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Pohjois-Haagan raken-
nuskannan inventointi on
saatettu loppuun, kun joita-
kin viikkoja sitten ilmestyi
rakennustutkija, filosofian
maisteri Hilla Tarjanteen
laatima “Helsingin raken-
nuskulttuuri, Pohjois-Haa-
gan rakennusinventointi” -
kirjanen. Selvitys on Hel-
singin Kaupunginmuseon
tilaama ja on osa museon
laajaa rakennusinventointi-
ohjelmaa (Helsingin kau-
punginmuseon tutkimuksia
ja raportteja 1/2007). 

Inventointialue käsittää
Pohjois-Haagan keskisen
(Pohjois-Haaga II) ja poh-
joisen (Pohjois-Haaga III)
osat sekä Teuvo Pakkalan-
tien alueen. Pohjois-Haaga
I – eli Poutuntien ja Kran-
kantien ympäristö – inven-
toitiin jo 1990-luvulla.

Helsingin Kaupungin-
museo sai inventoinnin lop-
putuotteena käsillä olevaa
kirjaa laajemman Pohjois-
Haagaa koskevan sähköi-
sessä muodossa olevan RA-
KU-tietokantaan tallenne-
tun aineiston rakennuskoh-
taisine tietoineen ja digitaa-
lisine kuvineen. Digitaaliset
kuvat löytyvät internetistä
kaupunginmuseon internet-
sivujen kautta:
www.helsinginkaupunginm
useo.fi ja klikkaamalta otsi-
kon Rakennusinventoinnit
alta kohdan Pohjois-Haaga.
Selvitys on laadittu ennen
kaikkea helpottamaan tule-
vaa kaupunkisuunnittelua.

Käsillä oleva inventoin-
tiraportti koostuu kolmesta
osasta: historia-, inventoin-

ti- ja arvostusosasta. Poh-
jois-Haagan asujaimistoa
kiinnostanee eniten luettelo
inventoiduista 151 raken-
nuksesta, selostus Pohjois-
Haagan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaista alueista ja
rakennuksista sekä kirjasen
loppuun koottu kuvitettu
luettelo Pohjois-Haagan
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaista rakennuksista.
Selvityksen kartoista käy
jäännöksettömästi ilmi, että
Pohjois-Haaga keskinen ja
pohjoinen alue ovat raken-
nushistoriallisesti arvo-
aluetta, sillä inventoinnissa
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiksi rakennuksiksi on
arvotettu ylivoimainen

enemmistö I- ja II-alueiden
rakennuskannasta! (s. 27,
kuva 16)

Kirjanen käy aluksi ly-
hyesti läpi Pohjois-Haagan
historian vaiheet erilaisine
alueliitoksineen ja asukas-
määrineen. Käy mm. ilmi,
että suurimmillaan Pohjois-
Haagan asujaimisto oli
1965, kun asukkaita oli
12.151, mistä on sitten pu-
dottu alaspäin viime vuo-
den n. 8.500 asukkaaseen –
pudotusta siis yli 3.500 hen-
keä Teuvo Pakkalantien
alueen 1970-luvulla tapah-
tuneesta rakentamisesta
huolimatta! Kyllä asumi-
nen on väljentynyt!

Maankäytön ja asema-

kaavoituksen historiassa
käydään läpi Pohjois-Haa-
gan agraarinen tausta, Eliel
Saarisen Munkkiniemi-
Haaga -suunnitelma sekä
kaavoitushistoria alueen
Helsinkiin 1946 tapahtu-
neen liittämisen jälkeen.
Kaavoitusta suuresti helpot-
ti se, että maapohja oli lähes
kokonaisuudessaan kau-
pungin omistamaa. Vuosina
1950–55 Pohjois-Haagan
alueelle valmistui kolme
asemakaavaa. Niistä ensim-
mäinen Pohjois-Haaga
I:een, eli Poutuntien ja
Krankantien ympäristöön.
Pohjois-Haaga II (keskiosa)
kaavan laati Helsingin kiin-
teistötoimiston asemakaa-

vaosaston arkkitehti Syn-
növe Schmidt tukeutuen
tuolloin muodissa olleeseen
”solu”-ideaan, missä raken-
nusryhmät eroteltiin toisis-
taan ja pääväylistä puisti-
koilla ja viheralueilla. Poh-
jois-Haagan eri alueille ra-
kennettava uusi asuntokan-
ta oli keskeiseltä osaltaan
Arava-lainoitettua.

III-alueen osalta Väestö-
liitto valtioneuvoston siu-
nauksella järjesti asuntore-
formikilpailun, johon kuu-
lui neljän sarjan kilpailuoh-
jelma. ”Tavoitteena oli löy-
tää asemakaavateknisesti,
sosiaalisesti ja taloudelli-
sesti edullisia rakennusta-
poja”. (s. 9) Arkkitehtoni-
sen ja sosiaalisen sarjan
voitti arkkitehti Heikki Sir-
enin työryhmä ehdotuksella
”Käärmesolmu”. Asema-
kaavateknisen sarjan voitti
arkkitehti Jorma Järven ryh-
mä ”Omega”-ehdotuksel-
laan. Kilpailussa menesty-
neet ehdotukset eivät sellai-
senaan toteutuneet, mutta
niiden ideoita käytettiin lo-
pullista aluekokonaisuutta
suunniteltaessa.

Pohjois-Haaga III:n ra-
kentaminen kuuluu taval-
laan ”grynderirakentami-
sen” pioneerivaiheeseen,
sillä toukokuussa 1955 kau-
punginhallitus teki päätök-
sen antaa alueen Helsingin
Sato Oy:n rakennettavaksi.
Lopullinen kaava valmistui
Saton ja kaupungin kiinteis-
töviraston asemakaavaosas-
ton yhteistyönä kesäkuussa
1955. Tämänkin kaavan
laatijaksi oli merkitty Syn-

növe Schmidt.
Vuonna 1970 puolestaan

valmistui Teuvo Pakkalan-
tien alueen asemakaava.
Alueella oli aikanaan si-
jainnut Kronohagens Id-
rottsföreningenin (Kiffenin)
v. 1924 valmistunut ampu-
marata, jossa mm. C.G.E.
Mannerheim on harjoittanut
ampumakuntoaan. 1960-lu-
vulla rata oli siirtynyt urhei-
lukäyttöön. Arkkitehdit Si-
mo Järvinen ja Eero Valjak-
ka laativat alueelle konsult-
tityönä vuonna 1970 vah-
vistetun kaavan, jossa kes-
keisesti käytettiin hyväksi
säännönmukaisen ristikon
rakennetta. Alueen rakenta-
mistehtävä annettiin Hel-
singin asuntokeskuskunta
HAKA:lle.

Hilla Tarjanteen laatima
rakennusinventointi on arvo-
kas lisä viranomaisille suun-
nitteluvälineenä. Yhtä lailla
se voi olla arvokas tavallisil-
le pohjoishaagalaisille, van-
hoille ja uusille, kun he tar-
kastelevat ympäristöään.
Käy ilmi, että he asuvat ra-
kennushistoriallisesti arvok-
kaalla asuma-alueella, jolla
on syvät juuret menneisyy-
teen!

Rakennusinventointia saa
painetussa asussa Helsingin
kaupunginmuseon myymä-
lästä, Sofiankatu 4. Myymä-
lä on auki arkisin klo 9–17 ja
viikonloppuisin 11–17. In-
ventoinnin hinta on 12 euroa.

Simo Laaksovirta
Kirjoittaja on Helsingin

kaupunginmuseon johto-
kunnan jäsen.

Pohjois-Haagan rakennuskanta inventoitu

Pikku Huopalahden Yh-
teisöteatteri PHYT ry. juhlii
tänä vuonna 5-vuotisjuh-
laansa. Sen perustivat 2002
käsikirjoittaja Erikka Jussi-
la ja näyttelijä Esa Pakari-
nen Jr. yhdessä Pikku-Huo-
palahtiseuran kanssa. Näy-
telmät koostetaan jäsenten
omista teksteistä ja työste-
tään yhdessä ohjaajan kans-
sa näytelmäksi. Toiminta-
kautensa aikana ohjaajina
ovat toimineet Erikka Jussi-
lan ja Esa Pakarinen Jr. li-
säksi näyttelijät Lena Lab-
bart sekä Irina Pulkka. Tä-
mänhetkisenä ohjaajana toi-
mii teatteri-ilmaisun ohjaaja
/ näyttelijä Heli Perttula.

PHYT on tuottanut kol-
me koko illan näytelmää:
Mu(i)stelmia, ”Hyvää ai-
kaa”, sekä ”Opintie 25”. Esi-
tyksissä on käsitelty näytte-
lijöiden lapsuuden- ja nuo-
ruuden kokemuksia, sekä ai-
kuisiän joskus niin vaikeita-
kin asioita. Katsojan on
helppo samaistua näytelmän
henkilöihin, koska aiheem-
me ovat kaikkia koskettavia. 

PHYTin tunnuslause on-

kin: Meillä on annettavana
vain oma itsemme. Teatteri
tehdään itse ja omista ainek-
sista.

Uusin esitys ”Rakkau-
den näyttämöt” saa ensi-il-
tansa 14.4. klo 19.00 Pikku
Huopalahden nuorisotalossa
Hilda Flodininkuja 6 (Til-
kankatu 19).

”Rakkauden näyttämöt”
on esitys parisuhteen askel-
kuvioista. Esityksen ohjaa
teatteri-ilmaisun ohjaaja He-
li Perttula ja esityksen käsi-
kirjoitus on Heli Perttulan ja

PHYT:n yhteistyötä.
Esityksessä käsitellään

parisuhdetta tanssin, liik-
keen, musiikin ja sanan
muodossa, ”asiat ovat meitä
kaikkia niin lähellä, mutta
joskus kuitenkin niin kauka-
na”.

Pikkuhuopalahden yhtei-
söteatteri, muut esitykset:
15.04, 21.04, 22.04 ja 25.04.

Liput : 8/5 €
Lisätietoja: Paula Dar-

kowski 040 721209
paula.darkowski@kolum

bus.fi

Pikku Huopalahden 
Yhteisöteatteri 5-vuotiasPohjois-Haagan Ässäko-

dit vihittiin käyttöön 5. maa-
liskuuta . Ässäkodeissa on to-
ki asuttu jo viime vuoden jou-
lukuun alusta alkaen, mutta
talojen vihkiminen käyttöön
ja siihen liittyvä juhla pidettiin
vasta nyt talojen asukastilassa.
Talossa asuvista paikalle oli
saapunut sankka joukko, joka
täytti tilan ääriään myöten.

Tervetuliaispuheessaan ta-
lon emäntä Niina Lyijynen
puhui talojen asukaskunnasta,
jossa ko. ajankohtana oli eri

ikäisiä ihmisiä 3-viikkoisesta
vauvasta aina 93-vuotiaaseen
asti. Lyijynen myös pohdiske-
li hauskasti S-kirjaimella alka-
via sanoja, jotka kuvaisivat ta-
lojen tunnelmaa, löytäen sel-
laisia mm sinnikkyydestä, sit-
keydestä, sallivuudesta, sa-
dasta vuodesta, syntymästä ja
sopeutuvuudesta. Hän toivoi
talosta muodostuvan vähitel-
len oma pikku kylänsä.

Talon vihkimisen suoritti
kappalainen Seppo Lappa-
lainen Hakavuoren seurakun-

nasta. Hän myös toivoi yhteis-
työtä seurakunnan ja Ässäko-
tien kesken. Juhlassa laulettiin
yhteisesti, kuultiin Malmilla
olevan vastaavan talon ter-
vehdys sekä vastaanotettiin
yhteistyötahoilta lahjoja ja ter-
vehdyksiä.

Lämminhenkinen avajais-
juhla päättyi kakkukahveihin
ja muuhun tarjoiluun, joka oli
osittain asukkaiden itsensä
järjestämää.

KK

Ässäkodit vihittiin käyttöön

Ässäkotien emäntä Niina Lyijynen lukee tervehdyksiä, jollainen talon avajaisiin oli tullut
mm. Tarja Haloselta. Kuva KK.

Thalian aukio vuonna 1960. Kuva Fred Runeberg/Helsingin kaupunginmuseo.
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