Matti Lieto
38. As Oy Aino Ackténtie 8 / 1955
 Arkkitehti Risto-Veikko Luukkonen
39. As Oy Jussinkulma / 1954 
 Arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti
40. As Oy Pitkäjussi / 1955 
 Arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti
41. As Oy Näyttelijäntie 5–7 /1956 
 Arkkitehdit Irmeli ja Markus Visanti

Osa-alue C: Näyttelijäntien itäpuoli ja Aino Acténtien eteläpuoli / 
Kaava-alue Pohjois-Haaga II

42. As Oy Pohjois-Haagan Pistetalot I / 1953–54
 Arkkitehti Eliel Muoniovaara
43. As Oy Näyttelijäntien Pistetalot / 1954
 Arkkitehti Eliel Muoniovaara
44. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Näyttelijäntie 2 / 1954 
 Arkkitehdit Märta Blomstedt ja Matti Lampén
45. As Oy Aitio / 1956 
 Arkkitehti Jorma Järvi
46. As Oy Aino Ackténtie 5 / 1955
 Arkkitehdit Kauko Kokko ja Niilo Kokko
47. As Oy Aino Ackténtie 7 / 1955
 Arkkitehdit Kauko Kokko ja Niilo Kokko

1.3 Ohjeiden piiriin kuuluvat taloyhtiöt

Ohjeissa esitellään suositeltavat korjaustavat asuinrakennusten ulkovaipan, porrashuoneiden ja piha-alueiden sekä nii-
hin liittyvien rakennelmien ja pintojen korjaamiselle. Tavoitteena on, että korjausmenetelmistä ja -materiaaleista vali-
taan rakennusten ja pihojen alkuperäisen ilmeen säilyttävät tai palauttavat vaihtoehdot. Alueen merkittävän arkkitehtoni-
sen ja maisemallisen kokonaisuuden säilyttämiseksi on myös tärkeää, että korjaukset suoritetaan alueellisesti yhtenäi-
sellä ja kestävällä tavalla.

Korjaustapaohjeet eivät koske asuntojen sisäisiä muutoksia eivätkä julkisten tai liikerakennusten korjaamista. Kor-
jaustapaohjeet eivät myöskään koske julkisia viher- ja katualueita eivätkä pysäköintijärjestelyjä.
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Osa 2 Alueen ja rakennetun 
ympäristön historia
2.1 Alueen kuvaus
Helsingin yleiskaavassa 2002 kohdealue 
on merkitty kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuu-
rin kannalta arvokkaaksi alueeksi yhtenäi-
senä säilyneen ja aikakautta hyvin edus-
tavan ympäristönsä ja arkkitehtuurinsa 
vuoksi.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja kaupunginmuseon laatimissa in-
ventoinneissa ja selvityksissä on arvotet-
tu sekä Pohjois-Haagan rakennuksia et-
tä ympäristöä (mm. Lindh 1998, Tarjanne 
2007). Selvitysten mukaan Pohjois-Haa-
gan kulttuurihistoriallinen arvo on kiista-
ton ja sen 1950-luvulla syntynyt rakennet-
tu ympäristö edustaa hyvin aikansa suo-
malaisia sekä pohjoismaisia asuntoraken-
tamisihanteita. Myös kaupunkisuunnitte-
lun näkökohdasta tarkasteltuna Pohjois-
Haaga edustaa hyvin aikakautensa lähi-
öihannetta.

Pohjois-Haaga on säilynyt viihtyisä-
nä ja suosittuna, puutarhamaisena asuin-
alueena. Kaavaratkaisu perustuu maas-
toa myötäileviin, kaartuviin liikenneväy-
liin, joista maaston korkeuserot tekevät 
moni-ilmeisen ja näkymistä vaihtelevia. 
Kolmi-nelikerroksiset lamellitalot ja kor-
keammat pistetalot on sijoitettu väljästi 
maaston muotojen mukaan. Kalliot, istu-
tetut tai luonnonvaraiset puistot sekä pi-
ha-alueet erottavat vaihtelevia asuinkort-
teleita tai rakennuksia toisistaan ilman ra-
jaavia aitoja.

Korttelirakenteet poikkeavat Pohjois-
Haagassa toisistaan siten, että muurimai-
sen rakennusmassan vastinparina voi olla 
väljästi sijoiteltuja pistemäisiä taloja. Jois-
sakin kortteleissa taas on käytetty tois-
tuvia aiheita ja sijoiteltu pitkät rakennus-
massat viuhkamaisesti maaston muoto-
jen mukaan siten, että rakennusten vä-
leihin muodostuu suojaisia piha-alueita. 
1950-luvun kaupunkisuunnittelulle tyypil-
lisen solumallin mukaisesti eri osa-alueet 
rajautuvat selvästi erottuviksi aluekoko-
naisuuksiksi. Alueen maamerkkeinä toi-
mivat Näyttelijäntien pistetalot sekä Adolf 
Lindforsin tien ja Ida Aalbergin tien torni-
talot. Tärkeänä lisänä rakennetussa ympä-
ristössä ovat 1950-luvun klassisen elee-

töntä tyyppisuunnittelua edustavat puna-
tiiliverhoillut muuntajarakennukset. 

Näyttelijäntien varrella sijaitsevat kau-
palliset keskukset, Thalian aukio ja ostos-
keskus. Thalian aukion vierellä liiketilat on 
sijoitettu asuinrakennusten ensimmäisiin 
kerroksiin, mikä edustaa 1950-luvun alun 
suunnitteluperiaatteita. Hieman myöhem-
min, Pohjois-Haaga III:n aikaan rakennet-
tu pohjoisempi ostoskeskus edustaa toi-
senlaista suunnitteluratkaisua, jossa pal-
velut on keskitetty erilliseen ostoskes-
kusrakennukseen. Vuonna 1959 valmistu-
nut arkkitehti Airi Seikkala-Viertokankaan 
suunnittelema rakennus on Helsingin en-
simmäisiä ostoskeskuksia.

Pohjois-Haagaan valmistuivat arkki-
tehti Martti Välikankaan suunnittelema 
kansakoulurakennus Tolarintien varrel-
le vuonna 1956 ja arkkitehti Aarne Pii-
raisen suunnittelema yhteiskoulu Pietari 
Hannikaisen tielle vuonna 1959. Molem-
mat koulurakennukset ovat yhä alkupe-
räiskäytössään, nykyisin Pohjois-Haagan 
ala-asteena sekä Pohjois-Haagan yhteis-
kouluna ja yhteiskoulun lukiona. Vuon-
na 1954 valmistuneeseen, nykyisin Poh-
jois-Haagan Kiinteistöt Oy:n hallinnas-
sa olevaan rakennukseen Pietari Hanni-

Pohjois-Haagan leikkipuisto kahluualtaineen. Taustalla 

Adolf Lindforsin tien tornitalot.

kaisen tie 1:een oli sijoitettu lastentar-
ha, joka edelleen toimii päiväkotina. Hel-
singin kaupunki rakennutti Ida Aalbergin 
tien eteläpuolella sijaitsevan Pohjois-Haa-
gan leikkipuiston kahluualtaineen vuonna 
1958. Myöhemmin alueelle rakennetuis-
ta päiväkodeista käytössä ovat yhä päi-
väkoti Ella vuodelta 1972 sekä päiväkoti 
Lasse-Maja vuodelta 1989. Kohdealueel-
la sijaitsee yksi asemakaavalla suojeltu 
rakennus, arkkitehti Jarl Eklundin suun-
nittelema, vuonna 1956 valmistunut van-
hainkoti Hagaro Tolarintiellä.

1950-luvulla Pohjois-Haaga kuului 
Huopalahden seurakuntaan. Paikallisia 
hengellisiä tilaisuuksia järjestettiin aluk-
si asuinrakennuksen kellarissa sijaitsevis-
sa tiloissa, mutta asukasmäärän kasvet-
tua alettiin alueelle kaivata omaa kirkkoa. 
Pohjoishaagalaisen arkkitehti Eevi Ahon 
suunnittelema tiiliverhoiltu kirkkoraken-
nus valmistui Tolarintien ja Aino Acktén 
tien kulmaan vuonna 1963. Hakavuoren 
seurakunnan itsenäistyttyä vuonna 1966 
kirkko nimettiin Hakavuoren kirkoksi.

Korjaustapaohjeet on laadittu ainoas-
taan 1950-luvun asuinrakennuksille, eivät-
kä ne koske julkisia tai kaupallisia raken-
nuksia.

Vanhainkoti Hagaron vuonna 1956 valmistunut suojel-

tu osa / Tolarintie 2.
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2.2 Kaavoituksen vaiheet
Vuonna 1906 Helsingin maalaiskuntaan 
perustettiin Haagan taajaväkinen yhdys-
kunta ja vuonna 1915 Munkkiniemen taa-
javäkinen yhdyskunta, joilla oli rajoitettu 
itsehallinto ja verotusoikeus sekä muu-
ta maalaiskuntaa tarkemmat järjestys-, 
rakennus- ja terveydenhoitomääräykset. 
Taajaväkisten yhdyskuntien perustami-
sesta oli 1886 annettu asetus, jonka tar-
koituksena oli synnyttää maalaiskuntien 
sisälle edellä mainituin ominaisuuksin va-
rustettuja uusia hallintoalueita.

M.G.Stenius Osakeyhtiö oli hankkinut 
omistukseensa pääosan Munkkiniemen 
ja Haagan maista 1900-luvun alussa. Yh-
tiö näki kasvavan Helsingin läheisyydes-
sä sijaitsevien taajamien kehittämisen tär-
keänä osana koko kaupungin kehitysnä-
kymiä ja palkkasi osakkaansa ja hallituk-

sensa jäsenen, arkkitehti Eliel Saarisen 
laatimaan suunnitelman Munkkiniemi-
Haaga alueen rakentamiseksi. Suunnitel-
man lähtökohtana vuonna 1915 ilmesty-
neessä julkaisussa Munkkiniemi–Haaga 
ja Suur-Helsinki: Tutkimuksia ja ehdo-
tuksia kaupunkijärjestelyn alalta oli op-
timistinen kasvuennuste, jonka mukaan 
kaupungin väestömäärä olisi kolminker-
taistunut vuoteen 1945 mennessä. 

Saarisen suunnitelma, joka ei koskaan 
toteutunut, ulottui Pohjois-Haagan poh-
joisrajalle saakka. Alueelle oli suunnitel-
tu pääasiassa rivitaloja ja huviloita sekä 
muutama julkinen rakennus.

Nykyinen Pohjois-Haagan alue liitet-
tiin Helsinkiin ns. suuressa alueliitokses-
sa vuonna 1946. Kaupunki ryhtyi välittö-
mästi kaavoittamaan aluetta sodanjälkei-
sen suuren asuntopulan pakottamana. 

Vuosina 1950-1955 alueelle vahvistettiin 
nopeasti kolme asemakaavaa. Niistä en-
simmäinen, ns. Pohjois-Haaga I, sijoittuu 
Poutuntien ja Krankantien ympäristöön eli 
se ei ulotu korjaustapaohjeiden kohdealu-
eelle.

Vuonna 1952 vahvistettu Pohjois-Haa-
ga II:n asemakaava rajautuu etelässä Ete-
lä-Haagaan ja Pohjois-Haaga I:n aluee-
seen. Pohjoisessa kaava ulottuu Runar 
Schidtin puistoon. Kaavan laatijaksi on 
merkitty arkkitehti Synnöve Schmidt, jon-
ka mukaan kaupunkisuunnittelun tavoit-
teena oli luoda puistoilla toisistaan ja pää-
väylistä erotettuja soluja.

Väestöliitto järjesti vuonna 1953 Poh-
jois-Haagan pohjoisimman alueen suun-
nittelusta asuntoreformikilpailun, jonka 
tavoitteena oli löytää asemakaavatekni-
sesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti edul-
lisia rakennustapoja. Kilpailussa menes-
tyneet suunnitelmat eivät sellaisinaan 
toteutuneet, mutta niissä esitetyt ideat 
suurista aluekokonaisuuksista toteutui-
vat. Keväällä 1955 kaupunginhallitus päät-
ti varata kilpailun kohdealueen Sosiaali-
nen asuntototuotanto Oy:n eli Saton ra-
kennettavaksi. Saton ja kiinteistöviraston 
osittaisena yhteistyönä valmistunut Poh-
jois-Haaga III:n asemakaava, jonka laati-
jaksi on merkitty Synnöve Schmidt, vah-
vistettiin vuonna 1955.

Vuonna 1970 vahvistettiin Pohjois-Haa-
gan seuraava suuri kaavoitushanke, Teu-
vo Pakkalan tien alueen asemakaava. Kaa-
van laativat konsulttityönä arkkitehdit Si-
mo Järvinen ja Eero Valjakka.

Kaupungin laatimiin Pohjois-Haaga II:n 
ja Pohjois-Haaga III:n asemakaavoihin on 
tehty muutoksia heti niiden valmistutumi-
sesta lähtien. Tieverkostot, korttelijaot ja 
tonttijaot ovat kuitenkin toteutuneet pää-
osin alkuperäisten asemakaavojen mu-
kaisina. Näyttelijäntien pohjoispäässä on 
suurimpia poikkeuksia nykyisen rakenne-
tun ympäristön ja Pohjois-Haaga III:n vä-
lillä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poik-
keavat Näyttelijäntie 22:n ja 24:n toteutu-
neet rakennusalat sekä alun perin puis-
toksi merkitylle alueelle vuonna 1970 
asuin- ja päiväkotikäyttöön kaavoitettu 
Näyttelijäntie 15–17:n alue. 

2000-luvulla on laadittu asemakaa-
van muutoksia Haagan keskiosaan Laa-
jasuonpuiston ympäristöön, Teuvo Pak-
kalan tien itäpuolelle Hämeenlinnanväy-
län varrelle sekä Ida Aalbergin tien ja Eliel 
Saarisen tien väliselle alueelle. 

Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga-suunnitelma vuodelta 1915.
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2.3 Pohjois-Haagan maisema
1950-luvulla asuinaluesuunnittelun ihan-
teena oli luonnon ja rakentamisen välinen 
vuorovaikutus. Asuminen pyrittiin sijoitta-
maan solumaisina yhdyskuntina viheralu-
eiden keskelle. Pohjois-Haagan asema-
kaavoitus pohjautui maisemarakenteen ja 
olemassa olevan tiestön hyödyntämiseen. 
Lähes kaikki rakentamatta jätetyt alueet 
merkittiin asemakaavoissa puistoiksi, mi-
kä Pohjois-Haagassa synnytti asuntokort-
teleita ympäröivien metsäpuistojen ver-
koston. Luonnonmukaisuus oli selvä ta-
voite ja pihojen muokkaamista puutarha-
maisiksi haluttiin välttää. Luonnonalueiden 
kulutuskestävyyttä pyrittiin parantamaan 
maisemasuunnittelun keinoin mm. pien-
ilmastollisesti sopivimpiin paikkoihin pe-
rustettujen oleskelunurmikoiden sekä hel-
posti saavutettavissa olevien rakennettu-
jen leikkikenttien ja urheilualueiden avulla. 
50-luvulla suomalaiseen maisemasuunnit-
teluun merkittävästi vaikuttanut puutarha-
arkkitehti Katri Luostarinen suositteli pien-
ten puistopuutarhojen sijoittamista erityi-
sesti kerrostalojen läheisyyteen korvaa-
maan kerrostaloasukkailta puuttuvia koti-
puutarhoja. Tarkoituksena oli tarjota asuk-
kaille paikka oleskeluun ja seurusteluun. 
Pohjois-Haagassa edellä mainittua puisto-
tyyppiä edustaa mm. kaupunginpuutarhu-
ri Bengt Schalinin vuonna 1957 suunnitte-
lema Ida Ekmanin puisto koristeellisine is-
tutuksineen.

Pohjois-Haagan korttelipihat ovat ajal-
le tyypillisesti väljiä ja liittyvät ympäröi-
vään maisemaan ilman rajauksia. Asuin-
kortteleita rakennettaessa pihoilla säily-
tettiin komeita yksittäispuita, avokallio-
ta ja siirtolohkareita, joita pidettiin arvok-
kaina maiseman elementteinä. Alueelta 
arkistoitujen harvojen pihasuunnitelmi-
en ja muiden asiakirjojen perusteella voi-
daan päätellä, että pihojen suunnittelus-
sa on ollut mukana tunnettuja maisema-
suunnittelijoita, kuten puutarha-arkkitehti 
Paul Olsson ja puutarhakonsulentti Elisa-
beth Koch, jonka tiedetään laatineen istu-
tussuunnitelmia osoitteisiin Näyttelijäntie 
2 sekä Tolarintie 4 ja 8. Pihoilla maisema-
suunnittelijoiden kädenjälki näkyy mm. 
tavassa, jolla puutarhakasveja on käytet-
ty yhdessä luonnonkasvien kanssa. Ko-
meiden yksittäispuiden käyttäminen nä-
kymien päätteinä sekä maaston muoto-
jen ja avokallioiden hyödyntäminen pi-
hasommitelmien keskeisinä aiheina on 
niin ikään alueen pihoille tyypillistä. Kei- As Oy Ida Aalbergintie 4:n komeat männyt.

nut, hiekkalaatikot, ”kiipeämispuut”, lip-
putangot, pyykinkuivatus- ja tomutuste-
lineet sijoitettiin pihoille luontevasti ja vä-
häeleisesti. Tiet tehtiin asfalttipintaisina. 
Vain jyrkimmissä kohdissa sekä sisään-
käyntien edustoilla ja erityisillä reiteil-
lä käytettiin soran sijasta ns. puolikesto-
päällysteitä. ”Liuskakivi” oli ajalle erittäin 
tyypillinen pintamateriaali ja sitä käytet-
tiin yleensä lipputankojen ympärillä, kui-
vatustelineiden alapuolella sekä pihapol-
kujen pinnoitteena.

Alueen maiseman erityispiirteisiin 
kuuluvat myös ensimmäisen maailman-
sodan aikana rakennetut linnoituslaitteet, 
jotka ovat osa venäläisten vuosina 1914–
1918 rakentamaa pääkaupunkiseutua ym-
päröivää Viaporin maa- ja merilinnoitusta. 
Kokonaisuudessaan linnoitus oli osa Pie-
tarin kaupungin puolustusjärjestelmää. 
Pohjois-Haagan alueelle sijoitettiin mm. 
maalinnoituksen puolustusasemia, tykki-
pattereita, luolia, suojahuoneita ja tykki-
teitä. Kaavoitusvaiheessa osa asuinkort-
teleista sijoitettiin linnoituslaitteiden pääl-
le niistä suuremmin välittämättä, mutta 

viheralueilla, esimerkiksi Runar Schild-
tin puistossa osa rakenteista on säilynyt. 
Vanhoja tykkiteitä puolestaan hyödynnet-
tiin kaavoitusvaiheessa laajasti katuver-
koston ja ulkoiluteiden runkona, esimer-
kiksi Näyttelijäntie noudattelee pääosin 
vanhan tykkitien linjausta. Ensimmäisen 
maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet 
ovat muinaismuistolain määrittelemiä 
kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niitä on in-
ventoitu mm. Museoviraston ja Helsingin 
kaupunginmuseon toimesta.

Pohjois-Haagan pihat ovat pääosin säi-
lyttäneet alkuperäisen ilmeensä muuta-
mia perusparannuskohteita lukuun ot-
tamatta. Alueen metsät, pihoilla kasva-
vat kookkaat yksittäismännyt, avokalliot, 
luonnonläheisyys ja pihatilojen rajaton liit-
tyminen muihin alueisiin ovat edelleen ar-
voja, jotka tekevät alueesta kutsuvan ja 
omaleimaisen. Nykyaikaiset ilmiöt, kuten 
lisääntynyt autokanta, puuston ikäänty-
minen ja jätehuollon entistä suuremmat 
tilavaatimukset asettavat haasteita piho-
jen tilankäytölle, turvallisuudelle ja kulu-
tuskestävyydelle.
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Osa 3 Alueen rakennukset ja 
pihat
3.1 Osa-alueet: rakennukset ja 
suunnittelijat sekä pihat

Osa-alue A: Näyttelijäntien koillispuoli, Ida Aalbergintie ja Adolf Lindforsin tie / Kaava-
alue Pohjois-Haaga III

Osa-alueella A sijaitsevat asuinrakennuk-
set sekä ostoskeskus on pääosin raken-
nettu 1950-luvun lopulla. Alueella sijait-
sevat myös 1970-luvun alussa rakenne-
tut, arkkitehti Into Pyykön suunnittele-
mat opiskelija-asunnot ravintolarakennuk-
sineen (3) sekä ostoskeskuksen viereen 
1980-luvulla rakennetut, arkkitehti Mikko 
Honkasen suunnittelemat toimistoraken-
nus ja asuinkerrostalo (7).

1950-luvun asuinrakennusten suunnit-
telijoina ovat olleet arkkitehti Tauno Salo 
yhteistyökumppaneinaan arkkitehti Sa-
kari Nironen vuosina 1956–58 (8–11 sekä 
14–19) ja arkkitehti Erik Andersson vuo-
sina 1958–1959 (1, 2, 4, 5, 12, 13 ja 20). 
Arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas on 
ostoskeskuksen lisäksi suunnitellut sen 
vierellä sijaitsevan, vuonna 1959 rakenne-
tun pienen lamellitalon (6). 

Kaikki alueen 1950-luvun rakennuk-
set on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiksi Helsingin kaupunginmuseon 
raportissa 1/2007 Helsingin rakennus-
kulttuuri – Pohjois-Haagan rakennusin-
ventointi / Hilla Tarjanne.

Osa-alueella sijaitsevat Pohjois-Haa-
gan korkeimmat asuinrakennukset. Sekä 
Adolf Lindforsin tien 10-kerroksiset kak-
soistornit (14–18) että Ida Aalbergin tien 
päätteen pohjoispuolella sijaitsevat, vie-
läkin korkeammat tornitalot (4 ja 5) on ra-
kennettu kalliorinteille näyttäviksi maa-
merkeiksi. Ida Aalbergin tien itä- ja ete-
läpuolella sijaitsevien yhtiöiden lamellita-
lot (1 ja 2) on sijoitettu poikittain toisiinsa 
nähden muodostamaan pääte kadulle. As 
Oy Ida Aalbergintie 4:ään liittyy myös ma-
tala, alun perin lastentarhaksi rakennettu 
siipiosa, jossa nykyisin toimii vanhusten 
hoitokoti. Tornitalojen länsipuolelle Näyt-
telijäntien varrelle on viuhkamaisesti si-
joitettu pitkät lamellitalot (8–11), joiden vä-
leissä vehreät aitaamattomat piha-alueet 
avautuvat etelään. Näyttelijäntien koillis-
päässä lamellitalojen suuntaa on jälleen 
käännetty, nyt kaikkien väljästi poikittain 
rinteeseen sijoitettujen rakennusten par-
vekesivut on suunnattu etelään (12 ja 13).

Adolf Lindforsin tien varrella kohoavat 
komeat kaksoistornit on sijoiteltu väljästi 
kalliorinteeseen kadun suuntaisesti (14–
18). Rakennusten etelään ja itään suun-
tautuvilta parvekesivuilta avautuvat huike-
at näkymät Runar Schildtin puistoon ja os-
toskeskuksen yli Ida Aalbergin puistoon. 
Kadun päätteessä sijaitsevat As Oy Bunk-
kerin (19) ja As Oy Adolf Lindforsintie 2:n 
(20) matalat lamellitalot lounaaseen suun-
nattuina parvekkeineen.

Alueen lamellitalojen julkisivut ovat 
pääosin rapattuja massiivitiiliseiniä. As Oy 
Bunkkerin, As Oy Helsingin Näyttelijän-
tie 22:n ja 24:n sekä As Oy Helsingin Ida 
Aalbergintie 2:n ja As Oy Ida Aalbergintie 
4:n päädyt ovat puhtaaksi muurattua pu-
natiiltä. As Oy Adolf Lindforsintie 2:n kaik-
ki julkisivut ovat puhtaaksi muurattuja.Tor-
nitalojen julkisivut ovat rapattua siporexia. 
Osa As Oy Helsingin Keulatornin (5) julki-
sivuista on vuonna 1996 verhoiltu vaale-
alla puhtaaksi muuratulla tiilellä. Koy Ida 
Aalbergintien opiskelija-asuntoloiden pit-
kät julkisivut on lämpörapattu ja päädyt 
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11. As Oy Näyttelijäntie 20. As Oy:t Ida Aalbergintie 5 (8) sekä Näyttelijäntie 16, 18 ja 20 (9–11)muodostavat 

upean kokonaisuuden. Eri taloyhtiöiden samanlaiset pitkät lamellitalot erovat toisistaan julkisivujen värityksellä. 

Talojen välisillä piha-alueilla ei ole rajaavia aitoja.

13.As Oy Näyttelijäntie 24. 

14.–17. As Oy Adolf Lindforsintie 1–7.

12. As Oy Näyttelijäntie 24:n parvekekaiteet on uusit-

tu. Kohteiden 12 ja 13 julkisivuissa on käytetty eri vä-

risiä ja struktuuriltaan erilaisia nauhamaisia rappaus-

pintoja.

18. As Oy Adolf Lindforsintie 9

1. As Oy Ida Aalbergintie 4

4. ja 5. As Oy Helsingin Keulatorni ja Koy Kaksi Tornia 

/ Ida Aalbergin tie 3 A ja B.

2. As Oy Ida Aalbergintie 2

verhoiltu puhtaaksi muuratulla punatiilel-
lä vuonna 2005. 

Huoneistoparvekkeiden kaiteet ovat 
yleensä profiilipeltiä, tuuletusparvekkeis-
sa on vaaleat teräspinnakaiteet. Suurin 
osa parvekkeista on lasitettu ja muuta-
massa yhtiössä myös kaiteiden materiaa-
li on vaihdettu. Katot ovat tyypillisesti vaa-
lean harmaita peltikattoja ja sokkelit uri-
tettua, maalattua betonia.

Osa-alueella 1950-luvun rakennusten 
julkisivut ovat pääosin varsin hyvin säily-
neet alkuperäisessä asussaan. As Oy Ida 
Aalbergintie 2:ssa on tehty suurimmat 
muutokset rakentamalla talon takasivul-
le uudet hissitornit sekä uusimalla parve-
kekaiteet ja rakentamalla uudet ranskalai-
set parvekkeet.



13

19. As Oy Bunkkeri / Adolf Lindforsin tie 11.

Pihat

Osa-alue A Pohjois-Haaga III

Suurin osa ensimmäisen maailmansodan 
aikaisista linnoituslaitteista sijaitsee osa-
alueella A. 

As Oy Ida Aalbergin tie 4:n ja sen poh-
joispuolisten tonttien sekä As Oy Ida Aal-
bergin tie 5:n ja As Oy Näyttelijäntie 16:n 
tonteilla sijaitsevat linnoituslaitteet on nii-
tä koskevissa selvityksissä merkitty tu-
houtuneiksi, samoin As Oy Näyttelijän-
tie 22:n ja As Oy Helsingin Näyttelijäntie 
24:n tontilla olleet rakenteet. Ida Aalber-
gin puistossa sijaitsevat linnoituslaitteet 
ovat säilyneet, samoin kortteleiden poh-
joispuolen metsäpuistossa kulkeva tykki-
tie, joka kohdalla sijaitsee nykyisin kevy-
en liikenteen raitti.

Pihoilla ovat pääosin nähtävissä al-
kuperäiset 1950-luvun suunnitteluperi-
aatteet, kuten avoimuus, rajattomuus ja 
säilytetyt luonnonelementit osana piha-
sommitelmia. Varsin monessa yhtiössä 
on kuitenkin tehty pihoja koskevia muu-
toksia, kuten aitoja, leikkipaikkojen uudis-
tuksia, hulevesien ohjaamiseen ja salaoji-
tukseen liittyviä muutoksia rakennusten 
ympärillä, lisäautopaikkoja sekä enem-
män tai vähemmän pihaa hallitsevia jäte-
suojarakennelmia. Modernein materiaa-
lein toteutettuina muutokset näyttävät pi-
hoilla varsin irrallisilta, eivätkä tue alueen 
alkuperäisten ominaispiirteiden säilymis-
tä. Autopaikkojen määrän lisääntyminen 
puolestaan on paikoin johtanut asfalttialu-
eiden hallitsemattomaan laajentumiseen. 
Viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäksi asi-
alla on laajempaa vaikutusta myös huleve-
sien virtaamiseen. 

Parhaiten alkuperäisten suunnittelui-
hanteiden mukaisina ovat säilyneet Näyt-
telijäntien pohjoispuolella sijaitsevien pit-
kien lamellitalojen väliset piha-alueet. 

Suurimmat muutokset alueella on 
tehty As Oy Ida Aalbergin tie 2:ssa, jon-
ka mittava pihanparannus on toteutettu 
vuonna 2007. As Oy Helsingin Näytteli-
jäntie 22:n piha puolestaan on kunnos-
tettu varsin modernisti vuonna 2001. As 
Oy Ida Aalbergin tie 4:n pihan länsipää-
tyä on perusparannettu vuonna 2008; pi-
hamuutokset liittyvät asemakaavan mu-
kaisen päiväkodin tilojen käyttötarkoituk-
sen muutokseen.

Parasta pohjois-haagalaista tunnelmaa Näyttelijäntiellä / Näyttelijäntie 20.
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Osa-alue B: Näyttelijäntien länsipuoli / Kaava-alue Pohjois-Haaga II

Osa-alueella B sijaitsevat asuinrakennuk-
set sekä arkkitehti Martti Välikankaan 
suunnittelema ala-asteen koulu ja ark-
kitehti Jarl Eklundin suunnittelema van-
hainkoti on pääosin rakennettu 1950-lu-
vun puolivälissä. Alueella sijaitsee myös 
1960-luvun alussa rakennettu, arkkiteh-
ti Eevi Ahon suunnittelema Hakavuoren 
kirkko ja seurakuntatalo.

Osa-alue B poikkeaa osa-alueesta A 
monilukuisella suunnittelijakunnallaan; ai-
noastaan arkkitehdit Irmeli ja Markus Vi-
santi ovat suunnitelleet kolmen eri yhti-
ön rakennukset (39–41). Arkkitehti Mat-
ti Lieto on suunnitellut kaksi kohdetta (29 
ja 37), samoin arkkitehti Olavi Terho (30 ja 
32). Muiden asuinrakennusten suunnitte-

lijoina ovat olleet arkkitehdit Kauko ja Nii-
lo Kokko (21), Esko Järventaus (22), Viljo 
Karppinen (23), Mauri Karkulahti ja Jorma 
Tulonen (24), O.Valorinta ja Eino Tuompo 
(25), Saara Tilanterä (26), Aarne Hytönen 
(27), Olof Hansson (28), Kurt Simberg 
(31), Eevi Aho (33), Kaj Englund (34), Mar-
kus Tavio (35), Martti Välikangas (36) sekä 
Risto-Veikko Luukkonen (38).

Kaikki alueen 1950-luvun rakennukset 
sekä 1960-luvun puolella valmistunut kirk-
ko on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiksi Helsingin kaupunginmuseon ra-
portissa 1/2007 Helsingin rakennuskult-
tuuri – Pohjois-Haagan rakennusinven-
tointi / Hilla Tarjanne.

Vanhainkoti Hagaron vuonna 1956 val-

mistunut osa on suojeltu asemakaavalla 
vuonna 2003.

Pääosa alueen rakennuksista on 
3–4-kerroksisia lamelli- tai pistetaloja, 
joissa on maanpäällinen kellarikerros. 
Kaaren muotoisen Ohjaajantien etelä-
päässä on neljä kadun suuntaisesti sijoi-
tettua rivitaloa (30–33). Ohjaajantien al-
kupäässä pohjoispuolella on kaksi kolmi-
kerroksista, noppamaista pistetaloa (21 
ja 22). Muut asuinrakennukset Ohjaajan-
tien varrella ovat kolmikerroksisia lamelli-
taloja, joissa on maanpäällinen kellariker-
ros autotalleineen (23–29). Rakennukset 
on sijoitettu pääty kohti katua, jolloin ra-
kennusten väliset piha-alueet avautuvat 
aitaamattomina Runar Schildtin luonnon-
varaiseen puistoon. 

Ohjaajantien ja Tolarintien rajaaman 
pisaranmuotoisen korttelin rakennukset 
muodostavat kaksi ryhmää, joiden välis-
sä on kallioinen puistoalue. Lännenpuo-
leinen ryhmä kostuu viuhkamaisesti sijoi-
tetuista kahdesta pitkästä lamellitalosta 
ja autotallirakennuksesta (34). Idän puo-
leiseen ryhmään kuuluu neljä väljästi liki-
main pohjois-eteläsuuntaisesti sijoiteltua, 
kolmikerroksista lamellitaloa (35).

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu, alun 
perin kansakoulu, sijaitsee Ohjaajantien, 
Tolarintien ja Pastori Jussilaisen tien ra-
jaamassa korttelissa keskellä Pohjois-
Haagan Kiinteistöjen asuinrakennuksia. 
Martti Välikankaan suunnitteleman viiden 
asuinrakennuksen (36) ja koulun muo-
dostaman kokonaisuuden maasto nou-
see korttelin keskelle, jossa koulun pihalla 
on säilynyt alkuperäistä kalliota. Korttelin 
eteläpuolella sijaitsee vanhainkoti Hagaro 
ja sitä vastapäätä Tolarintien toisella puo-
lella Hakavuoren kirkko ja seurakuntatalo. 

Ohjaajantien, Pastori Jussilaisen tien 
ja Näyttelijäntien rajaamalla alueella on 
kolme taloyhtiötä (39–41), joiden suun-
nittelijoina ovat Irmeli ja Markus Visanti. 
Ryhmässä on sekä lamelli- että pisteta-
loja , jotka on sijoitettu kulmittain muo-
dostamaan Näyttelijäntien ajoneuvoliiken-
teen melulta suojaisat pihapiirit. Korttelin 
eteläpuolella sijaitsee Thalian aukio ja si-
tä reunustava asuin- ja liikerakennus (38), 
jonka ensimmäiseen kerrokseen on sijoi-
tettu liiketiloja. Liiketiloja on myös muiden 
Thalian aukion viereisten asuinrakennus-
ten maantasokerroksissa, mutta valitetta-
vasti läheisen suuren kauppakeskuksen 
vaikutuksesta osa tiloista on tällä hetkel-
lä tyhjinä.
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21. As Oy Ohjaajantie 4.

28. Akateeminen As Oy Ohjaajantie 20–24.

25. As Oy Ohjaajantie 14.

Alueen asuinrakennusten julkisivut 
ovat rapattuja massiivitiili- tai siporex-sei-
niä. Porrashuoneiden kohdilla tai rivita-
loissa osissa julkisivua on käytetty puh-
taaksi muurattua kahi- tai punatiiltä (31, 
32, 34, 37, 39) tai parvekkeiden pielisei-
nät on muurattu (42). As Oy Ohjaajantie 
36:n rivitalon kaikki sivut ovat puhtaaksi 
muurattua punatiiltä. Huoneistoparvek-
keiden kaiteet ovat yleensä profiilipeltiä, 
tuuletusparvekkeissa on teräspinnakai-
teet. Suurin osa parvekkeista on lasitet-
tu ja Pohjois-Haagan Koy Ohjaajantie 11:n 
kaiteiden materiaali on vaihdettu. 

Harja- tai aumakatot ovat tyypillises-
ti punaista savi- tai betonitiiltä, harvem-
min vaalean harmaita peltikattoja. Sokke-
lit ovat useimmiten uritettua, maalattua 
betonia. Akateeminen As Oy Ohjaajantie 
20–22:n korkea sokkelikerros on julkisivu-
korjauksen yhteydessä vuonna 2004 pääl-
lystetty kellanruskealla liuskekivellä.

Osa-alueella julkisivut ovat pääosin 
säilyneet alkuperäisessä asussaan, mut-
ta 1990–2000-luvulla on joihinkin taloyh-
tiöihin tehty näkyviä muutoksia.

As Oy Ohjaajantie 32:n (31) rivitalon 
julkisivut on lisälämmöneristetty ja kolmi-
kerrosrapattu. Alkuperäinen väri on säi-
lytetty, mutta uusi rappauspinta on en-
tistä roiskerapattua pintaa huomattavas-
ti sileämpi ja elottomampi. Akateeminen 
As Oy Ohjaajantie 20–24:n (28) onnistu-
neen julkisivukorjauksen yhteydessä si-
säänkäyntikatosten yhteyteen on raken-
nettu ilmavat puurakenteiset suojasenä-
mät. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n Tola-
rintie 3–11:n (35) puiset ulko-ovet on vaih-
dettu alumiiniprofiilioviksi. 

As Oy Kurkihirren (37) ensimmäisen 
kerroksen liiketilat on muutettu asuin-
huoneistoiksi. Näyteikkunat on muutettu 
asuinhuoneiden ikkunoiksi ja ikkunaovik-
si ja niiden eteen on sijoitettu puuaidoin ja 
istutuksin rajatut pienet asuntopihat.

As Oy Ohjaajantie 14:n (25) alun perin 
parvekkeettomille asunnoille on rakennet-
tu uudet kevytrakenteiset ja lasitetut par-
vekkeet, jotka jäävät suurten havupuiden 
katveeseen rakennuksen alkuperäisenä 
säilyneen päädyn suuntautuessa kadulle.

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n Ohjaa-
jantien rakennuksissa (34) on laajennet-
tu parvekkeita, uusittu parvekekaiteet la-
sikaiteiksi sekä rakennettu uudet ranska-
laiset parvekkeet. Rakennusten Ohjaa-
jantien puoleisten julkisivujen ilmeeseen 
muutos on vaikuttanut voimakkaasti.

23. As Oy Ohjaajantie 8. 26. As Oy Ohjaajantie 16.
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34. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Ohjaajantie 11. 

Parvekkeet on uusittu 2003, kaidemateriaali on vaih-

dettu vaakalaudoituksesta lasiksi.

29. As Oy Ohjaajantie 26–28.

30. As Oy Ohjaajantie 30.

31. As Oy Ohjaajantie 32.

33. As Oy Ohjaajantie 36.

32. As Oy Haagan Rivitalo 2 / Ohjaajantie 34.
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Pihat

Osa-alue B Pohjois-Haaga II

Ohjaajantien varren lyhyiden lamelli-, pis-
te- ja rivitalojen pihapiirit edustavat koko-
naisuutena Pohjois-Haagan miellyttävin-
tä kaupunkimaisemaa. Erityisesti kadun 
lounaispuoleisissa rivitaloissa pienipiirtei-
sine etupihoineen ja runsaan vaihtelevi-
ne yksityispihoineen toteutuu maanlähei-
sen kaupunkiasumisen ihanne. Pohjois-
Haagan Kiinteistöt Oy:n Ohjaajantien ja 
Tolarintien välisten kahden yhtiön muo-
dostama korttelikokonaisuus puolestaan 
on esimerkki suurten rakennusmassojen 
taitavasta sovittamisesta maastoon. Nii-
den välissä sijaitseva ”Ohjaajanpuisto” 
on yksi alueen asukkaiden olohuoneik-
si suunnitelluista pikkupuistoista. Tavoit-
teen mukaisesti se liittyy saumatta ym-
päröiviin pihoihin. 

Osa-alueen pihoilla suurimmat muu-
tokset ovat yleensä liittyneet autopaikko-
jen lisäämiseen sekä niistä seuranneisiin 
pihajärjestelyjen muutoksiin. Jätesuojien 
rakentaminen, leikkipaikkavälineistön uu-
siminen ja joidenkin pihojen aitaaminen 
ovat muuttaneet alueen alkuperäistä il-
mettä. Rakennusvalvontaviraston arkis-
tosta löytyvät mm. As Oy Kurkihirttä kos-
keva pihasuunnitelma vuodelta 2007, Koy 
Tolarintie 3–11:n autopaikkoja koskeva 
suunnitelma vuodelta 1986 sekä Koy To-
larintie 4–8:n autopaikkoja ja leikkipaikka-
järjestelyjä koskeva suunnitelma vuodelta 
1990. Taloyhtiön alkuperäisen pihasuunni-
telman on työselitysten mukaan laatinut 
puutarhakonsulentti Elisabeth Koch. Istu-
tussuunnitelmaa ei kuitenkaan ole arkis-
toista löydetty.

30. As Oy Ohjaajantie 30:n etupiha.

35. Pohjois-Haagan Koy / Tolarintie 3–11.

36. Pohjois-Haagan Koy / Tolarintie 4–8.

40. As Oy Pitkäjussi / Pastori Jussilaisen tie 6–12.

39. As Oy Jussinkulma. Julkisivut on Pohjois-Haagas-

sa epätyypillisesti slammattu.

/ Pastori Jussilaisen tie 4.

38. As Oy Aino Ackténtie 8.

37. As Oy Kurkihirsi / Aino Acktén tie 10.
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Osa-alue C: Näyttelijäntien itäpuoli ja Aino Acktén tien eteläpuoli / Kaava-alue Pohjois-
Haaga II

Osa-alueella C sijaitsevat asuinrakennuk-
set on pääosin rakennettu 1950-luvun 
puolivälissä. Alueella sijaitsee myös vuon-
na 1958 valmistunut, arkkitehti Aarne Pii-
raisen suunnittelema oppikoulu, nykyisin 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu. 

1950-luvun asuinrakennusten suunnit-
telijoina ovat olleet arkkitehti Eliel Muonio-
vaara (42 ja 43,) arkkitehdit Märta Blom-
stedt ja Matti Lampén (44), arkkitehti Jor-
ma Järvi (45) sekä arkkitehdit Kauko ja Nii-
lo Kokko (46 ja 47). Kaikki alueen 1950-lu-
vun rakennukset on luokiteltu kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiksi Helsingin kaupun-
ginmuseon raportissa 1/2007 Helsingin 
rakennuskulttuuri – Pohjois-Haagan ra-
kennusinventointi / Hilla Tarjanne.

Näyttelijäntien varrella sijaitsee kah-
den taloyhtiön viidestä kuusikerroksises-
ta pistetalosta muodostuva nauha, joka 
itäpuolella rajautuu Ida Aalbergin puis-
ton kallioihin ja eteläosassa yhteiskoulun 
tonttiin. Rakennuskokonaisuuteen kuuluu 
myös As Oy Pohjois-Haagan Pistetalot I:n 
tontin itäreunassa sijaitseva ja yksikerrok-
sinen varasto- ja autotallirakennus, jossa 
alun perin toimi lämpökeskus.

Pistetalojen eteläpuolella, Pietari Han-
nikaisen tien, Näyttelijäntien, Aino Ack-
tén tien ja Eliel Saarisen tien rajaamana 
sijaitsee Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n 
kuuden lamellitalon ryhmä (44). Keskellä 
korttelia on loivan L-kirjaimen muotoinen 
pitkä rakennus, jota reunustavat itäpuo-

lella kahden ja länsipuolella kolmen lyhy-
emmän lamellitalon ryhmät väljine piha-
alueineen. Keskeisen rakennuksen poh-
joispäässä rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa toimii päiväkoti. Näyttelijän-
tien puoleisen rakennuksen ensimmäi-
nen kerros on liiketilaa, kuten alueen kau-
pallista keskusta Thalian aukiota reunus-
tavissa muidenkin taloyhtiöiden asuinra-
kennuksissa.

Aino Acktén tien eteläpuolella, Ida Ek-
manin tien varrella sijaitsee kuuden la-
mellitalon muodostama merkittävä ark-
kitehtoninen kokonaisuus eli As Oy Aitio 
(45) sekä yhden lamellitalon taloyhtiöt As 
Oy Aino Acktén tie 5 (46) ja 7 (47). Poh-
joisemmat rakennukset on sijoitettu ka-
dun suuntaisesti ja eteläisemmät suora-
kulmaisen koordinaatiston mukaan. Pi-
ha-alueet ovat väljiä ja As Oy Aition kes-
kellä on pieni Ida Ekmanin puisto. Etelä-
osassa vehreät pihat avautuvat Aino Ack-
tén puistoon.

Alueen lamellitalojen julkisivut ovat 
pääosin rapattuja massiivitiiliseiniä. As 
Oy Aition päädyt ovat puhtaaksi muurat-
tua kahi-tiiltä. Pistetalojen sekä As Oy Ai-
no Ackténtie 5:n ja 7:n julkisivut ovat ra-
pattua siporexia.

Huoneistoparvekkeiden kaidemateri-
aalit vaihtelevat, vain As Oy Aino Acktén-
tie 5:n ja 7:n kaiteet ovat Pohjois-Haagal-
le tyypillisesti profiilipeltiä. Pistetalojen 
kaiteissa on käytetty valkoista profiilipel-
tiä yhdistettynä teräspinnakaiteisiin, Poh-
jois-Haagan Kiinteistöt Oy:n lamellitalois-
sa betonikaiteisiin on yhdistetty taivute-
tut teräspinnaosat ja As Oy Aition kaiteet 
ovat valkoiseksi maalattua puuta. Suu-
rin osa parvekkeista on lasitettu. Harja- 
tai aumakatot ovat joko vaalean harmaita 
peltikattoja tai punaista savi- tai betonitiil-
tä. Lamellitalojen sokkelit ovat sileää tai 
uritettua, harmaaksi maalattua betonia, 
pistetaloissa uritettua mosaiikkibetonia.

Osa-alueella julkisivut ovat pääosin 
varsin hyvin säilyneet alkuperäisessä 
asussaan. 

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n Näyt-
telijäntie 2:n (44) ulko-ovet on uusittu te-
räsprofiilirakenteisiksi, ulkopinnoiltaan 
pystypaneloiduiksi oviksi. Ulkoasussa on 
pyritty säilyttämään alkuperäisten ovien 
aihemaailmaa ja ulkoasua siinä onnistu-
matta. As Oy Näyttelijäntien Pistelojen 
(43) tammiulko-ovet on muutettu alkupe-
räisten ovien vaakajakoa jäljitteleviksi val-
koisiksi teräsprofiilioviksi. 
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42. As Oy Pohjois-Haagan Pistetalot I /

Näyttelijäntie 8–12.

43. As Oy Näyttelijäntien Pistetalot /

Näyttelijäntie 4–6.

44. Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / 

Näyttelijäntie 2

45. As Oy Aitio Thalian aukiolle päin /

Aino Acktén tie 1-3, Ida Ekmanin tie 1–5 ja 2

46. As Oy Aino Ackténtie 5.

Pihat

Osa-alue C Pohjois-Haaga II

Ainoita Pohjois-Haagan alueelta löydet-
tyjä alkuperäisiä pihasuunnitelmia on Eli-
sabeth Kochin vuonna 1954 laatima istu-
tussuunnitelma Pohjois-Haagan Kiinteis-
töt Oy / Näyttelijäntie 2:een. Suunnitel-
ma osoittaa havainnollisesti automäärän 
lisääntymisen aiheuttamat muutokset, 
jotka ovat samankaltaisia koko Pohjois-
Haagan alueella. Kochin suunnitelmas-
sa tontti on huomattavasti nykytilannet-
ta puutarhamaisempi, eikä autoliikennet-
tä ole osoitettu pihan sisempiin osiin. Esi-
merkiksi Pietari Hannikaisen tien puolei-
sella tontin reunalla ajo autotalleihin oli 
suunniteltu tehtäväksi yksittäisillä väli-is-
tutuksin jaotelluilla reiteillä suoraan ka-

Ida Ekmanin puisto ja sitä ympäröivä As Oy Aitio muodostavat saumattoman kokonaisuuden, todellisen Pohjois-

Haagan helmen.

dulta. Vuonna 2003 tälle kohdalle on si-
joitettu yhtenäinen rivistö asfaltoituja au-
topaikkoja ja ajo tontille on siirretty ko-
konaan rakennuksen kulmaan. Alue on 
alkuperäisen suunnitelman mukaises-
ta tilanteesta selvästi yksinkertaistunut. 
Myös As Oy Näyttelijäntien Pistetalojen 
pihalla pinnoitteita ja piharakenteita on 
nykyaikaistettu. 

As Oy Aitio ja sen ympäröimäksi jää-
vä pieni Ida Ekmanin puisto runsaine 
kukkaistutuksineen ovat tyylipuhdas esi-
merkki 50-luvun ympäristön ja rakenta-
misen vuorovaikutusta painottaneista 
suunnitteluihanteista. Lähellä alkuperäis-
tä asuaan oleva puisto toimii tavoitteiden 
mukaisesti korttelipihojen saumattoma-
na jatkeena ja asukkaiden yhteisenä olo-
huoneena.
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Osa 4 Alueen rakennustapa
4.1 Julkisivut
Pohjois-Haagan rakennuksissa yleisim-
mät ulkoseinäseinärakenteet ovat puo-
lentoista kiven monireikätiilistä muurat-
tu tiilimuuri tai rapattu 200–300 mm pak-
su kevytbetoniseinä. Osassa rakennuksia 
päädyissä on kantavaan tiilitiilimuuriin yh-
distetty ohut lämmöneristekerros ja puo-
len tai yhden kiven puhtaaksi muurattu tii-
liverhous eli kuorimuuri.

Rapatut julkisivut

Rappauspinnoista yleisin Pohjois-Haagas-
sa on roiskerappaus, joka usein on yhdis-
tetty sileisiin rappauspintoihin. Alkupe-
räisten kalkkimaaleilla maalattujen pin-
tojen väritys perustuu maaväripigmentti-
en sävyihin; vaalean keltaisiin, kellanrus-
keisiin ja vihertäviin sävyihin, joiden jou-
kossa on piristeenä myös kauniin punai-
sia pintoja. Värejä korostaa entisestään 
usein ikkuna-aukkoja reunustava, sileä 
valkoinen rappaus.

Muutamia rakennuksia on jälkeen-
päin lisälämmöneristetty ja lämpörapattu. 
Ruiskutetun eristerappauksen pinta ei ole 
alkuperäisen roiskerappauspinnan kaltai-
nen, vaan huomattavasti sileämpi ja elot-
tomampi.

4.2 Ikkunat ja ovet

Puuikkunat ja -ikkunaovet

1950-luvun kerrostalojen ikkunat Pohjois-
Haagassa ovat yleisimmin kaksipuittei-
sia, huullettuja, sisään-sisään aukeavia ik-
kunoita. Ulkopuoliset lasit on kiinnitetty 
yleensä kittaamalla ja sisäpuoliset lasitus-
listoilla. Ikkunat ja ikkunaovet on useim-
miten maalattu taitetun valkoisella öljy-
maalilla. Joissakin rakennuksissa karmit 
ja puitteet on maalattu eri värillä, esimer-
kiksi As Oy Aition päädyissä ja liiketilojen 
ikkunoissa karmit ovat ruskeat ja puitteet 
valkoiset. Tyypilliset ikkunat ovat maltilli-
sen kokoisia ja tuuletusikkunalla varustet-
tuja. Parvekkeiden ikkunaovet ovat yleen-
sä sisään-ulos aukeavia kaksoisovia, jois-
ta ulomman oven alaosa on paneloitu. 
Myös ikkunaovet on tyypillisimmin maa-
lattu valkoisiksi, mutta myös kirkkaita vä-
rejä on käytetty.

Noin puolet Pohjois-Haagan puuikku-
noista ja ikkunaovista on vaihdettu puu-
alumiini-ikkunoiksi ja -ikkunaoviksi.

Puhtaaksimuuratut julkisivut

Puhtaaksimuurattuja punatiilipäätyjä on 
useassa taloyhtiössä, joissakin on käytet-
ty kahi-tiiliä.

As Oy Adolf Lindforsin tie 2:n ja rivita-
loista As Oy Ohjaajantie 36:n kaikki julki-
sivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä.

Sokkelit

Pohjois-Haagassa tyypillisimmät sokkelit 
ovat pystyuritettua, useimmiten maalat-
tua betonia tai pystyuritettua mosaiikki-
betonia. Rakennuksissa on usein osittain 
maanalainen kellarikerros, jonka ikkunat 
sijaitsevat sokkelin yläreunassa. Joissakin 
rakennuksissa sokkelit tai niiden osia on 
päällystetty liuskekivillä.
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Ulko-ovet

Ennen 1960-lukua rakennettujen kerrosta-
lojen ulko-ovet ovat tyypillisesti lakattuja 
tai peittomaalattuja puisia ulko-ovia. Poh-
jois-Haagassa lakattuja ja peittomaalattu-
ja lasiaukollisia ulko-ovia on suurimmas-
sa osassa asuinrakennuksia. Rivitalojen 
ulko-ovet ovat lakattuja, pystypaneloituja 
umpiovia. Kerrostaloissa umpiovi liittyy 
usein puurunkoiseen lasiseinään.

Ulko-ovet ovat usein yksilöllisesti he-
loineen ja muotoiluineen rakennukseen 
suunniteltuja ja tärkeä osa alueen arkki-
tehtuuria. 

Autotallien ja kellarien ovet

Autotallien ja kellarien ovet ovat tyypilli-
sesti pystypaneloituja, peittomaalattuja 
ovia, mutta joukossa on myös lakattuja 
hienoja tammiovia.

Yleisimmät peittomaalattujen ovien 
värit ovat tumman ruskea ja vaalean har-
maa. Yleensä ovet ovat umpiovia, mutta 
joissakin kellaritilojen ovissa on pieniä la-
siaukkoja.

Teräsprofiiliovet ja -ikkunat

1950-luvun alkuperäisiä teräsprofiiliovia 
on Pohjois-Haagassa tornitaloissa ja Näyt-
telijäntien varren pistetaloissa sekä As Oy 
Aino Acktén tie 5:ssä ja 7:ssä. Ovien vie-
rellä on teräsprofiilirakenteinen lasiseinä.
Teräsprofiilit ovat huomattavasti nykyisiä 
profiilirakenteita sirompia.
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4.3 Parvekkeet
Huoneistokohtaiset parvekkeet yleis-
tyivät 1940-luvulla ja Pohjois-Haagan 
1950-luvun lopulla rakennetuissa taloissa 
jo miltei kaikissa asunnoissa onkin par-
vekkeet. Joihinkin pieniin asuntoihin on 
rakennettu ranskalaiset parvekkeet, jois-
sa on parvekeoven edessä pelkät pyörö-
teräskaiteet, joskus myös kukkalaatikko.

Tyypillinen parvekerakenne on rata-
kiskoilla kannatettu teräsbetoninen ulo-
kelaatta tai paikallavaletusta välipohjasta 
ratakiskoilla ulotettu sisäänvedetty parve-
ke. Laattojen päälle tehtiin erillinen vede-
neristyskerros ja pintalaatta. Kaiteet ovat 
useimmiten kevyitä pelti-, levy- tai puu-
kaiteita.

Teräspinnakaiteet

Tuuletusparvekkeet ovat 1950-luvun ra-
kennuksille tyypillisiä ja niitä onkin suu-
rimmassa osassa rakennuksia huoneisto-
parvekkeiden lisäksi. Tuuletusparvekkei-
den kaiteet ovat yleensä harmaaksi maa-
lattuja teräspinnakaiteita.

Taivutettuja teräspinnakaiteita on Poh-
jois-Haagassa myös yhdistetty profiilipel-
ti- ja betoniakaiteisiin mm. Näyttelijäntien 
pistetaloissa.

Profiilipeltikaiteet

Ylivoimaisesti yleisin kaidemateriaali Poh-
jois-Haagan parvekkeissa on teräsran-
kaan kiinnitetty pystysuuntainen profii-
lipelti. Vedenpoisto on yleensä hoidettu 
parvekelaatan ja kaiteen välisestä raosta.

Kaiteiden väri on useimmiten harmaa 
tai tumman ruskea, mutta myös keltaisia, 
punaisia, sinisiä ja vihreitä kaiteita on käy-
tetty julkisivuaiheina.
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Betonikaiteet

Kokonaan betoniset kaiteet korjaustapa-
ohjeiden piiriin kuuluvalla alueella on aino-
astaan Ida Aalbergintien opiskelija-asun-
noissa. 

As Oy Ohjaajantie 8:n parvekkeet ovat 
osittain valkoiseksi maalattua betonia ja 
osittain keltaista profiilipeltiä. As Oy Jus-
sinkulmassa ja Pietari Hannikaisentiellä 
Pohjois-Haagan Kiinteistöjen rakennuk-
silla on betonikaiteet, joita on kevennet-
ty koristeellisin teräsosin. Alla kuvassa As 
Oy Jussinkulman lamellitalo osoitteessa 
Näyttelijäntie 3.

Levy- ja lasikaiteet

Teräsprofiilirankaan kiinnitettyjä levykai-
teita on Pohjois-Haagassa alun perin vä-
hän. Joihinkin rakennuksiin on uusittu le-
vykaiteita tai rakennettu kokonaan uu-
det levykaiteiset parvekkeet. Levykaitei-
siin on myös yhdistetty teräspinna- tai la-
siosia.Levyjen väri on kaikissa kaiteissa 
valkoinen.

Lasikaiteita on uusituissa parvekkeis-
sa As Oy Näyttelijäntie 22:ssa sekä Poh-
jois-Haagan Kiinteistöjen rakennuksissa 
Ohjaajantiellä. Varsinkin viimeksi maini-
tun uusitut parvekkeet muuttavat raken-
nusten arkkitehtuuria näkyvästi.

Uudemmassa taloyhtiössä vuodelta 
1985, As Oy Näyttelijäntie 14:ssa, on al-
kuperäiset lasikaiteet. 

Puukaiteet

Puukaiteita on vain kahdessa taloyhtiös-
sä, toisessa valkoista ja toisessa tumman 
ruskeaa puuta. Kuvassa As Oy Aitio.

Parvekkeiden lasitus

Varsin monissa taloyhtiöissä parvekkeet 
tai osa parvekkeista on lasitettu.

Pohjois-Haagassa tyypillisillä ulokepar-
vekkeilla lasitus on hankala toteuttaa es-
teettisesti tyydyttävällä tavalla. Lasitus te-
kee yksittäisitä parvekkeista putkimaisen 
kotelon, joka häiritsee alkuperäistä ark-
kitehtonista sommittelua. Lisäksi ylimpi-
en parvekkeiden lasittaminen on ongel-
mallista. Joissakin ulokeparvekelinjois-
sa ylimmät parvekkeet on jätetty lasitta-
matta, joissakin ylimmille parvekkeille on 
rakennettu uudet katokset. Sisäänvede-
tyissä parvekkeissa lasituksen toteutta-
minen on ollut helpompaa ja lasitus on 
muuttanut rakennuksen ulkoista asua vä-
hemmän, mutta satunnaisten parvekkei-
den lasittaminen osakkaiden halukkuu-
den mukaisesti tekee niissäkin toteutuk-
sesta häiritsevän näköisen.

4.4 Yläpohjat ja vesikatot
Pohjois-Haagassa on sekä punaisia tiili-
kattoja että harmaaksi maalattuja, galvan-
oidulla pellillä päällystettyjä kattoja. Mo-
lemmat katemateriaalit ovat 1950-luvul-
le luonteenomaisia. Kattomuoto on joko 
harja- tai aumakatto. Harjakaton muotoa 
on varioitu kattokulman muutoksin, tait-
tein ja pulpettiosin.Useissa rakennuksis-
sa on käyttöullakko, jossa on varasto- ja 
pyykinkuivatustilaa.

Tiilikatot

1950-luvun puoliväliin asti yleisin katema-
teriaali oli savi- tai betonikattotiili pellin ra-
joitetun saatavuuden vuoksi.

Pohjois-Haagassa punaisia tiilikattoja 
on runsaasti osa-alueella 2 eli Ohjaajan-
tien, Tolarintien ja Pastori Jussilaisen tien 
varsilla sekä Näyttelijäntien eteläosassa. 
Tiilikattoihin liittyvät Pohjois-Haagassa 
usein myös näyttävät räystäät.

Peltikatot

Sodan jälkeisen pulakauden hellitettyä 
pelti palasi 1950-luvun lopulla yleisim-
mäksi katemateriaaliksi. 1950-luvun alku-
peräinen pelti on galvanoitua levypeltiä; 
konesaumattu pelti otettiin käyttöön vas-
ta 1960-luvulla.

Pohjois-Haagassa väriltään yleensä 
vaalean harmaita peltikattoja on runsaas-
ti osa-alueella 1 eli Adolf Lindforsin tien ja 
Ida Aalbergintien varsilla sekä Näyttelijän-
tien pohjoisosan varrella. Myös osa-alu-
eella 3 sijaitsevan As Oy Aition rakennus-
ten vesikatot ovat harmai ta peltikattoja.

Ohjaajantien rivitaloissa on sekä tiili- 
että peltikattoja.
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4.5 Sisäänkäyntikatokset  
ja syvennykset
Sisäänkäynnit 1950-luvun Pohjois-Haa-
gan rakennuksissa ovat joko syvennyk-
sessä, parvekelinjan alapuolella tai har-
vemmin katoksen suojissa. Sisäänkäyn-
tejä on usein korostettu maantason lius-
kekivin tai graniittiaskelmin ja syvennyk-
sissä pieliseinien laatoituksin tai muuten 
poikkeavin materiaalein.

Sisäänkäynti on tyypillisesti huolitel-
tu ja selvästi julkisivusta havaittavissa. Al-
kuperäiset valaisimet ovat yksinkertaisia, 
mutta siroja opaalilasipalloja, lieriöitä tai 
kuutioita.

4.6 Porrashuoneet ja hissit
Pohjois-Haagan 1950-luvun rakennusten 
porrashuoneet on yleensä sijoitettu ulko-
seinän yhteyteen, kuten vuoteen 1959 
ulottuvat määräykset edellyttivät. Porras-
huoneisiin on näin voitu sijoittaa ikkunat 
luonnonvaloa tuomaan. Porrashuoneen 
yhteydessä on usein myös tuuletuspar-
veke ikkunaovineen sekä korkeampien 
pistetalojen porrashuoneissa myös rikka-
kuilu.

Yleisin porrastyyppi on suora kaksivar-
tinen porras, jonka askelmat on päällystet-
ty mosaiikkibetonilla. Lattioiden materiaa-
lina yleinen on mosaiikkibetoni, 1950-lu-
vun lopulla myös muovilaatat yleistyivät.

Hissejä koskevia määräyksiä ei 1950-lu-
vulla ollut ja niitä asennettiinkin vain kor-

keimpiin rakennuksiin. Adolf Lindforsin 
tien kaksoistorneissa on kaksi osastoitua 
porrashuonetta hisseineen, Ida Aalbergin-
tiellä on kaksi hissiä ulkoseinällä ja osas-
toitu porrashuone keskellä runkoa. Näyt-
telijäntien pistetaloissa hissi on porras-
syöksyjen välissä. Esteettömään kulkuun 
hissille ei ole kiinnitetty huomiota.

Kuvassa alhaalla keskellä Näyttelijän-
tien pistetalon hissikuilu; hissin ovelle 
täytyy nousta portaita puoli kerrosta.

4.7 Pihat

Pintamateriaalit

Pihoilla olevien kulkureittien alkuperäisik-
si pintamateriaaleiksi on säilyneissä työ-
selityksissä lueteltu sora sekä ’puolikes-
topäällysteet’, joita käytettiin esim. Tola-
rintie 4–8:n alkuperäisen työselityksen 
mukaan myymälöiden, työhuoneiden, 
porrashuoneiden ja autohallien edustoilla, 
sekä kadulta leikkikentille johtavilla teillä, 
pysäköintialueilla ja muutamissa muissa 
kohdissa, joissa tie oli liian jyrkkä soratiek-
si. Puolikestopäällysteillä tarkoitettaneen 
50-luvulla käytettyjä varsinaista asfalttia 
halvempia päällysteitä, joissa tiukasti jy-
rätyn sepelikerroksen päälle valettiin joko 
kuumennettua asfalttia, tervaa tai kylmää 
asfalttiemulsiota siten, että pinnoite valui 
sideaineeksi sepelin lomaan. Lipputanko-
jen, pyykinkuivatus- ja tomutustelineiden 
sekä niille johtavien polkujen päällystei-
nä on käytetty mustaa liuskekiveä pääasi-
allisesti nurmisaumattuna sekä vähäises-
sä määrin suurehkoja, sileitä harmaita be-
tonilaattoja. Pihakäytävät on alun perin lii-
tetty istutettaviin alueisiin ilman reunuk-
sia. Ajotiet ja jalkakäytävät on tehty as-
falttibetonista ja niiden välille on asennet-
tu graniittiset reunakivet. Säilytetyt avo-
kalliot ovat merkittävä osa varsin monen 
pihan kulutuspintaa.
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Rakenteet

Piharakenteet, kuten portaat ja tukimuu-
rit on alun perin yleensä valettu paikalla 
betonista ja päällystetty pihapoluissa käy-
tetyllä mustalla liuskekivellä. Myös luon-
nonkivilohkareista ladottuja tukimuure-
ja löytyy. Käsijohteet ja kaiteet ovat yk-
sinkertaisia putkirakenteita. Aitoja ei al-
kuperäisissä asemapiirroksissa ollut. Ra-
kennusvalvonnan arkistossa vanhimmat 
aluetta koskevat harvat aitasuunnitelmat 
on päivätty 1960-luvulle, jolloin käytössä 
oli ajalle tyypillinen yksinkertainen tai put-
kikehyksinen panssariverkkoaita. Rivitalo-
jen asukaspihojen rajauksina ovat yleensä 
rakennuksen arkkitehtuuriin liittyvät maa-
latut korkeahkot lauta-aidat. 

Kalusteet ja leikkivälineet

Rakennusvaiheessa pihoille sijoitet-
tiin tyypillisesti keinuja ja hiekkalaatikoi-
ta, mutta myös kiipeilytelineitä ja keinu-
lautoja käytettiin. Alkuperäiset leikkiväli-
neet ovat olleet yksinkertaisia ja metallira-
kenteisia. Säilyneet vanhat hiekkalaatikot 
ovat betonirakenteisia ja niissä on puinen 
kehys. Leikkivälineiden alla ei alun perin 
ole tarvittu nykymääräysten mukaisia pu-
toamisalustoja, vaan välineet on sijoitet-
tu vähäeleisesti sora- tai nurmipinnalle. 
Alkuperäiset penkit ovat todennäköises-
ti olleet Lehtovuori Oy:n putkikehyksistä 
mallia, kuten 50–60-lukujen helsinkiläispi-
hoilla yleensä. Tomutustelineet ja pyykin-
kuivatustelineet niin ikään ovat alun pe-
rin metallisia putkirakenteita ja niiden al-
la on käytetty liuskekiveystä. Kaikki piho-
jen metallirakenteet ovat yleensä olleet 
maalattuja.

Alla luonnonkasvien ja istutetun puutarhakasvillisuu-

den vuoropuhelua alkuperäisessä 50-luvun hengessä.

Valaisimet

Pihojen alkuperäisiä valasinmalleja on vai-
kea määritellä, mutta 50-luvulla käytetty-
jä ovat olleet malliltaan yksinkertaiset la-
sikuvulliset pylväsvalaisimet. Samaa ai-
kakautta edustavan Tapiolan puutarha-
kaupungin rakentamisen myötä helsin-
kiläispihoilla yleistyivät myös samanni-
miset valaisimet. Tapiolan tyyppisiä valai-
simia löytyy muutaman taloyhtiön pihal-
ta. Vielä useammalla pihalla valaisinmalli 
on Karluxin Tapiota vastaava yksinkertai-
nen lieriömäinen malli.

Jätesuojat

Vanhimmat jätesuojia koskevat suunnitel-
mat ovat peräisin 1980- ja -90-luvuilta, jol-
loin rakennelmat suunniteltiin suhteelli-
sen pieniksi ja yksinkertaisiksi. Katokset 
maalattiin poikkeuksetta maastoutuvin 
värein. Uudemmat vuosituhannen vaih-
teen jälkeen rakennetut jätesuojat ovat 
kooltaan moninkertaisia, eikä niitä usein-
kaan ole pystytty tai haluttu sijoittaa pihan 
taka-alalle. Muutamissa taloyhtiöissä käy-
tössä olevat syväjäteastiat ovat niin ikään 
viime vuosikymmenen ilmiö.

Kasvillisuus

Pihakasvillisuuden runko muodostuu nur-
mella kasvavista komeista yksittäisis-
tä metsäpuista tai puuryhmistä, joita on 
täydennetty eksoottisemmilla puulajeil-
la. Kallioselänteiden lakialueilla komeat 
vanhat yksittäismännyt muodostavat ar-
vokkaan maisematekijän. Pihan täyden-
nysistutuksilla on haluttu luoda kiinnos-
tavaa kontrastia suhteessa säilytettyyn 
luonnonkasvillisuuteen. Erityisen suosit-
tuja olivat ulkonäöltään hiukan poikkeavat 
lajikkeet, kuten esimerkiksi hurmevaah-
terat, pihtakuuset, poppelit ja hopeapa-
jut, joista viimeisin on erityisen tyypillinen 
50-luvun istutuksissa. Pensaita istutettiin 
sisäänkäyntien edustoille ja oleskelupaik-
kojen rajoille vapaasti kasvaviksi ryhmik-
si. Pensaslajeina käytettiin monipuolises-
ti kukkivia lajeja, mm. syyshortensiaa, sy-
reenejä, ruusuja, orapihlajia ja kuusama-
lajikkeita sekä ikivihreinä pensaina mm. 
alppiruusuja, vuorimäntyä ja marjakuusta. 
Perennoista 50-luvulle erityisen tyypillisiä 
ovat mm. vuorenkilpi ja lukuisat kuunlil-
jalajikkeet. Istutetulla kasvillisuudella on 
alun perin aina ollut selkeä tehtävä kat-
seen vangitsijana esimerkiksi sisääntulo-
jen yhteydessä tai rajaava ja suojaava teh-
tävä oleskelupaikoilla.
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Osa 5 Alueen kehittämis- ja 
korjaustapaohjeet

5.1 Julkisivut
Kaikkien rakennusten ulkovaippaan koh-
distuvien korjaustoimenpiteiden tulee pe-
rustua riittäviin kuntoselvityksiin ja tausta-
tutkimuksiin. Kuntotutkimuksessa saatu-
jen rakenteiden vauriotilaa kuvaavien tie-
tojen perusteella on mahdollista valita so-
veltuvat korjausmenetelmät sekä arvioida 
niihin liittyviä riskejä ja korjauksen käyt-
töikää.

Korjaustavan valinta riippuu aina ensi-
sijaisesti rakenteen teknisestä kunnosta. 
Tekniset vaatimukset täyttävistä korjaus-
vaihtoehdoista valitaan se, joka parhaiten 
täyttää kohteen arkkitehtoniset ja talou-
delliset kriteerit.

Rapatut julkisivut

Pohjois-Haagan rakennuksissa tyypillinen 
ulkoseinärakenne on puolentoista kiven 
monireikätiilistä muurattu rapattu tiilimuu-
ri tai rapattu kevytbetoni. 

Rakenteiden vaurioitumisasteen ja 
vaurioiden laajuuden mukaan käytettävä-
nä on seuraavia korjaustapoja:
n pinnoituskorjaus,
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus,
n rappauspinnan purkaminen ja uusimi-

nen,
n peittävä korjaus sekä
n rappausalustasta aiheutuvien vaurioi-

den korjaus ja rappauspinnan uusimi-
nen.

Rappauksen pinnoituskorjaukset voidaan 
edelleen jakaa
n kevyeen pinnoituskorjaukseen sekä
n suojaavaan pinnoitukseen.

Pohjois-Haagan rapatuille julki-
sivuille soveliaita korjaustapo-
ja ovat:
n pinnoituskorjaus
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus
n rappauspinnan purkaminen, 

rappausalustasta aiheutuvien 
vaurioiden korjaus ja rappaus-
pintojen uusiminen.

Rapattujen julkisivujen alkupe-
räisten värisävyjen selvittäminen 
tulisi teettää rakennuskonservaat-
torilla sekä tehdä ehdotetuista sä-
vyistä riittävän suuret värimallit 
ennen rappauksen purkamista.

Pinnoitekorjauksissa vanha rakenne 
säilyy ennallaan ja vaurioituminen pyri-
tään pysäyttämään erilaisilla pinnoitteilla 
sekä kosteusteknisen toiminnan paran-
tamisella. Suojaavilla pinnoituksilla pyri-
tään vähentämään rappauspinnan likaan-
tumisesta ja graffiteista aiheutuvia ulko-
näköhaittoja ja vähentämään rappauk-
seen imeytyvän sadeveden määrää. Kalk-
ki-, kalkkisementti- ja sementti- sekä sili-
kaattipinnoitteiden käyttö rappauspinnoil-
la on yleensä turvallista. Kokemusten mu-
kaan tiiviiden pinnoitteiden käyttö nopeut-
taa heikkojen rappausten rapautumista. 
Selityksenä voi olla se, että tiivis pinnoite 
aiheuttaa paikallisesti korkeita kosteuspi-
toisuuksia pinnoitteen epäjatkuvuuskoh-
dissa, joita muodostuu mm. rappausten 
halkeamien kohdille. Tiivis pintakäsitte-
ly hidastaa rappauksen ja alustaan pääs-
seen veden poistumista, mistä on seu-
rauksen pinnoitteen irtoaminen ja rappa-
uksen pakkasrapautuminen.

Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa van-
ha rakenne säilyy pääosin ennallaan. Rap-
pauksen vauriot korjataan paikkaamalla ja 
rakenne pinnoitetaan uudelleen. Yleen-
sä rappauksen vaurioitumisen syynä ovat 
kosteustekniset toimivuuspuutteet, jotka 
on myös korjattava tässä yhteydessä.

Rappauspinnan uusimiskorjauksessa 
vanha rappaus puretaan rappausalustaan 
saakka kokonaan, alustan vauriot korja-
taan ja rappaukset tehdään kokonaan uu-
delleen. Myös koko rappauksen uusimi-
sessa rakenteen kosteusteknisen toimin-
nan varmistaminen ja puutteiden korjaa-

minen on korjauksen pitkäikäisyyden kan-
nalta keskeisessä asemassa.

Peittävässä korjauksessa vanha vauri-
oitunut rappaus peitetään uudella pinta-
rakenteella. Verhousrakenteeseen kuuluu 
yleensä myös lisälämmöneristys, joka si-
joitetaan niin ikään vanhan rakenteen ul-
kopuolelle. Vaurioituneita alueita ei tarvit-
se poistaa, mikäli ne ovat kiinni alustas-
saan. Tätä korjaustapaa ei suositella käy-
tettäväksi Pohjois-Haagassa sen muutta-
essa alkuperäisiä julkisivuja liiaksi.

Rappausalustasta aiheutuvien vaurioi-
den korjaus sisältää rappausalustan vauri-
oiden korjaamisen lisäksi alustan liikkeis-
tä aiheutuvan rappauksen vaurioiden syi-
den poistamisen. Alustakorjausten jäl-
keen rappauspinnat uusitaan tarvittavas-
sa laajuudessa 

Liittyvien rakennusosien korjaukset ai-
heuttavat korjaustarvetta yleensä myös 
julkisivurappauksiin. Rapattujen pintojen 
liitosalueet muihin rakennusosiin, esi-
merkiksi parvekkeisiin, tuleekin suunni-
tella sellaisiksi, että liittyvien rakennus-
osien korjaaminen on mahdollista ilman 
rappauksen vaurioitumista.

Rakennuksen julkisivua ja julkisivuun 
rajoittuvia rakennusosia ja niiden tulevia 
korjaustarpeita tulee tarkastella kokonai-
suutena, jotta tarvittavat korjaukset voi-
daan jaksottaa järkevästi.
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Pohjois-Haagan puhtaaksi muu-
ratuille tiilijulkisivuille soveliaita 
korjaustapoja ovat:
n saumauskorjaus
n kuorimuurin purkaminen ja uu-

siminen.
Uusimiskorjauksessa tulee var-
mistaa rakenteen kosteustekninen 
toiminta ja korjata puutteet.

Julkisivuvärit

Asuinrakennusten kalkkimaalilla maalatut 
alkuperäiset julkisivuvärit ovat olleet sä-
vyiltään pehmeitä ja hillittyjä. Vaalean kel-
taiset, ruskeat ja ruskean- tai keltaisenpu-
nertavat sävyt ovat perustuneet maaväri-
pigmentteihin, joita ovat mm. umbra, ter-
ra ja okra. Ikkuna-aukkojen ympärillä on 
usein käytetty valkoista sileää rappausta 
korosteena.

Nykyisissä julkisivuissa saattaa olla 
useita maalikerroksia, jotka vaativat asian-
tuntijaa erottamaan todellisen sävyn poh-
jamaalista sekä sijoittamaan sävyt oike-
aan aikakauteen. Asiantuntija tietää näyt-
teen oikean ottopaikan eikä anna joskus 
huomattavasti haalistuneen värisävyn joh-
taa harhaan. Esille saatuja väripintoja tu-
lisi tarkastella riittävän suurina pintoina 
luonnonvalossa uuden pinnoitteen väri-
sävyn määrittelemiseksi. Asiantuntijan 
tekemän värityssuunnitelman mukaisesti 
tulee ennen lopullisen maalaustyön alka-
mista tehdä julkisivupintaan värimallit eh-
dotetuista sävyistä ennen vanhan rappa-
uksen poistamista. Värisävyistä on syytä 
myös neuvotella rakennusvalvontaviran-
omaisten ja kaupunginmuseon edustaji-
en kanssa hyvissä ajoin ennen korjaus-
työn aloittamista. Värisävyn muuttaminen 
vaatii toimenpideluvan hakemisen raken-
nusvalvontavirastosta.

Tulevia huolto- ja korjaustoimenpiteitä 
varten on tärkeää kirjata korjauksen ajan-
kohta, eri työvaiheet, korjauksen tekotapa 
ja käytetyt värisävyt huoltokirjaan. 

Puhtaaksi muuratut julkisivut

Osassa rakennuksia päädyissä on kan-
tavaan tiilitiilimuuriin yhdistetty lämmön-
eristekerros ja puolen tai yhden kiven 
puhtaaksi muurattu tiiliverhous eli kuori-
muuri. Kahdessa taloyhtiössä rakennus-
ten kaikki julkisivut ovat puhtaaksi muu-
rattuja.

Paksujen tiilimuurien korjaustarve on 
vähäinen; ne ovat viansietokyvyltään huo-
mattavasti kuorimuureja parempia ja läm-
pötaloudellisilta ominaisuuksiltaan hyviä. 
Massiivitiilimuurausten korjaukseksi riit-
tääkin usein pelkkä saumauskorjaus.

Ohuissa lämmöneristekerroksen ulko-
puolelle muuratuissa puolen kiven kuori-
muureissa esiintyy useammin rakenteel-
lisia vaurioita. Niiden syynä voivat olla ve-
sivuodot, puutteelliset tuuletusraot, sau-
materästen ja kannakkeiden vauriot sekä 
rakenteiden kylmäsillat.

Kuorimuurirakenteiden vaurioitumisas-
teen ja vaurioiden laajuuden mukaan käy-
tettävänä on seuraavia korjaustapoja:
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus,
n kuorimuurin purkaminen ja uusimi-

nen,
n verhouskorjaus sekä
n halkeamien ja painumavaurioiden kor-

jaukset.
Muuratun julkisivun paikkaus- ja pinnoi-
tuskorjaukset voidaan edelleen jakaa
n saumojen uusimiseen sekä
n tiilimuurin rappaamiseen ja pinnoitta-

miseen.
Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa vanha 
rakenne säilyy pääosin ennallaan ja vau-
rioituminen pyritään pysäyttämään ra-
kenteen kosteusteknisen toiminnan pa-
rantamisella sekä mahdollisesti erilaisil-
la pinnoitteilla. Laastisaumojen korjauk-
sessa tiilimuurin rapautuneiden / kulunei-
den laastisaumojen pintaosat uusitaan. 
Yleensä saumojen vaurioitumisen syynä 
on joko laastin puutteellinen pakkasen-
kestävyys tai paikalliset kosteustekniset 
toimivuuspuutteet, jotka on myös korjat-
tava tässä yhteydessä. Kuorimuureissa 
on yleisimmin käytetty sementtipitoisia 
muurauslaasteja, joiden lujuus on yleises-
ti kalkkipitoisia laasteja huomattavasti kor-
keampi. Kuorimuurit altistuvat myös an-
karammalle pakkasrasitukselle kuin mas-

siiviset tiilimuurit, joten saumauslaastien 
pakkasenkestävyyteen ja tartuntaan tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Sau-
mauskorjauksissa laastisaumat uusitaan 
vaurioituneilta alueilta kokonaisuudes-
saan noin 20–40 mm syvyyteen saakka 
riippuen sauman leveydestä ja siitä, on-
ko tiilimuurissa käytetty erillistä ns. sau-
malaastia. Uusintasaumaukset tehdään 
samantyyppisillä pakkasenkestävillä laas-
teilla kuin säilytettävien osien saumauk-
set ovat. Laastien tarkempi koostumus 
riippuu mm. käytetystä muurauslaastis-
ta, tiilien imuominaisuuksista ja julkisivul-
le kohdistuvasta saderasituksesta.

Uusittu sauma ei saa muodostua alle 
jäävää muurauslaastia lujemmaksi. Säily-
tettävien ja purettavien muuraussaumo-
jen osien rajakohdat tulee sijoitella siten, 
että niistä on mahdollisimman vähän ulko-
näköhaittoja ja korjaamattomat julkisivun 
osat voidaan uusia myöhemmin helposti.

Puutteellisesti pakkasrasitusta kestä-
vän tiilijulkisivun kosteusrasitustasoa on 
mahdollista alentaa tiilimuurin rappaa-
misella ja pinnoittamisella. Näitä mene-
telmiä ei voi Pohjois-Haagassa suositella 
käytettäviksi puhtaaksi muuratuille tiilipin-
noille niiden muuttaessa julkisivuja liiaksi.

Kuorimuurin uusimiskorjauksessa van-
ha tiilimuuri ja laastit puretaan rapautu-
neilta / uusittavilta alueilta kokonaan ja 
tiilimuuri tehdään kokonaan uudelleen. 
Myös koko tiilimuurin tai sen osan uusi-
misessa rakenteen kosteusteknisen toi-
minnan varmistaminen ja puutteiden kor-
jaaminen on korjauksen pitkäikäisyyden 
kannalta keskeisessä asemassa. 

Kuorimuurien rakenteelliset halkeamat 
ovat tyypillisesti seurausta rakennuksen 
rungon liikkeistä. Korjauksessa vaurioitu-
misen syyt tulee poistaa.

Rakenteellisten vaurioiden korjaami-
nen on aina tapauskohtaista ja vaatii pe-
rehtyneisyyttä korjaussuunnitteluun.



28

Pohjois-Haagan uritetuille betoni-
sokkeleille soveliaita korjausta-
poja ovat:
n pinnoituskorjaus
n paikkaus- ja pinnoituskorjaus.

Pohjois-Haagan liuskekivillä pääl-
lystetyille betonisokkeleille sove-
liaita korjaustapoja ovat:
n liuskekivipintojen uusiminen 

vaurioituneilla alueilla
n liuskekivipinnoituksen purku, 

alustan vaurioiden paikkaus ja 
liuskekivipinnoituksen uusimi-
nen kokonaan alkuperäistä vas-
taavalla liuskekivellä.

Sokkelit

Pohjois-Haagassa tyypillisimmät sokke-
lit ovat maalattua ja pystyuritettua beto-
nia tai uritettua mosaiikkibetonia. Joissa-
kin rakennuksissa sokkelit tai niiden osia 
on päällystetty liuskekivillä.

Maalattujen betonipintojen huolto-
maalaus voidaan tehdä vanhan pinnoit-
teen päälle käyttäen vanhan pinnoitteen 
kanssa yhteensopivia pinnoitteita. Huol-
tomaalaus soveltuu kuitenkin vain hyvä-
kuntoisten julkisivujen ylläpitokorjauksiin. 
Varmempi tapa on vanhan pinnoitteen 
poisto ja uudelleen pinnoitus. Pinnoitta-
misella voidaan estää veden kulkeutumi-
nen rakenteeseen käyttämällä vettä hylki-
viä pinnoitteita ja parantaa rakenteen kui-
vumisominaisuuksia käyttämällä riittävän 
läpäiseviä pinnoitteita. Betonirakenteiden 
vaurioituneet kohdat pitää uusia ja ruostu-
neet teräkset paljastaa, puhdistaa ja suo-
jata laastipaikalla.

Perusteellisemmassa pinnoitus- ja 
paikkakorjauksessa korroosiovaurioiden 
laastipaikkaukset varmistetaan määrittä-
mällä paikkauksille rajasyvyys ja paljasta-
malla, puhdistamalla ja suojaamalla laas-
tipaikalla kaikki rajasyvyyttä lähempänä 
pintaa olevat teräkset. Ruostunut teräs 
voidaan myös poistaa, mikäli se on ra-
kenteellisesti mahdollista. Laastipaikkaa-
malla voidaan lisäksi korjata pieniä pak-
kasrapautuneita alueita. Laastipaikattu-
jen alueiden pinnat viimeistellään julkisi-
vupinnan tyypin mukaisesti ja kaikki aikai-
semmin maalatut pinnat julkisivuissa ta-
soitetaan ja pinnoitetaan kauttaaltaan uu-
delleen.

As Oy Pohjois-Haagan Pistetalot I:ssä on sokkeleissa 

käytetty uritettua mosaiikkibetonia /

Näyttelijäntie 8–12.

Akateeminen As Oy Ohjaajantie 22–24. Sokkelit on 

päällystetty liuskekivillä, joiden väri on Pohjois-Haa-

galle epätyypillinen.

As Oy Näyttelijäntie 16. Maalatut, pystyuritetut sokkelit, rapatut massiivitiilijulkisivut, valkoiset parvekeovet ja 

puuikkunat tuuletusikkunoineen sekä ulokeparvekkeet profiilipeltikaiteineen ovat Pohjois-Haagalle tyypillisiä.
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5.2 Ikkunat ja ovet

Puuikkunat ja -ikkunaovet

Vielä 1950-luvulla puuikkunat ja -ikkuna-
ovet valmistettiin valikoidusta hyvälaa-
tuisesta puusta. Niiden käyttöikä onkin 
huomattavasti myöhemmin valmistettu-
ja ikkunoita pidempi, mikäli säännöllises-
tä kunnossapidosta on huolehdittu. Puu-
osien huoltomaalausten ja tarvittavien kit-
tausten korjausten lisäksi on huolehditta-
va vesipeltien ja karmien liittymien raken-
nusteknisistä ratkaisuista. Erityisesti on 
huolehdittava siitä ettei vesi pääse turme-
lemaan rakenteita liittymien kautta.

Vanhojen ikkunoiden lämmöneristä-
vyyttä on useimmiten mahdollisuus pa-
rantaa varsin pienillä keinoilla. Jos ikkunoi-
den peruskunto on riittävä, voi pelkkä tiivis-
teiden uusiminen tuoda parannusta läm-
pötalouteen ja asumismukavuuteen. Pe-
rusteellisemmassa korjauksessa ikkunan 
käyntivirheiden oikaisu, heloituksen kun-
nostus ja asianmukainen tiivistys paran-
tavat ilman- ja vedenpitävyyttä ja eristä-
vyyttä. Ikkunan U-arvoja eli lämmönläpäi-
sevyyttä kannattaa punnita vasta, kun ik-
kuna on saatu riittävän tiiviiksi. Teknisesti 
toimivaa ikkunaa ei ole taloudellisesti kan-
nattavaa vaihtaa uuteen pelkästään ener-
giansäästösyistä. Ikkunoiden lämmöneris-
tystä voidaan myös parantaa asentamal-
la eristyslasielementti sisemmän lasin pai-
kalle. On myös mahdollista uusia ainoas-
taan ulkopuitteet tai osia puitteista esimer-
kiksi eteläsivuilla, joissa auringon ultravio-
lettisäteily rasittaa eniten ikkunarakenteita. 

Mikäli perusteellinen kuntotutkimus 
osoittaa huoneistoikkunoiden uusimisen 
olevan väistämätöntä, tulee uudet ikku-
nat suunnitella huolellisesti pyrkien mah-
dollisimman lähelle vanhojen ikkunoiden 
mittoja, värejä, heloitusta ja muita yksi-
tyiskohtia. Ikkunoiden korjausten ja uusi-
misen yhteydessä tulee varmistaa raken-
nusten riittävä ja hallittu ilmanvaihto.

Rakennusten yhteistilojen kuten kel-
lareiden ja ullakoiden sekä porrashuo-
neiden ikkunoiden uusiminen energiata-
loudellisista syistä ei ole mielekästä, ei-
kä niihin kohdistu samanlaisia toiminnal-
lisia vaatimuksia kuin asuinhuoneiden ik-
kunoihin. Usein yhteistilojen ikkunat ovat-
kin säilyneet alkuperäisinä, vaikka asuinti-
lojen ikkunat olisi uusittu. Näiden ikkunoi-
den säilyttäminen on tärkeää, sillä niiden 
avulla saadaan säilytettyä tiedot ikkunoi-
den alkuperäisistä yksityiskohdista.

Alkuperäiset puuikkunat ja 

-ikkunaovet säilyneet.

Ikkunat ja -ikkunaovet vaih-

dettu alumiinipintaisiksi.

Säilyneisyyskartta, ikkunat

Alkuperäiset puuikkunat ja -ikku-
naovet tulisi pyrkiä säilyttämään 
ja kunnostamaan uusimisen si-
jaan.

Ikkunoita uusittaessa tulee pyr-
kiä mahdollisimman lähelle alku-
peräisiä yksityiskohtia ja materi-
aaleja. Erityisesti kulmaikkunoi-
den detaljit tulee huomioida.

Vähintään yhteistilojen ikkunoi-
den säilyttäminen on tärkeää, jot-
ta taloyhtiöille saadaan säilytettyä 
tiedot ikkunoiden alkuperäisistä 
yksityiskohdista.

Alla As Oy Ohjaajantie 8. 
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Ulko-ovet

Alkuperäiset porrashuoneiden puulasio-
vet ja paneloidut ulko-ovet ovat miltei kai-
kissa rakennuksissa säilyneet. Materiaa-
lina on lakattu tammi tai peittomaalattu 
pystypaneeli. Rivitaloyhtiöissä alkuperäi-
set pystypaneloidut ja lakatut tammi-ul-
ko-ovet ovat säilyneet. Alkuperäiset ovet 
ovat detaljoinneiltaan ja aukotuksiltaan 
harkittuja ja kauniita. Lakatut ja maala-
tut puu-ulko-ovet ovat tärkeä yksityiskoh-
ta alueen arkkitehtonisen ilmeen säilyt-
tämisessä. Myös kauniit vetimet ovissa 
ovat säilyneet. Ovien korjauksissa onkin 
tärkeää vaalia yksityiskohtia, joihin kuulu-
vat myös helat.

Alkuperäisinä säilyneet ulko-ovet 
sekä kellarien ja autotallien ovet 
ovat usein yksilöllisesti rakennuk-
siin suunniteltuja. Ovet tulisi säi-
lyttää ja kunnostaa alkuperäisine 
heloineen. 

Aikakauden teräsprofiilit ovat 
mittasuhteiltaan huomattavasti ny-
kyisiä vakioprofiileja sirompia ja 
ne tulisi säilyttää.

5.3 Parvekkeet
Parvekekorjauksissa on otettava huomi-
oon, että parvekkeet koostuvat eri raken-
neosista kuten laatoista, kaiteista ja pie-
listä, joiden rasitusolosuhteet ja käytetyt 
materiaalit sekä käytetyn materiaalin omi-
naisuudet vaihtelevat. Parvekekorjauksis-
sa voidaankin käyttää erilaisia korjausta-
poja eri rakenteisiin. Kullekin parvekkeen 
rakenneosalle määritellään sovelias kor-
jaustapa kuntotutkimuksen avulla. Suu-
rimman rasituksen parvekkeille aiheuttaa 
kosteus, joka on osallisena miltei kaikis-
sa turmeltumisilmiöissä. Muita säärasi-
tuksia aiheuttavat pakkanen, lämpötilojen 
vaihtelu, ultraviolettisäteily sekä ilmake-
hässä olevat aggressiiviset aineet kuten 
hiilidioksidi, joka aiheuttaa betonin karbo-
natisoitumista ja sen kautta terästen kor-
roosiota.

Kaikissa parvekekorjauksissa tulee 
varmistua kosteusteknisestä toimivuu-
desta. Kosteusteknisesti toimivassa par-
vekkeessa parvekelaatan vedenpoistojär-
jestelmä on toimiva. Tämä edellyttää riit-
täviä kallistuksia parvekelaatassa, toimi-
vaa vedeneristystä laatan yläpinnassa tai 
muuten estettyä veden pääsyä laatalle 
sekä veden hallittua poistoa laatalta maa-
han asti.

Betonirakenteisten parvekkeiden kor-
jaustavat voidaan jaotella
n parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin
n osittain purkaviin korjauksiin
n parvekkeiden uusimiseen
Säilyttävissä korjauksissa parvekkeen 
kosteusteknistä toimivuutta parannetaan 
pinnoituksilla, vedenpoistoa parantamal-
la ja huolehtimalla liitoskohtien toimivuu-
desta. Säilyttävät korjaukset voidaan ja-
kaa pinnoitus- ja paikkaustyyppisiin kor-
jauksiin sekä raskaampiin valukorjauksiin. 
Pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä korja-
uksissa vanha rakenne säilyy ennallaan 
ja vaurioituminen pyritään pysäyttämään 
vauriokohtia paikkaamalla ja pinnoitta-
malla rakenne uudelleen. Valukorjauksis-
sa parvekkeen betoniosia korjataan eri-
laisin valutekniikoin, jonka jälkeen raken-
ne pinnoitetaan pinnoitus-paikkauskorja-
usten periaatteiden mukaisesti. Parvek-
keen lattia pinnoitetaan vesieristyksellä, 
joka toimii samalla pintakäsittelynä, sekä 
uusitaan vedenpoistojärjestelmä.

Autotallien ja kellarien ovet

Myös alkuperäiset kellaritilojen ja autotal-
lien pystypaneeliovet ovat pääosin säily-
neet tai uusittu vanhan mallin mukaisina.

Teräsprofiiliovet ja -ikkunat

1950-luvulla teräsprofiiliovet olivat harvi-
naisia, eikä niitä Pohjois-Haagan 1950-lu-
vun rakennuksissa alun perin ollut kuin 
Adolf Lindforsin tien ja Ida Aalbergin tien 
tornitalojen sekä As Oy Aino Ackténtie 
5:n ja 7:n matalampien lamellitalojen por-
rashuoneissa. Kaikkiin alkuperäisiin teräs-
profiilioviin liittyy viereinen teräsprofiilira-
kenteinen lasiseinä. Alkuperäisten sirojen 
teräsprofiilien säilyttäminen on tärkeää.

Osittain purkavissa korjauksissa osa 
parvekkeen rakenteista, esimerkiksi kai-
teet, puretaan ja osalle tehdään kevyem-
piä korjaustoimenpiteitä.

Raskain parvekkeiden korjaustapa on 
parvekkeen uusiminen, jolloin vanhat par-
vekkeet puretaan kokonaan ja rakenne-
taan uudet parvekkeet. Usein uudet par-
vekkeet halutaan tehdä aikaisempia par-
vekkeita syvemmiksi ja lasittaa. Uusien 
parvekkeiden sovittaminen vanhaan ra-
kennukseen saattaa tuottaa esteettisiä 
ongelmia, eikä ongelmilta ole Pohjois-
Haagan kokonaan uusituissa parvekkeis-
sa vältytty.

Parvekkeiden uusiminen on miele-
kästä jo niin pitkälle vaurioituneissa par-
vekkeissa, etteivät muut korjaustavat ole 
teknisesti tai taloudellisesti järkeviä. Esi-
merkiksi pitkälle edenneet pakkasrapau-
tumavauriot parvekelaatoissa tai -pielis-
sä sekä ulokeparvekkeiden kannatusra-
kenteiden merkittävät korroosiovauriot 
edellyttävät purkamista. Pelkän kaiteen 
pitkällekään edenneet vauriot eivät vaa-
di koko parvekkeen purkamista, vaan kai-
de voidaan uusia erikseen. Mikäli parve-
ke joudutaan uusimaan, olisi se tehtä-
vä vanhan parvekkeen mallin mukaisena 
sekä materiaaleiltaan että yksityiskohdil-
taan.

Alkuperäisinä säilyneitä tai alkuperäi-
set materiaalit ja yksityiskohdat säilyttä-
en korjattuja parvekkeita on Pohjois-Haa-
gassa ilahduttavan paljon. 

As Oy Ohjaajantie 14:n alun perin par-
vekkeettomaan rakennukseen on raken-
nettu uudet kevytrakenteiset parvekkeet, 
mikä luonnollisesti muuttaa rakennuksen 
arkkitehtuuria. 

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n Ohjaa-
jantie 11:n parvekelaattoja on laajennettu, 
uusittu parvekekaiteet sekä rakennettu 
uudet teräspinnakaitein varustetut rans-
kalaiset parvekkeet. Alkuperäiset vaaka-
laudoitetut parvekekaiteet on muutet-
tu teräsrankaisiksi lasikaiteiksi, joissa on 
hiekkapuhallusraidoitus. Parvekkeet on 
lasitettu ja ylimpien kerrosten parvekkeil-
le on rakennettu katokset. Muutos alku-
peräiseen arkkitehtuuriin on huomattava 
lasitettujen parveketornien katkoessa pit-
kän rakennuksen alun perin linjakasta jul-
kisivua.
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Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy / Ohjaajantie 11, uusitut parvekkeet.

Parvekkeiden korjauksissa tulee 
huomioida:
n kosteusteknisen toimivuuden 

varmistaminen sekä hallittu ja 
riittävä vedenpoisto

n parvekkeita tai kaiteita uusitta-
essa alkuperäisen mallin, mate-
riaalien ja yksityiskohtien säi-
lyttäminen.

Parvekkeet tulisi lasittaa kaikissa 
rakennuksen parvekkeissa yhdel-
lä kertaa.

Ulokeparvekkeiden lasittamista 
tulisi välttää.

Parvekkeiden lasitus

Suurin osa Pohjois-Haagan taloyhtiöistä 
on 1990–2000-luvuilla hakenut lupaa par-
vekkeiden lasitukseen. Lasitusta on pe-
rusteltu parvekkeiden ja taustaseinien 
suojaamisella säärasitukselta sekä toi-
saalta asumismukavuuden lisäämisel-
lä. Osittain tai kokonaan sisäänvedettyi-
hin parvekkeisiin lasitukset on useimmi-
ten toteutettu varsin eleettömästi kehyk-
settömin lasein. Parvekkeita on kuiten-
kin lasitettu osakkaiden halukkuuden mu-
kaan, mikä on johtanut oudon näköisiin ti-
lanteisiin muuten yhtenäisissä julkisivuis-
sa lasitusten sijaitessa sattumanvaraisis-
sa kohdissa.

Vaikka lasi on läpinäkyvä ja kevyt ma-
teriaali muuttaa se julkisivujäsentelyä ja 
näyttää umpinaiselta katselukulmasta ja 
heijastuksista riippuen.

Ulokeparvekkeiden lasittaminen arkki-
tehtonisesti tyydyttävällä tavalla on vaike-
aa. Muutosta korostaa lisäksi usein osak-
kaiden yhdenvertaisuuperiaatteen vuok-
si ylimpiin kerroksiin rakennetut katokset. 

As Oy Aition osittain sisäänvedetyt parvekkeet. Kaikki 

osakkaat eivät ole halunneet parvekelasitusta.

Näyttelijäntien lamellitaloissa ylimmän kerroksen par-

vekkeita ei ole lasitettu eikä katettu. Katoksen raken-

taminen olisi vaikuttanut rakennusten arkkitehtoni-

seen ilmeeseen voimakkaasti.

5.4 Yläpohjat ja vesikatot
Alkuperäiset kattomuodot ja katemateri-
aalit ovat Pohjois-Haagassa säilyneet var-
sin hyvin. Vesikattokorjauksissa tulee ta-
voitteena olla alkuperäisen kattomuo-
don sekä räystään alkuperäisen ulkoasun 
säilyttäminen. Alkuperäisiä vesikattoja 
ja räystäitä tulee mahdollisuuksien mu-
kaan säilyttää korjaamalla ja säännöllises-
ti huoltamalla.

Uusittaessa vesikattoja varusteineen 
tulee noudattaa alkuperäistoteutuksen 
mukaisia detaljeja, mitoitusta ja väritys-
tä. Vesikourujen tulee olla alkuperäisen 
mallin mukaisia. Kattoja uusittaessa pitäi-
si pyrkiä järjestämään pääsy katoille sisä-
kautta ja asentaa katoille koko katon pitui-
nen kattosilta katolla liikkumista helpot-
tamaan.

Tiilikatot

Tiilikaton sammaloituminen on tärkeää 
pitää kurissa säännöllisesti puhdistamal-
la. Pakkasrapautumisen vaurioittamat tii-
let on välittömästi vaihdettava uusiin tii-
liin. Myös tiilten allla olevaa ruodelaudoi-
tusta, aluskatetta ja aluslaudoitusta sekä 
kattotuoleja tulee huoltaa ja korjata tar-
peen vaatiessa. Tiilikattoon liittyvien pelli-
tysten, vesikourujen ja muiden vesikaton 
varusteiden kuten kattosiltojen ja tikkai-
den kunnosta on pidettävä huolta.

Mikäli kate on niin huonokuntoinen, et-
tä se joudutaan uusimaan, tulee tiilten ti-
lalle etsiä mahdollisimman samanmalliset 
tiilet. Savi- tai betonikattotiiliä ei saa kor-
vata tiilikattoa jäljittelevillä pelti- tai aalto-
levykatteilla.

Peltikatot

Metallikatteiden yleisimpiä vaurioita ovat 
korroosiovauriot, joita aiheuttavat liitok-
siin ja saumoihin kertyvä vesi sekä kat-
teen alapuolinen kosteus, jotka eivät pää-
se haihtumaan. Lika ja roskat lisäävät kor-
roosiota. Saumatun peltikaton kevyilläkin 
huoltotoimilla voidaan katteen kestoikää 
pidentää. Syksyinen puhdistus roskista, 
pintaruosteen poisto harjaamalla tai kaa-
pimalla ja maalipintojen säännöllinen kun-
nossapito kuuluvat normaaleihin ylläpito-
toimiin.

Peltikaton korjauksissa tulee selvit-
tää paikkakorjauksen mahdollisuus, sillä 
1950-luvun peltikatteet ovat yleensä vielä 
saumauskelpoisia. Korjausten tai uusimi-
sen yhteydessä korjataan vuotokohdat ja 
tuuletus tarvittaessa.



32

5.6 Porrashuoneet ja hissit

5.5 Sisäänkäyntikatokset ja 
syvennykset

Rivitalo tai korkeintaan 

kaksikerroksinen hissitön 

asuinrakennus

Hissitön 

asuinrakennus

Hissillinen

asuinrakennus

Rakennuksessa jälki-

asennushissit

Vesikattokorjauksissa tulisi tavoit-
teena olla alkuperäisen kattomuo-
don, materiaalien, yksityiskohtien, 
mitoituksen ja värityksen säilyttä-
minen.

Hissit, kartta nykytilanteesta

Pohjois-Haagan huolitellut, sel-
västi julkisivusta erottuvat sisään-
käyntisyvennykset ja -katokset tu-
lisi säilyttää ja korjata alkuperäi-
sine rakennusosineen, materiaa-
leineen ja väreineen.

Myös sisäänkäyntien alkupe-
räistä ympäristöä kiveyksineen ja 
laatoituksineen tulee vaalia.

Tavoitteena on porrashuoneiden 
alkuperäisen 1950-luvun asun säi-
lyttämien.

Alkuperäiset valaisimet tuli-
si säilyttää. Uusittujen valaisinten 
tulisi olla sekä sisäänkäyntien yh-
teydessä että porrashuoneissa yk-
sinkertaisia opaalilasikuutioita, 
-lieriöitä tai -palloja.

Jälkiasennushissien sijoittami-
nen niukasti mitoitettuihin porras-
huoneisiin tulee ratkaista tapaus-
kohtaisesti. Eräs vaihtoehto voi ol-
la rungon ulkopuolinen hissirat-
kaisu.

Alla tyypillisiä 1950-luvun seinäkiinnitteisiä ulkova-

laisimia.
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5.7 Pihat

Yleistä

Pihanparannushankkeissa on syytä vält-
tää ylirakentamista. Pintamateriaalien 
vaihtaminen toisiin, maaston muokkaa-
minen sekä uusien rakenteiden ja toimin-
tojen sijoittaminen pihamaalle muuttavat 
nopeasti vanhan pihan yleisilmeen lii-
an moderniksi, mikä ei ole alueelle luon-
teenomaista eikä siihen tule pyrkiä.Kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakuvan kannalta merkittäväksi 
luokitellun alueen ilme syntyy tietyn tyyp-
pisten materiaalien ja ratkaisutapojen ko-
konaisuudesta. Pihoja ei muutenkaan ole 
tarpeen mittavasti perusparantaa, sillä 
viihtyisyyden lähtökohdat ovat niillä jo ole-
massa. Pihojen korjaaminen tulisi suorit-
taa hienovaraisesti ja vain niiltä osin kuin 
se todella on tarpeellista.

Viimeistään pihakorjausten yhteydes-
sä taloyhtiöiden on syytä tarkistaa myös 
pelastusreittien asianmukaisuus.

Perusteellinen pihakorjaus moderneilla materiaaleilla 

toteutettuna ei tue alueen arvojen ja ominaispiirteiden 

säilymistä. Kuvassa myös uudet, puhtaaksi muuratulla 

punatiilellä verhoillut ja teräsprofiili-ikkunoilla varus-

tetut hissitornit.

Salaojituksen kunnostaminen heijastuu usein näky-

västi pihan ilmeeseen. Seinustoja ei tulisi käsitellä ku-

van kaltaisesti kovin raskaalla ja uudella tavalla. Myös 

hienovaraisempi tapa on mahdollinen. Tärkeintä ovat 

oikein tehdyt pintakallistukset.

Rajausten tarpeellisuus on aina syytä kyseenalaistaa. 

Esimerkiksi kuvan ratkaisu ei pihaa kaunista hoidon 

helpottumisesta puhumattakaan.

Pihojen kunnostustöissä tulisi 
välttää ylirakentamista.

Paras tulos saavutetaan hieno-
varaisesti kunnostamalla.

Pelastusreittien asianmukai-
suus tulee tarkistaa pihakorjaus-
ten yhteydessä.

Pintamateriaalit ja hulevedet

Peruskorjauksissa tulisi käyttää alkupe-
räistä pintamateriaalien valikoimaa, eli 
pihakäytävillä soraa, pienillä poluilla, to-
mutus- ja kuivatustelineiden alla sekä 
vastaavissa paikoissa mustaa liuskeki-
veä tai suuria sileitä betonilaattoja ja lii-
kennöidyillä alueilla asfalttia. Myös aiem-
min mainittuja puolikestopäällysteitä on 
edelleen joissain muodoissa mahdollista 
käyttää. Niitä vastaava nykyinen materi-
aali on märkään asfalttipintaan jyrättävä 
sorapinnoite, joka ulkonäöllisesti muistut-
taa sorapintaa. Nykyaikaiset betonilaatat 
ja betonikivet ovat alueen luonteelle ko-
konaan soveltumattomia, samoin liimat-
tavin tai upotettavin betonireunuksin tai 
kestopuusta tehtävät rajaukset, jotka no-
peasti muuttavat pihan ilmettä. Graniitti-
sia reunakiviä on alun perin käytetty vain 
katualueilla. 

Pihoilla tulisi suosia sorapäällysteitä 
ja jos mahdollista olisi pyrittävä palautta-
maan jälkeenpäin asfaltoituja pihakäytä-
viä ja myös tehtyjä lisäautopaikkoja sora-
pintaisiksi. Tämä siitä syystä, että auto-
paikkojen ja koneellisen huollon lisään-
tymisen myötä asfaltin määrä pihoilla on 
huomattavasti kasvanut. Tällä on vaikutus-
ta mm. koko alueen hulevesitasapainoon. 
Kovilta pinnoilta hulevedet virtaavat nope-
asti pois huuhtoen mennessään mm. ras-
kasmetalleja, jotka lopulta päätyvät pien-
vesistöjen kautta mereen. Lisäksi, jos hu-
levedet ohjataan suoraan sadevesiviemä-
riin, eivät kasvit voi niitä hyödyntää ja alue 
kuivuu. 

Monessa taloyhtiössä salaojat raken-
nusten ympäriltä on jouduttu kokonaan 
uusimaan ja seinän vierustat on korjauk-
sessa käsitelty varsin voimakkaasti kive-
yksin tai sorastuksin ja niitä rajaavin reu-
nalaudoin. Toimiva salaojitus on rakennuk-
sen kunnossa pysymisen vuoksi välttä-
mätön. Maan pinta seinustoilla tulisi kui-
tenkin käsitellä maltillisesti ja ilman raja-
uksia. Mukulakiveysten sijaan tulisi käyt-
tää vain tarpeellisen levyisiä sorakaistoja. 
Myös soran pinta on mahdollista käsitel-
lä uudenlaisilla kiinniteaineilla liikkumatto-
maksi mutta yhä läpäiseväksi siten, ettei 
reunuksia tarvita. Tärkeintä on muotoilla 
maasto kallistumaan selvästi rakennuk-
sesta poispäin, sillä sora- tai kiveyskais-
toista ei ole hyötyä kallistusten suuntau-
tuessa väärään suuntaan. Niille tonteille, 
joille ei tähän mennessä ole rakennettu 
verkostoon liitettyä hulevesien kuivatus-

järjestelmää, ei ole kannattavaa sitä teh-
däkään. Sekä rakennusjärjestys että kau-
pungin hulevesistrategia suosittavat en-
sisijaisena ratkaisuna hulevesien imeyt-
tämistä tontilla, jos maaperäolosuhteet 
sen sallivat ja jollei vesihuoltolaista muu-
ta johdu.
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Rakenteet

Portaat, tukimuurit ja muut pihan kiinteät 
rakenteet tulisi tehdä alkuperäistä raken-
tamistapaa noudattaen. Esimerkiksi mo-
dernit betoniset muurikivet ja porrasele-
mentit eivät alueelle sovi. Kaiteet ja käsi-
johteet tulisi tehdä yksinkertaisina maa-
lattuina putkirakenteina metallista. Aitaa-
mista tulisi kaikin keinoin välttää, koska 
avoimuus sekä pihojen ja ympäristön sau-
maton lomittuminen on ollut alueen suun-
nittelun alkuperäinen tavoite. Pohjois-
Haagassa rajattomuutta on tietoisesti ko-
rostettu. Mikäli aitaaminen on esimerkik-
si turvallisuussyistä välttämätöntä, tulisi 
aitamallina käyttää 60-luvulla yleistynyttä 
putkikehyksistä panssariverkkoaitaa maa-
lattuna. Sen etuna ovat mm. ilmavuus ja 
läpinäkyvyys. Nykyisin yleiset kolmilanka-
verkkoaidat erityisesti vihreiksi maalattui-
na soveltuvat huonosti tähän miljööseen. 
Puuaitoja puolestaan tulee käyttää vain ri-
vitalojen asukaspihojen rajauksina alkupe-
räisen mallin mukaisesti.

Kuvan valaisin ja aita edustavat vanhinta pihakaluste-

mallistoa vaikkeivät aivan alkuperäisiä olisikaan. Mo-

lemmat sopivat 50-luvun haagalaismaisemaan.

Kuvan portti ja uusi kolmilanka-aita eivät sovi yhteen.

Alkuperäiset alueelle sopivat pin-
tamateriaalit ovat:
n sora
n asfaltti (liikennöitävillä alueil-

la)
n puolikestopäällysteet 
n liuskekivi (musta)
Portaat ja muurit tulisi tehdä beto-
nirunkoisina ja päällystää liuske-
kivellä. Myös luonnonkivistä lado-
tut muurit sopivat alueelle. Kaiteet 
ja käsijohteet tulisi tehdä yksin-
kertaisina putkirakenteina. Aitaa-
mista tulee välttää.

Alkuperäinen maalattu teräsputkikaide.

Rivitaloyhtiön valkoiseksi maalatut puuaidat on raken-

nettu vasta vuonna 2010, mutta ne sopivat ympäris-

töönsä hyvin.

Näyttelijäntien lamellitalon sisäänkäynnin edusta, jos-

sa alkuperäiset pintamateriaalit ovat säilyneet.
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Kalusteet ja leikkivälineet

Pihakalusteiden, kuten penkkien ja pöy-
tien tulisi myös olla kevyitä ja mieluiten 
metalliputkirunkoisia alkuperäisten Leh-
tovuori Oy:n kalusteiden mallin mukaan. 
Mallistoon on edelleen saatavissa täy-
dennysosia. Pyörätelineiden, roska-asti-
oiden ja leikkivälineiden tulisi niin ikään 
olla metallisia ja malliltaan yksinkertaisen 
huomaamattomia. Kestopuiset kalusteet, 
erityisesti maalaamattomina eivät tuo pi-
hoille kauneutta. Kaikki pihakalusteet on-
kin suositeltavinta maalata samaan sä-
vyyn, sopivin väri löytyy yleensä raken-
nuksen väreistä tai maanläheisistä väri-
sävyistä. 

Leikkivälineiden alla tulee käyttää tur-
vasoraa, värilliset kumirouhealustat eivät 
alueelle sovi.

Valaisimet

Pihoille sopivat parhaiten yksinkertaiset 
opaalilasist tai vastaavasta materiaalis-
ta valmistetut lieriömäiset pylväsvalaisi-
met. Pollarivalaisimet antavat pihoille tur-
han modernin ilmeen. Valaisinpylväiden 
varret on aina syytä maalata samoin sä-
vyin kuin pihan muut kiinteät rakenteet, 
esimerkiksi kaiteet ja käsijohteet. Pihava-
laistuksen tulee olla tarkoituksenmukais-
ta. Turhaa valaisemista ja ylivalaisemista 
tulee energiansäästösyistäkin välttää. Oi-
kealla pylväsvalaisinten sijoittelulla, sopi-
valla valaisinmallilla sekä miellyttävän sä-
vyistä valoa luovalla valaisinlähteellä va-
laistus saadaan asettumaan luontevaksi 
kokonaisuuden osaksi, minkä tulisi kaikil-
la pihoilla olla tavoite. Valaistuksen koros-
tamisen ei tule olla itsetarkoitus.

Pihakalusteissa, kaiteissa, kä-
sijohteissa ja valaisimissa tulisi 
käyttää yhtenäistä väriä. 

Lehtovuori Oy:n klassikko-penkkiä valmistetaan yhä. 

Sarjaan on myös saatavilla uusia täydentäviä osia.

Alkuperäinen tomutusteline.

Alkuperäisiä pylväsvalaisimia As Oy Näyttelijäntie 

16:n ja 20:n pihoilla.

Uusia puisia leikkivälineitä alkuperäisen keinun vie-

ressä. Uusien välineiden värit ja materiaali sopivat 

huonosti ympäristöön.
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Jätesuojat

Uudistuneet jäteasetukset ja kierrätyksen 
tehostaminen ovat johtaneet jätteiden kä-
sittelyssä ja säilyttämisessä alkuperäises-
tä poikkeavaan tilanteeseen. Vielä1980- ja 
90-luvuilla rakennelmien koko oli suhteel-
lisen pieni. Tuon ajan malliltaan yksinker-
taiset ja väreiltään helposti maastoutu-
vat jätesuojat asettuvat yhä suhteellisen 
luontevasti pihamaisemaan. Uudemmat 
kooltaan moninkertaiset ja väritykseltään 
vaaleat jätekatokset ovat paikoin muodos-
tuneet pihan pääaiheiksi. Uusimpana il-
miönä tulleita pyöreitä syväjäteastioita 
on niin ikään ollut selvästi vaikea sovittaa 
kauniisti ympäristöön.

Jätesuojien rakentamisessa tulisi pyr-
kiä toiminnallisesti mahdollisimman pie-
neen mitoitukseen. Rakennelmien tulisi 
olla malliltaan yksinkertaisia ja sijaita pi-
halla huomaamattomasti. Tumman maan-
läheisen värin avulla rakennelma on usein 
helpointa sovittaa ympäristöön. Myös is-
tutuksia on syytä käyttää apuna. Mikä-
li halutaan käyttää syväjäteastioita, tuli-
si suosia neliömäisiä yhtenäiseen riviin 
asennettavia malleja pyöreiden sijasta. 
Pyöreät astiat vaativat paljon tilaa ja nii-
den vaikeasti puhdistettaviin väleihin ker-
tyy roskaa. Maalaamaton kestopuuver-
hous ei myöskään ole kaupunkiympäris-
töön sopiva. Astioiden ympärille onkin ra-
kennusjärjestyksen mukaisesti joko ra-
kennettava aitaus tai ne on ympäröitävä 
istutuksin. Riviin sijoitetut neliömäiset as-
tiat maalatulla lautaverhouksella verhot-
tuina ja istutuksin ympäröityinä ovat koe-
tusti melko hyvin sovitettavissa myös ar-
vokkaaseen ympäristöön. Alueelle sopiva jätesuoja Näyttelijäntieltä. Piirustus on vuodelta 1988.

Jätesuoja ei saisi olla pihan pää-
aihe. Syväjäteastioiden ympärillä 
tulee aina olla istutuksia tai aitaus 
rakennusjärjestyksen mukaisesti. 
Astian tulisi olla malliltaan neliö-
mäinen. Pyöreitä syväjäteastioita 
ei tulisi pihoilla käyttää lainkaan.

Alueelle sopimattomia syväjäteastioita.
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Pihapuuston kuntoa tulisi tark-
kailla ja uusia tarvittaessa ikään-
tyneet ja huonokuntoiset puut sa-
man lajin taimilla. 

Istutuksissa tulisi käyttää 
1950-luvulle tyypillisiä lajeja ja is-
tutustapaa.

Kasvillisuus

Vanha pihapuusto on yksi alueen arvok-
kaimmista maisematekijöistä. 50-luvul-
la pihoilla säilytetyt puut ja puuryhmät 
saattavat osittain olla jo huonokuntoisia. 
Myös rakennusvaiheessa istutettujen 
täydennyspuiden, erityisesti lyhytikäis-
ten hopeapajujen kunto heikkenee väis-
tämättä lähivuosina. Kallioselänteiden ko-
meat vanhat männyt puolestaan saatta-
vat kärsiä kuivuudesta mm. asfalttialuei-
den laajentamisen seurauksena. Ympä-
ristömuutokset heikentävät niiden kun-
toa, vaikka niillä periaatteessa olisi mah-
dollista elää jopa parisataa vuotta. Piha-
puiden kuntoon tulee taloyhtiöissä kiin-
nittää erityistä huomiota. Huonokuntois-
tenkin puiden elinkaarta on ammattimai-
sin hoitotoimenpitein mahdollista jatkaa. 
Erittäin huonokuntoiset puut tulee turval-
lisuussyistä poistaa. Poistettavat puut on 
perusteltua uusia saman lajisella taimel-
la siten, että pihojen tilajäsentely ja lajis-
to säilyvät alkuperäisen mukaisina. Erityi-

Akateeminen As Oy Ohjaajantie 20–22.

sesti kallioselänteillä tulisi männyt uusia 
männyillä ja jo mahdollisesti hävinneitä 
mäntyjä korvata uusilla männyn taimilla. 

Pensaita ja perennaistutuksia uusitta-
essa tai lisättäessä tulisi käyttää 50-luvul-
le tyypillisiä lajikkeita sekä luonnonmu-
kaista istutustapaa. Erityisesti nurmelle 
sijoittuvia istutusalueita ei ole syytä ra-
kenteellisesti rajata, vaan esimerkiksi pe-
renna-alueiden reunat tulisi hoitaa kant-
taamalla. Liuskekivilaatoitukseen liitty-
viä perennaistutuksia on alun perin saa-
tettu huolitella pystyyn asennetuilla lius-
kekivillä.

5.8 Toimenpiteiden luvanvaraisuus
Jo korjausten suunnitteluvaiheessa on 
tärkeää olla yhteydessä viranomaisiin toi-
menpiteiden luvanvaraisuuden, kaava-
määräysten ja muiden reunaehtojen sel-
vittämiseksi.

Rakennusvalvontaviraston julkaise-
massa Toimenpidelupa-ohjeessa on lue-
teltu julkisivutoimenpiteet, jotka vaativat 
luvan hakemisen. Luvanvaraisia ovat kaik-
ki rakennusten ulkonäköön vaikuttavat toi-
menpiteet. Tällaisia toimenpiteitä ovat jul-
kisivujen muuttaminen, vesikaton katto-
muodon, vesikatteen tai värityksen muu-
tokset, ulkoverhouksen rakennusaineen 
tai värityksen muutokset sekä ikkunoi-
den materiaalin, ikkunajaon tai värityksen 
muutokset. Julkisivun muuttaminen tar-
koittaa esimerkiksi parvekkeen lasittamis-
ta tai uusien ikkuna-aukkojen tekemistä. 
Ulkoverhouksen rakennusaineen muutta-
minen on esimerkiksi rappauksen tyypin 
muuttaminen eläväpintaisesta käsityönä 
tehdystä roiskerappauksesta sileäksi ruis-
kutettavaksi eristerappaukseksi.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien ra-
kennusten lupakäsittelyä nopeuttaa, jos 
talosta on laadittu jo ennakkoon raken-
nushistoriaselvitys, jossa on esitetty ra-
kennuksen suunnittelija, rakentamisajan-
kohta ja alkuperäinen rakennustapa yksi-
tyiskohtineen.

Erillisiä ohjeita on lisäksi laadittu muun 
muassa koskien ikkunakorjauksia ja -muu-
toksia, parvekelasituksia, pihan ja lähiym-
päristön suunnittelua sekä jätesuojien 
rakentamista. Kaikki ohjeet löytyvät ra-
kennusvalvontaviraston Internet-sivuilta 
osoitteessa www.rakvv.hel.fi.
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Osa 6 Energiatehokas 
korjaaminen
Suomi ja suomalaiset ovat sitoutuneet 
useiden kansainvälisten sopimusten kaut-
ta vähentämään energiankulutusta ja hai-
tallisia päästöjä vähintään 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä. Samalla myös 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntä-
mistä lisätään. Rakennetulla ympäristöllä 
ja erityisesti rakennusten käytöllä on kes-
keinen merkitys ilmastomuutokseen vai-
kuttavien päästöjen syntymisessä.

Rakennusten energiankulutusta voi-
daan hillitä rakenteellisilla parannuksilla, 
laitteiden energiatehokkuusominaisuuk-
sia kehittämällä sekä käyttötottumusten 
muutoksilla. Haasteena on energiatavoit-
teiden soveltaminen viisaasti siten, että 
tunnistetaan rakennusten ja ympäristön 
arvokkaat ominaispiirteet ja vältetään yli-
korjaaminen. Ympäristöministeriön kor-
jausrakentamisen strategiassa (2007–
2017) korostetaan ennakoivaa kiinteistön-
pitoa ja korjauskulttuuria. Suunnitelmalli-
sella ja oikein ajoitetulla korjaamisella voi-
daan säästää kiinteistön kustannuksia ja 
vastata sekä käyttäjien että energiatehok-
kuuden vaatimuksiin.

Suomen rakentamismääräyskokoel-
man kesällä 2012 voimaan tulevien uu-
disrakentamista koskevien energiamää-
räysten mukaisesti rakennuksen energia-
kulutusta tarkastellaan kokonaisuutena ja 
laskelmissa otetaan huomion myös ener-
gialähteiden laatu. Tavoitteena on säästää 
sähköä, joten rakennuksen E-lukua lasket-
taessa pienin ja paras kerroin on raken-
nuksessa käytettävillä uusiutuvilla ener-
gialähteillä (0,5) ja suurin sähköllä (1,7).

Ympäristöministeriö julkistanee myös 
korjausrakentamisen energiatehokkuutta 
koskevat määräykset kesällä 2012. Ener-
giavaatimukset eivät koske lailla tai ase-
makaavalla suojeltuja rakennuksia, joi-
ta Suomessa on kuitenkin melko vähän. 
Lukumääräisesti paljon enemmän meil-
lä on rakennuksia ja alueita, jotka erilai-
sissa inventaarioissa ja selvityksissä on 
arvioitu rakennustaiteellisesti tai histori-
allisesti arvokkaiksi. Energiatavoitteiden 
soveltaminen näissä kohteissa edellyttää 
aina kokonaisvaltaista ja ammattitaitois-
ta arviointia. Energiansäästöratkaisut tu-

lee sopeuttaa kunkin kohteen ominais-
piirteisiin. 

Korjaamisen tulee olla myös taloudel-
lisesti järkevää. Useiden tutkimusten mu-
kaan esimerkiksi ehjän julkisivun lisäeris-
täminen pelkän energiansäästön vuoksi 
ei ole taloudellisesti kannattavaa. Myös 
ratkaisujen rakennusfysikaalinen toimi-
vuus Suomen ilmastossa vaatii lisätutki-
muksia ja koerakentamista.

Rakennuksen muun korjauksen yhte-
ydessä kannattaa kuitenkin aina arvioida 
myös kiinteistön energian kulutusta. Esi-
merkiksi jos kuntotarkastuksessa tode-
taan, että vanhoilla puuikkunoilla on vielä 
käyttöikää jäljellä, energiavaikutuksiltaan 
hyvä ja taloudellisesti järkevä ratkaisu on 
yleensä vanhojen ikkunoiden kunnostus 
ja tiivistys ja/tai lisälasin asentaminen si-
säpuitteeseen. Rakenteiden tiivistämisen 
vaikutus huoneiston korvausilman saan-
tiin tulee kuitenkin selvittää, sillä varsin-
kin painovoimaisen ilmanvaihdon ratkai-
suissa korvausilman sisäänotto on usein 
järjestetty ikkunarakenteen kautta. 

Energian kulutukseen vaikuttavat ikku-
noiden ja rakenteiden lisäksi talotekniik-
ka, lämmitys ja ilmastointi. Useat ener-
giansäästöön ja asumismukavuuteen liit-
tyvät parannukset, kuten koneellinen il-
manvaihto tai lämpöpumput lisäävät säh-
könkulutusta. Energiankulutusta vähen-
tävien toimenpiteiden yhteydessä onkin 
varmistettava, että ne myös oikeasti vä-
hentävät energian tarvetta tai energian-
tuotannosta aiheutuvia kokonaispäästöjä.

Ilmastonmuutoksen kannalta on erityi-
sen tärkeää käyttää rakennusta ja asun-
toa oikein ja energiatehokkaasti, sähköä 
ja lämmintä vettä säästäen. Kun huone-
lämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, las-
kevat lämmityskustannukset noin 5 pro-
senttia. Lämmin vesi vie noin kolman-
neksen rakennuksen lämmitysenergias-
ta. Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat 
pakollisiksi uudisrakentamisessa vuoden 
2011 alusta alkaen ja ne kannattaa sisällyt-
tää aina myös laajempiin rakennusten lin-
jasaneerauksiin.

Kaupunki kannustaa asukkaita ja ta-
loyhtiöitä uusiutuvien energialähteiden 

hyödyntämiseen. Helsingin rakennusjär-
jestyksessä (2010) on toimenpideluvan 
hakemisesta vapautettu mm. ilmalämpö-
pumpun tai aurinkokeräimen sijoittami-
nen rakennukseen, rakennelmaan tai pi-
hamaalle (21 §). Tästä huolimatta laitteet 
on sijoitettava siten, etteivät ne rumenna 
katukuvaa tai vahingoita rakennusta. Ku-
kin rakennus ja rakennusryhmä on oman-
laisensa sekä suojeluarvoltaan että kau-
punkikuvalliselta merkittävyydeltään. Alu-
eellinen kokonaissuunnitelma on tarpeen, 
mikäli rakennusten katoille lisätään mitta-
va määrä laitteistoja. Ennen hankkeeseen 
ryhtymistä luvanvaraisuus ja menettelyta-
pa kannattaa varmistaa rakennusvalvon-
nasta. Valmiita asiakasohjeita rakennus-
valvonnalla on mm. ikkunakorjauksista ja 
ilmalämpöpumpun sijoittamisesta kau-
punkikuvallisesti onnistuneella tavalla.

Maalämpöjärjestelmän asentaminen 
vaatii toimenpideluvan, joka haetaan ra-
kennusvalvontavirastosta. Helsingissä on 
runsaasti erilaisia maanalaisia rakenteita, 
tunneleita ja tilavarauksia, joiden kohdal-
le lämpökaivoa ei voi porata. Lupamenet-
telyllä turvataan myös tärkeiden pohjave-
sialueiden säilyminen. Pientuulivoimalat 
ovat toistaiseksi harvinaisia kaupungeis-
sa, mutta kiinnostus on selvästi lisäänty-
mässä. Parhaat tuuliolosuhteet ovat ran-
nikolla ja saaristossa. Tuulivoimalan pys-
tyttäminen edellyttää hankkeen koosta ja 
merkittävyydestä riippuen joko rakennus- 
tai toimenpideluvan. Lupamenettelyn ta-
voitteena on selvittää pientuulivoimalan 
vaikutus esimerkiksi kaupunkikuvaan ja 
naapuruston viihtyvyyteen.

Valtio tukee asuinrakennusten energia-
katselmusten teettämistä ja energiatehok-
kaiden ratkaisujen toteuttamista Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n 
myöntämien avustusten kautta. Energia-
avustusta voi hakea esimerkiksi ikkunoi-
den parantamiseen, uusiutuvien energia-
lähteiden hyödyntämiseen tai ilmanvaih-
don lämmöntalteenoton rakentamiseen. 
Valtio päättää energia-avustusten kohden-
tamisesta ja suuruudesta vuosittain. Avus-
tusta haetaan kaupungin kiinteistöviraston 
kautta ja hakuaika on yleensä keväällä. 

Teksti: Pirjo Pekkarinen-Kanerva
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Kuva Saksan Freiburgin energiakorjaushankkeesta 

– asuintalon eteläinen kattolape on katettu aurinko-

paneeleilla. Saksassa on käytössä syöttötariffi myös 

pientuottajille, joten aurinkosähkön tuottaminen verk-

koon on asuinkiinteistöille hyvä tulolähde. / Kuva Pirjo 

Pekkarinen-Kanerva
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