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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Ida Aalbergin puiston länsio-
san asemakaavan muutosehdotuksesta (Haaga, Pohjois-Haaga)

HEL 2015-013800 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.10.2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee 
Pohjois-Haagassa sijaitsevan Ida Aalbergin puiston länsiosaa. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihisto-
rian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydetty-
nä seuraavaa.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa 19.2.2016. Tuolloin todettiin, että leikkipuisto tu-
lee kunnostaa sen alkuperäiset ominaispiirteet huomioon ottaen ja että 
puiston kunnostussuunnitelman yhteydessä tulee myös tutkia tarkem-
min puiston syntyhistoria, suunnitelmat ja toteutuneisuus sekä kasvilli-
suus ja myöhemmät muutokset. Lisäksi museo edellytti lausunnos-
saan, että uusi päiväkotirakennus tulee suunnitella laadukkaana ja 
paikkaan sovitettuna eikä se saa tuhota puiston alkuperäisiä rakenteita, 
säilyneitä pintamateriaaleja tai olennaista kasvillisuutta. Asemakaavan 
muutoksen yhteydessä tulee selvittää, onko puistolla sellaisia kulttuuri-
historiallisia ja puistohistoriallisia arvoja, joiden vuoksi se tulisi suojella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut sittemmin 
Pohjois-Haagan leikkipuiston ympäristöhistoriallisen koosteen (Niina 
Strengell 22.8.2016), jossa selvitetään puiston rakennushistoriaa. Kau-
punginmuseo toteaa kuitenkin, että vaikkei koosteessa mainittua leikki-
puiston etelälaidan kallioille valettua betonista talviliukumäkeä ole mer-
kitty alkuperäissuunnitelmiin, on sillä merkitystä leikkipuiston rakenne-
tulle kokonaisuudelle. Talviliukumäki hyödyntää ympäröivää kallio-
maastoa yhdistäessään luontevasti rakennetun puistoympäristön kal-
lioiseen luonnonmaastoon. Talviliukumäki on vakiintunut osa leikkipuis-
tokokonaisuutta ainakin 1960-luvun lopulta asti. Näin ollen kaupungin-
museo esittää talviliukumäkeä liitettäväksi suojelun piiriin.

On hyvä, että lehmusrivi ja kahluualtaat liuskekivettyine ympäristöineen 
merkitään kaavaan suojeltavina osina. Kaupunginmuseo esittää, että 
ne säilyisivät jatkossakin kahluualtaina. Jos niille tulee uusi käyttötar-
koitus, se ei saa olla altaiden rakenteisiin tai ulkoasuun kajoavaa. Rikki-
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näiset kahluualtaat tulee kunnostaa asianmukaisesti niiden alkuperäi-
set ominaispiirteet ja materiaalit säilyttäen. 

Ida Aalbergin tien pohjoispuolella suunnittelualue rajautuu osin I maail-
mansodan aikaiseen linnoituslaitteeseen. Mikäli suunnittelualueella teh-
tävät toimenpiteet kohdistuvat linnoituslaitteisiin tai niitä tulee esiin, on 
oltava yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin.
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