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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Pohjois-Haagan tontin 
29139/2 (Ida Aalbergin tie 1) asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2015-007820 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupungin-
museolta lausuntoa, joka koskee Pohjois-Haagan tontin 29139/2 ase-
makaavan muutosehdotusta osoitteessa Ida Aalbergin tie 1. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympä-
ristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Lausunnolla oleva asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa tontin 
osoitteessa Ida Aalbergin tie 1 täydentämisen uusilla asuinkerrostaloil-
la. Samalla nykyisin tontilla sijaitseva liike- ja yhteistilarakennus on tar-
koitus purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot korjata vuok-
ra-asunnoiksi. Nykyisten kerrostalojen yhteinen kerrosalamäärä on 
noin 10 900 k-m2. Uutta asuntokerrosalaa tulisi 5 000 k-m2, rakennuk-
sista tulisi noin kahdeksankerroksisia. Asukasmäärä lisääntyisi noin sa-
dalla asukkaalla. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1970 
alue on merkitty opiskelija-asuntojen korttelialueeksi (AY). Tarkoitukse-
na on muuttaa tontti asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja jakaa 
tontti ohjeellisella merkinnällä kahteen osaan.

Kaava-alue sijaitsee Haagan kaupunginosassa Pohjois-Haaga III:n alu-
eella. Tontilla olemassa olevat kaksi opiskelija-asuntoina toimivaa ker-
rostaloa ja matala ravintola- ja huoltotilaa käsittävä liikerakennus val-
mistuivat vuosina 1970–71. Pohjois-Haagan kulttuurimaisemallisiin eri-
tyispiirteisiin kuuluvat 1. maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, joihin 
kuuluu muun muassa maalinnoituksen puolustusasemia, tykkipatterei-
ta, luolia, suojahuoneita sekä tykkiteitä. Asemakaavan muutosalueella 
ja sen ympäristössä sijaitsee muinaismuistolain perusteella suojeltu 1. 
maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXIII 
asema 7 (1000013840), joka on merkitty tuhoutuneeksi muutosalueel-
la. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa, 8.4.2016 pidetyssä 
kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja asemakaavamuu-
toksen hakijan välisessä kokouksessa on sovittu, että mahdolliset ton-
tin piha- ja paikoitusalueella sijaitsevat peitetyt linnoituslaitteet otetaan 
rakennustöiden aikana esille ja dokumentoidaan asemakaavan toteut-
tajan toimesta. Tämän jälkeen Museovirasto poistaa muinaisjäännök-
sen rauhoituksen.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartalla todetaan suojelukohteista seu-
raavaa: ”Tontilla maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista 1. 
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maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on tehtävä arkeologinen tut-
kimus ja dokumentointi.” Kaavamerkintää tulee täydentää maininnalla, 
että arkeologinen tutkimus ja dokumentointi teetetään asemakaavan to-
teuttajan toimesta.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.
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