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TIIVISTELMÄ  Asemakaavan muutos mahdollistaa kaksikerroksisen 1 650 k-m2 kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puis-ton länsiosaan julkisten lähipalveluiden korttelialueelle. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen tarvitsemat sisätilat sijoitetaan samaan rakennukseen päiväkodin kanssa. Uusi päiväkoti tarvi-taan korvaamaan päiväkoti Ella (Näyttelijäntie 17), joka on myö-hemmin tarkoitus purkaa rakennuksen huonokuntoisuuden vuok-si.   Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa uuden päiväkodin ra-kentamisen, jonka saavutettavuus ostoskeskuksen lähellä ja eri liikennemuotojen reittien varrella on erinomainen ja täydentää Pohjois-Haagan palveluita.  Kaavaratkaisu mahdollistaa myös kiertoliittymän rakentamisen Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteyk-seen, mikä parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Polkupyöräilyn olosuhteita parannetaan.   Ida Aalbergin puiston länsiosa on osa Pohjois-Haagan kaupun-ginosapuistoa. Lisäksi se toimii ekologisena yhteytenä Keskus-puiston ja Länsipuiston välillä. Kaavaratkaisu säilyttää puiston vir-kistystoiminnat ja metsäpuiston luonteen. Puiston ulkoilureitit muuttuvat hieman, mutta virkistysyhteydet säilyvät sujuvina.   Tontti 29138/15 on yksityisomistuksessa. Muu suunnittelualue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kau-pungin aloitteesta.  
ASEMAKAAVAN KUVAUS  Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on uuden päiväkodin toteuttaminen Pohjois-Haagaan, nykyisen leikkipuistotoiminnan säilyttäminen sekä puiston läpi kulkevan viheryhteyden säilyttäminen.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että kaupunginosaa kehitetään monipuolisena ja palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Ympäristö on viihtyisä ja tar-joaa mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.   Kaavassa varataan riittävästi tilaa virkistysalueille ja liikuntaan. Virkistysreitistö ja viherverkosto suunnitellaan jatkuviksi ja hyvin saavutettaviksi.  
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Kaava toteuttaa strategista tavoitetta kaupungin toimitilojen käy-tön kehittämisen kytkemisestä kaavoitukseen: kaavassa päiväko-ti- ja leikkipuistotilat sijaitsevat samassa rakennuksessa ja tiloissa on myös iltakäyttöä.   Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 40 518 m2.   Kaavaratkaisun myötä syntyy uusi tontti (3 623 m2) julkista lähi-palvelurakentamista varten. Uuden tontin rakennusoikeus on 1 650 k-m2, jolloin tontin tehokkuudeksi tulee e = 0,45.   Lisäksi olemassa olevan YL-tontin kerrosalaa on tarkistettu siten, että kerrosala vähenee 28 m2 nykyiseen verrattuna, eli jäljelle jää 2 100 k-m2.  Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne  Kaava-alue on osa Pohjois-Haagan kaupunginosaa. Alueelle ominaisia ovat 1950-luvulla rakennetut asuinkerrostalot, jotka edustavat tyypillistä rakentamistapaa harjakattoineen ja rapattuine julkisivuineen.   Kaava-alue on pääosin puistoa. Puistoalue on luonteeltaan tyypil-linen 50-luvun metsäinen viheraluevyöhyke ja hoidettu melko luonnonmukaisena. Ida Aalbergin puisto ja Runar Schildtin puisto muodostavat Pohjois-Haagan kaupunginosapuiston. Puistot muo-dostavat myös tärkeän itä-länsisuuntaisen viher- ja virkistysyhtey-den Keskuspuiston ja läntisen vihersormen välillä. Itä-länsisuuntainen ulkoilutie johtaa alikäytävän kautta Keskuspuis-toon Hämeenlinnan väylän itäpuolelle. Tämä Pohjois-Haagan lä-päisevä puistoakseli on merkitty Uudenmaan maakuntakaavassa viheryhteystarpeeksi eli virkistykselliseksi ja ekologiseksi yhtey-deksi. Myös Helsingin uudessa yleiskaavassa yhteys on pääulkoi-lureitti.   Puistoalueella toimii suosittu Pohjois-Haagan leikkipuisto, joka pe-rustettiin vuonna 1958. Leikkipuistossa on yksikerroksinen leikki-puistorakennus, varasto, leikkialueita, kahluualtaat ja pallokenttä sekä useita ulkoiluteitä.   Kaava-alueeseen kuuluu myös ruotsinkielinen päiväkoti Lasse-Maja, joka on rakennettu vuonna 1988.  
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Ida Aalbergin tien pohjoispuolella sijaitsee Pohjois-Haagan ostos-keskus, joka on valmistunut vuosina 1959–60.  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)   Yleisperustelu ja -kuvaus   Asemakaavan muutoksen pohjana on kiinteistöviraston tilakes-kuksen tilaama ja Ramboll Oy:n laatima viitesuunnitelma päivä-kodin ja leikkipuiston sijoittumisesta Ida Aalbergin puistoon. Tyyp-pipäiväkotia suunnittelee arkkitehti Pekka Löyskä Helsingin kau-pungin rakennusviraston arkkitehtuuriosastolta. Tuleva päiväkoti on muunneltava, ulkonäöltään paikkaan räätälöitävä tyyppipäivä-koti.  Asemakaavan muutoksessa nykyistä puistoaluetta (VP) muute-taan julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL), jolla mahdollis-tetaan kaksikerroksisen päiväkodin sijoittaminen tontille. Raken-nusoikeutta tontille tulee 1 650 k-m2. Uuden tontin pinta-ala on 3 623 m2.  Päiväkodin ja leikkipuiston pihavarastoihin, katoksiin tms. tulee rakentaa viherkatto.  

 Haagan Laajasuon päiväkoti on tyyppipäiväkoti.  Asemakaavan toinen julkisten lähipalveluiden korttelialue (YL) on nykyinen ruotsinkielinen päiväkoti Lasse-Maja. Tontti on mukana asemakaavassa, koska Näyttelijäntien nykyinen katualue kulkee osittain tontilla.   Asemakaavan muutoksessa Näyttelijäntien katualuetta levenne-tään koskemaan päiväkodin tontilla olevat nykyiset katualueet, jol-loin YL- tontti pienenee n. 100 m2 verran. Tontin pieneminen ei vaikuta päiväkodin toimintaan, koska päiväkodin leikkipiha on ta-lon toisella puolella ja katumuutoksiin tarvittava alue on tällä het-kellä kadunvarren nurmialuetta puuistutuksineen.  
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 Tontilla on nykyistä kerrosalaa 2 128 k-m2, josta on toteutunut 413 m2. Asemakaavamuutoksessa kerrosalaa on osoitettu 2 100 k-m2. Kerroksia saa olla neljä vanhan kaavan mukaisesti. Vanha rakennusalue on tarkistettu nykyistä rakennuspaikkaa vastaavak-si.   Puisto (VP)  Asemakaavan viheralueet on merkitty puistoalueeksi (VP). Leikki-puisto- ja päiväkotitoimintaa palvelevan pienen pallokentän alue on osoitettu up -merkinnällä. Ulkoilutiet on merkitty ohjeellisesti.  Asemakaavaratkaisu vähentää virkistysaluetta hieman yli puoli hehtaaria (5 968 m2) katualueen järjestelyjen ja uuden päiväkoti-tontin vuoksi.   Leikkipuisto (VK)  Vanhassa kaavassa leikkipuistoalue sijaitsee puistoalueella (VP).  Asemakaavan muutoksessa tuleva leikkipuistoalue on merkitty merkinnällä leikkipuisto (VK) perinteikkään Pohjois-Haagan leikki-puistotoiminnan turvaamiseksi. Leikkipuistotoiminnalle on varattu aluetta puolisen hehtaaria (5 244 m2). Leikkipuiston alkuperäiset piirteet, kuten kahluualtaat ja lehmusrivi on huomioitu kaavassa suojelumerkinnöin.  Pohjois-Haagan leikkipuiston tilat osoitetaan päiväkotirakennuk-sen länsipäädystä. Leikkipuistoon saa rakentaa korkeintaan 30 m2 
varastorakennuksen yksikerroksisena. Varastorakennuksen katol-le tulee rakentaa viherkatto.  Autopaikkojen korttelialue (LPA)  Ida Aalbergin tien pohjoispuolella on nykyisin ostoskeskuksen asiakaspysäköintiin varattuja pysäköintipaikkoja noin 30 kappalet-ta.  Asemakaavan muutoksessa autopaikkojen määrä säilyy ennal-laan. Näyttelijäntien puolella parkkipaikan viherkaistasta pieni osa siirtyy katualueeksi Näyttelijäntien uudelleenjärjestelyistä johtuen. Toisaalta Ida Aalbergin tien puolella viherkaistaa on mahdollista lisätä, jolloin alueen pinta-ala pysyy samana.  
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Alueen osa, jolle saa sijoittaa muuntamon (et)  Näyttelijäntien varressa sijaitsee vanha, tiilinen muuntamo, jonka toiminta jatkuu entisellään.  Liikenne 
Lähtökohdat   Näyttelijäntie on Pohjois-Haagan alueen paikallinen kokoojakatu ja Ida Aalbergin tie on kerrostaloalueen päättyvä tonttikatu. Näi-den katujen kautta kulkee kaikki kaava-alueelle tuleva liikenne. Näyttelijäntietä pitkin ajavat bussilinjat 40, 41,43 ja 56. Vuoroväli ruuhka-aikana on noin 10 minuuttia. Pysäkit sijaitsevat kaava-alueen länsipuolella Näyttelijäntien varressa uuden päiväkodin ja leikkipuiston välittömässä läheisyydessä.  Kaavamuutosalue on linnuntietä n. 750 metrin etäisyydellä Poh-jois-Haagan asemalta. Junalla matkustusaika Helsingin keskus-taan on 13 min ja lentokentälle 18 min.  Ida Aalbergin tien varressa on rajoittamatonta pysäköintiä osittain molemmin puolin katua. Kadun pohjoisreunalle on varattu myös pysäköintipaikkoja isoille ajoneuvoille. Ostoskeskuksen tontilla kaava-alueen pohjoispuolella on nykyisin asiakaspysäköintiin va-rattuja pysäköintipaikkoja noin 30 kappaletta. Ida Aalbergin tie 9 edustalla olevalla kääntöpaikalla on 15 kappaletta henkilöautojen ja 2 kappaletta kuorma-/pakettiautojen pysäköintipaikkoja. Pysä-köintipaikat ovat aikarajoittamattomia.  Näyttelijäntien itäreunalla on eroteltu jalankulku- ja pyörätie ja länsireunalla jalkakäytävä. Ida Aalbergin tiellä on kadun molem-min puolin jalkakäytävät ja pyöräily on nykyisin sekaliikenteenä ajoradalla. Jalankulku- ja pyörätiet kulkevat puistoalueen läpi ete-lä-pohjois- ja länsi-itäsuuntaisina.  Näyttelijäntien keskimääräinen liikennemäärä kaava-alueen koh-dalla on noin 10 000 ja Ida Aalbergin tien 800 ajoneuvoa vuoro-kaudessa. 
Kaavaratkaisu  Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon.  Katualueen rajausta on tarkistettu Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän kohdalla. Kiertoliittymä on mitoitettu telibussille ja Näyttelijäntien poistumishaaralla on yliajettava kiveysosuus.  
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 Näyttelijäntien länsireunan nykyinen jalkakäytävä sijaitsee tällä hetkellä osittain päiväkodin tontilla. Näyttelijäntien katualuetta le-vennetään siten, että jalkakäytävä sekä kunnossapidon vaatima lumitila sijaitsevat kokonaisuudessaan katualueella. Ohjaajantien liittymä kavennetaan ja kadun varren pysäköinti toteutetaan ns. taskupysäköintinä.  Pyöräilyn olosuhteita parannetaan rakentamalla jalkakäytävän li-säksi erillinen yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Ida Aalbergin tien eteläreunalle Näyttelijäntiestä itään. Pyörätie yhdistyy Runar Schildtin puiston ja Ida Aalbergin puiston itä-länsisuuntaiseen reit-tiin.  Kaavan autopaikkamääräykset ovat kaupunkisuunnittelulauta-kunnan 19.5.1994 hyväksymän työpaikka-alueiden autopaikka-määrien laskentaohjeen mukaiset eli päiväkodin osalta 1 auto-paikka / 250 k-m2 kohden. Tontilla sijaitsevia pyöräpaikkoja tulee 1 pp / 90 k-m2.  Tontin pysäköintipaikat 7 kappaletta rakennetaan Ida Aalbergin tien varteen tontin pohjoisreunalle. Päiväkodin saattoliikenteelle varataan pysäköintipaikkoja aikarajoituksella kadun eteläreunalta.   Ida Aalbergin tie 9 edustalla sijaitsevaa katualueen pysäköintiä tehostetaan siten, että alueen pysäköintipaikkojen määrä lisään-tyy 9 henkilöautopaikalla.  Ostoskeskuksen parkkipaikan pysäköintijärjestelyt ja ajoyhteys säilyvät entisellään. Näyttelijäntien katujärjestelyistä johtuen park-kipaikan nykyinen istutuskaista kapenee hieman, mutta Ida Aal-bergin tien puolella on mahdollista laajentaa eteläistä istutuskais-taa saman verran, jolloin muutokset menevät päittäin.  Palvelut 
Lähtökohdat   Suunnittelualueella toimii Pohjois-Haagan leikkipuisto sekä ruot-sinkielinen päiväkoti Lasse-Maja. Suunnittelualuetta sivuaa Poh-jois-Haagan ostoskeskus, jossa kaupallisten lähipalvelujen lisäksi toimii työväenopiston opetuspiste. Muita kaupallisia ja julkisia lä-hipalveluja löytyy noin puolen kilometrin säteellä.   Alueella on tarvetta uusille päivähoidon tiloille. Suunnittelualuees-ta noin 500 metriä luoteeseen sijaitseva päiväkoti Ella (Näytteli-jäntie 17) ei tiloiltaan vastaa nykypäivän tarpeita ja lisäksi raken-nus on huonokuntoinen. 
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Kaavaratkaisu  Ida Aalbergin puistoon tulee uusi päiväkoti, joka tarjoaa tilat 150 lapselle. Pohjois-Haagan leikkipuiston toiminta jatkuu entisellään ja sille osoitetaan tilat päiväkotirakennuksen länsipäädystä. Ase-makaavaratkaisu ei muuta ruotsinkielisen päiväkodin toimintaa.  Esteettömyys   Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.   Luonnonympäristö 
Lähtökohdat   Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita tai Helsingin luontotietojärjestelmän arvokkaita luontokohteita.  Ida Aalbergin puisto ja Runar Schildtin puisto muodostavat tärke-än itä-länsisuuntaisen viher- ja virkistysyhteyden Keskuspuiston ja läntisen vihersormen välillä.  Ida Aalbergin puistoon on perustettu leikkipuisto jo vuonna 1958. Alue on yleispiirteissään säilynyt melko alkuperäisen kaltaisena, avoimena leikkipuistoalueena, jonka puusto on kehittynyt täysiko-koiseksi ja reheväksi.  Suunnittelualueen eteläosassa on avokallioita ja alueelle tyypillis-tä rehevää metsäpuistoa.  
Kaavaratkaisu  Kaavaratkaisu on toteutettu siten, että päiväkodin ja leikkipuiston toiminnat on saatu sovitettua pääosin nykyisen alueen puitteissa, jolloin alueen luonnonympäristö säilyy. Urheilukenttää joudutaan siirtämään hieman, joten kaava-alueen kaakkoiskulmasta mene-tetään vähän luonnonpuustoa, pääosin koivuja. Hieman puustoa menetetään myös kentän ympäristön virkistysreittien siirtojen yh-teydessä sekä Ida Aalbergin tien laidasta päiväkodin tontin järjes-telyjen vuoksi.  Ekologinen kestävyys 
Lähtökohdat   Haagan puistoakseli muodostaa ekologisen yhteyden Keskus-puiston ja läntisen vihersormen välille.  
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Kaavaratkaisu  Kaavaratkaisu on toteutettu siten, että alueen eteläinen, kallioinen ja rehevä metsäpuisto säilyy nykyisellään, jolloin ekologinen yh-teys säilyy nykyisenkaltaisena.   Suurin osa leikkipuistosta on kivituhkapintaista aluetta, joten hule-vedet imeytyvät pääosin paikalla. Hulevesien viivytystä edistävät päiväkodin leikkipuiston pihavarastojen tms. katosten viherkatot.  Päiväkoti ja leikkipuisto sijoittuvat keskeisesti hyvien kävely-, pyö-räily- ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.   Suojelukohteet 
Lähtökohdat   Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kulttuurihistorial-lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-täväksi alueeksi.   Asemakaava-alueella ei sijaitse suojeltavia rakennuksia. Näytteli-jäntien varrella sijaitsee arkkitehti Yrjö Dunderfeltin suunnittelema punatiilinen muurattu muuntajarakennus vuodelta 1955. Muunta-jarakennus on merkitty Helsingin kaupunginmuseon Pohjois-Haagan rakennusinventointi 2006:ssa kulttuurihistoriallisesti mer-kittäväksi rakennukseksi. Rakennus ja sen kulttuurihistoriallinen arvo tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa.   Pohjois-Haagan leikkipuisto pyöreine kahluualtaineen, liuskekivi-pintoineen sekä leikkialueineen suunniteltiin 1960-luvun alussa korkealuokkaiseksi kansainvälisiä esikuvia seuraten. Pohjois-Haagan leikkipuiston historia ja vaiheet on tarkemmin käsitelty kaavan liitteenä olevassa Pohjois-Haagan leikkipuiston ympäris-töhistoriallisessa koosteessa.   Kaava-alueen vieressä Ida Aalbergin puiston pohjoisrinteessä olevia I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka ovat suu-reksi osaksi hautautuneet maahan.  
Kaavaratkaisu  Pohjois-Haagan leikkipuisto edustaa varhaista, korkeatasoista leikkipaikkaa. Kaava on laadittu siten, että sen tilaratkaisu säilyy melko samanlaisena. Kahluualtaat liuskekiveyksineen on merkitty kaavaan suojeltavina alueen osina, joiden käyttötarkoitusta voi kuitenkin muuttaa nykyisen leikkikenttätoiminnan vaatimalla taval-la. Myös alkuperäiseen sommitelmaan oleellisesti kuulunut, tilaa 
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jakava lehmusrivi, on merkitty kaavaan säilytettävä puu 
merkinnöillä.  Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat   Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Puistoalueella on 6 metriä leveä johtokuja, jolla sijaitsee 600 mm runkohulevesiviemäri. Ida Aalbergin puiston länsireunassa Ida Aalbergin tien liittymän eteläpuolella sijaitsee Helen Sähköverkko Oy:n puistomuuntamo. 
Kaavaratkaisu  600 mm runkohulevesiviemäri siirretään kiertämään uusi päiväko-tirakennus ja viemärille merkitään asemakaavaan 6 metriä leveä johtokuja. Runkoviemäri ja leikkipuiston vesijohto ehdotetaan uu-sittavaksi hieman pidemmälti Näyttelijäntien liittymästä uudelle päiväkotirakennukselle asti, jotta Ida Aalbergin tien eteläreunan puurivi olisi mahdollista istuttaa. Ida Aalbergin tien eteläreuna on yleiskaavan osoittama viheryhteys, jota tulisi laadullisesti paran-taa.  Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-taminen 
Lähtökohdat   Kaava-alue sijoittuu osin kitkamaa-alueelle, jossa maakerroksen paksuus on yli metrin ja osin kallioiselle alueelle jolla on avokal-liopaljastumia.  Kaava-alueen länsipuolella on toiminut 1920–1940-luvulla ampu-marata, jonka maalialue sijaitsee lähimmillään noin sadan metrin päässä päiväkodin tontista. Kaava-alueen itäpuolella oleva ras-kasmetalleilla pilaantunut alue kunnostettiin vuonna 2012.  
Kaavaratkaisu  Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Rakennus on perustet-tavissa tiiviin maakerroksen tai kallion varaan.  Suunnittelualueen maaperän ei arvioida olevan pilaantunutta, sillä suunnittelualue sijaitsee erillään lähimmillään noin sadan metrin päässä sijaitsevasta ampumaradasta ja suunnittelualueen ja am-puma-alueen välillä on kaksi kallioista mäkeä. Lisäksi kallioperä on lähellä maanpintaa ja nykyisen leikkikenttäalueen pintamaa on 
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pääosin täyttömaata, joka on tuotu alueelle ampumaratatoiminnan loppumisen jälkeen. Alueelle tullaan sijoittamaan herkkää toimin-taa, joten maaperän laatu tulee kuitenkin selvittää rakennustöiden yhteydessä.  

 Vanhan suojeluskuntien ampumaradan sijainti.  On mahdollista, että maanrakentamisen yhteydessä kaivu ja massojen käsittely ulottuvat myös ampumaratatoiminnan aikaisiin pintamaakerroksiin. Mikäli maaperän puhtautta ei ole varmistettu ennen rakentamisen alkua, on työn aikana syytä tarkkailla kaivu-maiden laatua esimerkiksi mittaamalla kenttämittarilla raskasme-tallipitoisuudet ennen massojen kuljetusta tai niiden uudelleen käyttöä alueella. Mikäli työn aikana havaitaan maa-aineksia, jotka ovat pilaantuneita, on asiasta välittömästi ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.  Asemakaavassa on annettu päiväkotitonttia koskeva määräys, jonka mukaan maaperän puhtaus on varmistettava viimeistään maanrakentamisen yhteydessä.  Ympäristöhäiriöt 
Lähtökohdat   Leikkipuisto Pohjois-Haaga oli mukana vuonna 2009 valmistu-neessa Herkkien kohteiden ilmanlaatu ja melutilanne 
selvityksessä. Tuolloin leikkipuiston ilmanlaatu arvioitiin tyydyttä-väksi. Leikkipuisto sijaitsee risteysalueen läheisyydessä melko hyvin tuulettuvassa ympäristössä.   
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Leikkipuiston melutilanne arvioitiin hyväksi. Helsingin kaupungin meluselvityksen 2012 mukaan aivan leikkipuiston läntisimmässä laidassa ylittyy päiväajan melutason ohjearvo 55 dB. Noin 40 met-rin etäisyydellä kadun laidasta liikenteen aiheuttama melutaso jää alle melutason ohjearvon. Helsingin ympäristökeskus toteaa OAS-lausunnossaan, että mikäli Näyttelijäntien liikennemäärän ei arvioida voimakkaasti kasvavan, ei erillisen liikennemeluselvityk-sen tekeminen kaavamuutosta varten ole tarpeen. 
Kaavaratkaisu  Kaavaratkaisussa päiväkodin rakennusalue alkaa 35 metrin pääs-tä Näyttelijäntiestä, joten mikäli ilmanotto sijoitetaan päiväkodin länsireunaan, etäisyys Näyttelijäntiestä on jopa yli 80 metriä.   Päiväkodin pääpiha-alue sijoittuu osittain päiväkotirakennuksen katveeseen ja sijaitsee lähes 100 metrin päässä Näyttelijäntiestä, jolloin piha-alueen melutaso jää alle melutason ohjearvon.  Vaikutukset  Yhteenveto laadituista selvityksistä  Tilakeskuksen tilaama ja Ramboll Oy:n laatima viitesuunnitelma päiväkodin ja leikkipuiston sijoittumisesta Ida Aalbergin puistoon. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-sia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Näyttelijäntien, Ida Aalber-gin tien ja Adolf Lindforsin tien alustavan liikennesuunnitelman mukainen katurakentaminen kaavamuutosalueella 700 000 euroa ja Ida Aalbergin tien runkohulevesiviemärin sekä tonttivesijohdon siirto noin 130 000 euroa.  Lisäksi liikennesuunnitelman mukaiset katujärjestelyt aiheuttavat johtosiirtoja, joiden kustannuksia ei ole kaavoituksen yhteydessä arvioitu.  Leikkipuiston piha-alueen peruskorjaus aiheuttaa kaupungille kus-tannuksia ilman arvonlisäveroa n. 500 000 euroa.  Asemakaavan toteuttajalle aiheutuu kustannuksia olemassa ole-vien rakennuksien purkamisesta ja uusien rakennuksien toteutta-misesta.   
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan  Asemakaavalla ei ole suuria vaikutuksia luontoon ja maisemaan. Päiväkoti- ja leikkipuistotoiminta sijoitetaan nykyään leikkipuistona toimivalle alueelle. Ainoastaan nykyistä urheilukenttää siirretään hieman, jonka vuoksi alueen kaakkoiskulmasta joudutaan kaata-maan jonkin verran puustoa, lähinnä koivuja. Ida Aalbergin tien eteläpuolelta joudutaan kaatamaan puustoa päiväkotitontin uudel-leenjärjestelyjen vuoksi.  Puistoalueen puustoinen vyöhyke kuitenkin säilyy niin leveänä ja latvusyhteys eheänä, että alue toimii jatkossakin ekologisena reit-tinä Keskuspuiston ja Länsipuiston välillä.  
Vaikutukset kaupunkikuvaan   Asemakaavan melko vähäiset vaikutukset kaupunkikuvaan synty-vät uuden, kaksikerroksisen päiväkotirakennuksen sijoittumisesta Ida Aalbergin tien varteen sekä sen aiheuttamista muutoksista ka-tualueilla. Uusi rakennus sijoittuu pääosin nykyisen, purettavan leikkipuistorakennuksen kohdalle. Uusi päiväkotirakennus on kak-sikerroksinen, joten se sopii mittasuhteiltaan ympäröivään raken-nuskantaan. Näyttelijäntie ja Ida Aalbergin tien risteys on ollut luonteeltaan vehreä. Uuden päiväkodin rakentamisesta huolimat-ta puustoa säilyy Näyttelijäntien varrella, joten kaupunkikuva ris-teysalueella pysyy melko nykyisenlaisena. Ida Aalbergin tien var-relle tulee uudet katupuuistutukset.  Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntien tulevaa kiertoliittymää voidaan pitää 50-luvun kaupunkirakenteeseen sopimattomana elementti-nä, mutta tässä tapauksessa liikenneturvallisuussyyt puoltavat ratkaisua. 
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen  Kaava edistää ekologista kestävyyttä täydentämällä nykyistä kau-punkirakennetta ja tukeutuen olevaan infrastruktuuriin.   Viherkatot ja hulevesien imeyttäminen vähentävät osaltaan kau-punkitulvien syntymistä sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ilmaston lämmetessä.  Vaikutukset virkistykseen  Asemakaavalla ei ole suuria vaikutuksia virkistyskäyttöön. Runar Schildtin puiston - Ida Aalbergin puiston muodostama puistoakseli säilyy yhteytenä Keskuspuiston ja Läntisen vihersormen välillä. Ulkoilureitit säilyvät pääosin nykyisellään. 
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 Nykyinen leikkipuistotoiminta säilyy alueella. Osa päiväkotiraken-nuksesta varataan leikkipuiston käyttöön.  
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  Vaikutukset liikenteeseen  Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusien katujen rakentamista.   Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liittymään rakennettava uusi kiertoliittymä parantaa alueen liikenneturvalli-suutta. Kiertoliittymä hillitsee autoilijoiden ajonopeuksia ja selkeyt-tää liittymässä ajoa sekä vähentää reitin houkuttelevuutta läpi-ajoon.  Ida Aalbergin varteen Näyttelijäntien ja Idan puiston välille raken-nettava jalkakäytävä ja pyörätie täydentävät ja parantavat alueen pyörätieverkkoa.  Ida Aalbergin tie 9:n edustan pysäköintialueen rakentaminen lisää katualueen pysäköintipaikkoja. 

TOTEUTUS   Uuden päiväkodin rakentamisen aloittamiseen tähdätään vuonna 2018. 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Asemakaavan muutosta koskee neljä erityistavoitetta: taajamia kehitettäessä on huolehdittava yhtenäisten viheraluekokonai-suuksien muodostumisesta; ekologisesti tai virkistyskäytön kan-nalta merkittävien luonnonalueiden yhtenäisyyden huomioimises-ta; jalankulun ja pyöräilyn verkostojen jatkuvuuden edistämisestä sekä pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittämisestä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.  Lisäksi asemakaavan muutosta koskee yksi Helsingin seutua koskeva erityistavoite eli ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltu-vat riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistävän viher-alueverkoston jatkuvuuden turvaaminen.   Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  
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Maakuntakaava   Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jonka läpi on merkitty viheryhteystarve.   

  Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.  

  Yleiskaava   Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pääosin virkis-tysaluetta. Osa virkistysalueesta on merkitty kulttuurihistoriallises-ti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-väksi alueeksi. Muu suunnittelualue on merkitty kerrostaloval-
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taiseksi alueeksi. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mu-kainen.  

  Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelu-lautakunnan päätös 10.11.2015, tarkistettu ehdotus 14.6.2016) alue on asuntovaltaista aluetta (A2 ja A3), jonka läpi on merkitty itä-länsisuuntainen viheryhteys. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uu-den yleiskaavaehdotuksen mukainen.  

  Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on kallioresurssialuet-ta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukai-nen.   
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Asemakaavat  Alueella on voimassa useita eri asemakaavoja, jotka pääosin osoittavat puisto- ja katualueita ilman tarkentavia määräyksiä.  Runar Schildtin puiston kaakkoisosassa ja Näyttelijäntien katu-alueella on voimassa asemakaava nro 3259 (vahvistettu 20.8.1952).   Tontilla 29134/3 ja Näyttelijäntien katualueella on voimassa ase-makaava nro 3388 (vahvistettu 15.5.1953). Kaavan mukaan tontti 29134/3 on yleisten rakennusten tontti, jolle merkitylle rakennus-alalle saa rakentaa enintään nelikerroksisen rakennuksen. Ra-kennuksen kerrosala saa olla yhtä suuri kuin tontin pinta-ala.  Runar Schildtin puiston koillisosassa ja Näyttelijäntien sekä Ida Aalbergin tien katualueella on voimassa asemakaava nro 3796 (vahvistettu 15.6.1955). Tontilla 29138/15 on voimassa asema-kaava nro 8745 (vahvistettu 7.10.1983). Kaavan mukaan tontti on autopaikkojen korttelialuetta, jolle saa sijoittaa ostoskeskuksen alueella olevien tonttien 29138/13–14 autopaikkoja. Tontin reuna-alueille tulee kaavan mukaan istuttaa puita. Tontilta on osoitettu kaksi kaupunkikuvallisesti arvokasta puuta, jotka on säilytettävä. (Näistä itäisempi on sittemmin kaadettu)  Ida Aalbergin puistossa on voimassa asemakaava nro 11590 (tul-lut voimaan 4.4.2008). Leikkipuiston nykyisten rakennusten koh-dalla kaavassa on yksikerroksisen huoltorakennuksen merkintä. Lisäksi kaava esittää ohjeellisia ulkoiluteitä, muuntamon raken-nusalan ja maanalaisten johtojen aluevarauksia. Suunnittelualu-een koilliskulmaa sivuaa alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuisto-lain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Kiinteistörekisteri   Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-teriin.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 7.6.2016.  
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Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa alueen lukuun ottamatta tonttia 29138/15, joka on yksityisomistuksessa.  Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla. 
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET  Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-raavien viranomaistahojen kanssa:   

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 opetusvirasto 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 ympäristökeskus  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtä-villäolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Haagalainen-lehdessä.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 1.–26.2.2016 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 Pohjois-Haagan kirjastossa, Kaupintie 4  
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 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Asukastilaisuus pidettiin 15.2.2016 Pohjois-Haagan yhteiskoulul-la.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Lausuntoja tuli 6 kpl (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL, rakennusvirasto, ympäristökeskus, kaupunginmuseo, kiinteistövirasto/tonttiosasto).  HSY:n kannanotto kohdistui alueen nykyisiin vesihuoltolinjoihin, jotka tulee huomioida asemakaavoituksessa. Lisäksi tulee selvit-tää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve ja kustannukset. Mahdolliset johtokuja aluevaraukset tulee merkitä asemakaavaan. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma tulee esittää kaavaselos-tuksen osana.  Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui siihen, että leikkipuisto tulee kunnostaa sen alkuperäiset ominaispiirteet huomioiden. Puiston syntyhistoria, suunnitelmat ja toteutuneisuus, kasvillisuus ja myöhemmät muutokset tulee tutkia. Uusi päiväkotirakennus ei saa tuhota puiston alkuperäisiä rakenteita, säilyneitä pintamateri-aaleja tai olennaista kasvillisuutta. Betoniliukumäki oli alkuperäi-nen elementti. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee selvit-tää, onko puistolla sellaisia kulttuurihistoriallisia ja puistohistorialli-sia arvoja, joiden vuoksi se tulisi suojella.  HSL toteaa kannanotossaan, että uuden päiväkodin rakentami-nen hyvien kevyenliikenteen ja julkisen liikenteen yhteyksien var-relle on hyvä ratkaisu. Lisäksi kannanotto kohdistui bussipysäkki-parin säilyttämiseen paikallaan ja toivottiin sen pidentämistä kah-den bussin mittaiseksi kiertoliittymän toteuttamisen jälkeenkin.  Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui viheryhteyden kehittä-miseen ja sen metsäisen luonteen säilyttämiseen. Ympäristökes-kus toteaa myös, että leikkipuiston ilmanlaatu on ollut tyydyttävä vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä, mutta siitä huolimatta päi-väkodin pihatoiminnot tulisi pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman etäälle kadusta. Lisäksi ympäristökeskus toteaa, että erillistä lii-kennemeluselvitystä ei tarvita, mikäli Näyttelijäntien liikennemää-rän ei arvioida voimakkaasti kasvavan.  Kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotto kohdistui siihen, että katualue tulisi rajata siten, että kaikki jalkakäytävät mahtuvat ka-tualueelle, jotta ei tarvitse mennä rasitesopimusmenettelyyn. Li-
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säksi toivottiin päiväkotirakennuksen sijoittamista siten, ettei tar-vitse siirtää viemäri- tai vesijohtolinjaa.   Rakennusvirastolla, rakennusvalvonnalla, varhaiskasvatusviras-tolla ja opetusvirastolla ei ollut huomautettavaa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavassa mm. suojelumerkinnöillä ja tilavarauksilla. Pohjois-Haagan leikkipuistosta on laadittu ympäristöhistoriallinen kooste. Vesihuollon tarpeet ja tilavaraukset on otettu huomioon. Viheryhteyden säilymistä on edesautettu sijoittamalla uudet toi-minnot pääosin jo nykyisin käytössä oleville alueille.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.  Yhteenveto mielipiteistä  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 6 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa.   OAS-vaiheessa ei tullut sellaisia mielipiteitä, joissa vastustettaisiin päiväkodin rakentamista esitetylle kohdalla Ida Aalbergin puiston länsiosaan. Pääosa mielipiteistä koski liikennesuunnitelmaa, mm. alueen ajonopeuksien hidastamista toivottiin. Liikenneympyrä nähtiin vastakkain sekä ajonopeuksia hillitsevänä, että kiihdyttä-vänä elementtinä. Osa mielipiteistä koski yleisemmin alueen ajo-nopeuksia mm. Ohjaajantiellä, eikä kuulunut kaava-alueella rat-kaistaviin kysymyksiin. Yhdessä mielipiteessä käsiteltiin päiväko-din ja leikkipuiston piha- ja paikoitusjärjestelyjä ja esitettiin vaihto-ehtoinen suunnitelma, jossa oli mm. L-mallinen päiväkotirakennus ja kapeampi, pitkänomainen päiväkodinpiha. Yksi mielipide vas-tusti ostoskeskuksen parkkipaikan liittämistä asemakaava-alueeseen.  Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että OAS-tilaisuudessa esitelty päiväkodin ja leikkipuiston viitesuunnitelma oli luonnosasteella ja työstämistä jatkettiin kaavaprosessin aika-na. Monet asukastilaisuudessa esiin nousseet asiat otettiin huo-mioon suunnittelussa.   Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Kaavarajauksen muuttaminen  Kaavarajausta on muutettu OAS-vaiheen jälkeen, koska liikenne-suunnitelma liitettiin kokonaisuudessaan tähän kaavahankkee-
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seen kuuluvaksi. Alun perin osa liikennesuunnitelmasta kuului Ida Aalbergin tie 1 asemakaavamuutosalueeseen ja se vuorovaikutet-tiin osana sitä kaavaa (nähtävillä 4.–22.4.2016, asukastilaisuus 6.4.2016). Koska liitettävä osa oli jo vuorovaikutettu, Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavamuutosta ei laitettu uudestaan nähtäville.    Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen nähtävil-läolon jälkeen.    Esitelty lautakunnalle  Helsingissä, 18.10.2016     Olavi Veltheim   
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

IDA AALBERGIN PUISTON LÄNSIOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Ida Aalbergin puiston länsiosaan suunnitellaan uutta päiväkotia.Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen tarvitsemat sisätilat ontarkoitus rakentaa samaan rakennukseen päiväkodin kanssa.Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Pohjois-Haagan yhteiskou-lulla (Pietari Hannikaisen tie 6) 15. helmikuuta.
Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee Ida Aalbergin puiston länsiosaa, jossanykytilanteessa sijaitsee leikkipuisto Pohjois-Haaga (osoitteessa IdaAalbergin tie 8). Tavoitteena on leikkipuiston kunnostaminen ja muutta-minen siten, että alueelle voidaan myös sijoittaa uusi päiväkotiraken-nus. Samaan uudisrakennukseen sijoittuisi leikkipuiston tarvitsemat si-sätilat. Uusi päiväkoti tarvitaan korvaamaan päiväkoti Ella (Näyttelijän-tie 17), joka on myöhemmin tarkoitus purkaa. Päiväkoti Ellan tilat eivätvastaa nykypäivän tarpeita ja ovat peruskorjauksen tarpeessa.
Leikkipuiston ulkoalueen ja nykyisen pelikentän sijainti muuttuu. Tavoit-teena on parantaa alueen jalankulku- ja pyöräilyreittien laatua. Suunnit-telussa huomioidaan, että Ida Aalbergin puiston läpi kulkee itä-länsi-suuntainen viheryhteys ja virkistysreitti.
Tavoitteena on myös parantaa Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien ris-teyksen turvallisuutta mahdollistamalla tulevaisuudessa kiertoliittymänrakentaminen. Katualuetta laajennetaan kiertoliittymän tilantarpeen janykyisin puistoalueella sijaitsevien jalkakäytävien takia. Tämän takiakaavamuutosalueeseen kuuluu Ida Aalbergin puiston länsiosan lisäksiRunar Schildtin puiston itäisin osa, Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntienkatualueita sekä tontit 29138/15 (pysäköintitontti, Ida Aalbergin tie 11)ja 29134/3 (päiväkotitontti, Näyttelijäntie 9).

Osallistuminen ja aineistot
Avoin keskustelutilaisuus pidetään Pohjois-Haagan yhteiskoululla, Pie-tari Hannikaisen tie 6, maanantaina 15.2.2016 klo 17.30 19.30.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muuta valmisteluaineistoa onesillä 1. 26.2.2016 seuraavissa paikoissa: info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 Pohjois-Haagan kirjastossa, Kaupintie 4 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluunkartta.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-neistosta pyydetään esittämään viimeistään 26.2.2016.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGINKAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) taisähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tuleesopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetäänerillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset seurat ja yhdistykset Pohjois-Haaga seuraHelsingin Yrittäjät asiantuntijaviranomaiset Helen OyHelen Sähköverkko Oy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kaupunginmuseokiinteistöviraston tilakeskuskiinteistöviraston tonttiosasto opetusvirasto rakennusvalvontavirasto rakennusvirasto varhaiskasvatusvirastoympäristökeskus
Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maise-maan ja liikenteeseen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suo-rittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen lukuun ottamatta tonttia 29138/15,joka on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kaupunginaloitteesta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1952 2008. Niissäalue on merkitty puistoksi, katualueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi(tontti 29138/15) ja yleisen rakennuksen tontiksi (tontti 29134/3).
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Yleiskaava 2002:ssa alue on pääosin merkitty virkistysalueeksi. Osavirkistysalueesta on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteelli-sesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Muu suun-nittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on merkittyasuntovaltaiseksi alueeksi (A2 ja A3), jonka läpi on merkitty itä-länsi-suuntainen viheryhteys.
Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojenaluetta, jonka läpi on merkitty viheryhteystarve. Uudenmaan 2. vaihe-maakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: Pohjois-Haagan rakennettu kulttuuriympäristö  Arvot ja ominaispiir-teet (Ksv, 2012)
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteellamahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomista-jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Ida Aalbergin puiston länsiosassa sijaitsee nykyisin leikkipuisto ja peli-kenttä. Yleiset ulkoilureitit kulkevat leikkipuiston pohjois- ja länsipuo-litse. Vuonna 1963 rakennettu leikkipuistorakennus on peruskorjaus-iässä. Myös leikkipuiston ulkoalueet odottavat kunnostamista. Tontilla29138/15 on ostoskeskusyhtiön omistama pysäköintialue. Tontilla29134/3 on ruotsinkielinen päiväkoti.

Lisätiedot suunnittelijoilta
MaankäyttöMikael Ström, arkkitehti, p. (09) 310 37470, mikael.strom@hel.fi
LiikennePirjo Koivunen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37128,pirjo.koivunen@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisemaNiina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37458,niina.strengell@hel.fi
Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekäSuunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo
kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta

OAS

vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-
ilmoituksella Haagalainen-lehdessä
OAS nähtävillä 1. 26.2.2016, asukastilaisuus 15.2.2016 Pohjois-Haagan yhteiskoululla
OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

tarvittaessa laaditaan luonnosaineisto, jonka nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja
verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella.
tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus
luonnosaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta keväällä 2017
kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus
tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
kaava tulee voimaan.



















Kuvaliite suojelukohteista

Alkuperäinen tilaa jakava lehmusrivi: kaavamerkinnällä säilytettävä puu.

Liuskekiviset kahluualtaat: kaavamerkinnällä s eli säilytettävät liuskekivialtaat.
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Leikkipuiston  yleissuunnitelma,HKR/KPOA/PUO 646,30.12.1960, nimeämätön

Pohjois-Haagan leikkipuiston ympäristöhistoriallinen kooste
Helsinkiin perustettiin opetustoimen alainen leikkikenttäkomitea suunnittelemaan leikki-kenttäolojen parantamista ja uudelleen järjestämistä vuonna 1948. Leikkipuistojen raken-taminen liittyy sotien jälkeen korostuneeseen sosiaalisten olojen kehittämiseen ja toisaaltakaupungistumiskehitykseen. Ideoita haettiin muista pohjoismaista, varsinkin Ruotsin suun-nalta. Ruotsalaisille leikkikentille oli tyypillistä aidatut leikkikentät, runsas leikkivälineidenkäyttö sekä kahluualtaat. Pohjois-Haagan leikkipuistossa nämä piirteet saivat helsinkiläisentulkinnan.
Pohjois-Haagan leikkipuistosta tehtiin ensimmäinen aloite jo vuonna 1956 kaupungin hal-linnossa. Alue oli juuri valmistunut ja tarve leikkipuistolle oli suuri. Pohjois-Haagan leikki-puisto on suunniteltu Helsingin kaupungin puisto-osastolla, suunnitelma on päivätty30.12.1960. Suunnitelman laatija ei ole tiedossa. Leikkipuiston suunnitelmat sisältävät yh-den yleissuunnitelman puistosta ja pari tarkepiirrosta kahluualtaista. Yleissuunnitelmassa eiole kasvilajistoa, eikä erillistä istutussuunnitelmaa ole löytynyt. Liuskekivisistä kahluual-taista on kaksi rakennesuunnitelmaa, joista toinen on päivätty jo 12.10.1957 ja toinen31.12.1960.
Puisto on kooltaan melko suuri ja se sijoittuu hyvin keskeiselle paikalle Pohjois-Haagan kau-punkirakenteessa:  Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntien kulmaan, ostoskeskuksen lähelle.Ida Aalbergin puisto jatkaa Runar Schildtin puistoa ja liittää sen Keskuspuistoon. Puistomuodostaa tilallisesti oman kokonaisuutensa, joka rajautuu eteläsivulla luonnonmaastoonja kallioisiin mäkiin.



Pohjois-Haagan leikkipuiston liuskekiviset kahluualtaat olivat alkuperäisen yleissuunnitel-man keskipiste, johon kolme kenttätilaa - kaksi leikkikenttää ja urheilukenttä - liittyvät. Al-taat ovat yhdet hienoimmista Helsinkiin toteutetuista kahluualtaista. Altaiden materiaali oliaikakaudelle tunnusomainen liuskekivi, altaiden pohjat ovat betoniset ja maalattu vaaleiksi.
Alkuperäisessä suunnitelmassa puisto oli selvemmin jaoteltu kolmeen eri kenttätilaan tilaajakavan istutusalueen avulla. Jakava istutusalue ei kuitenkaan toteutunut kokonaan, vaanainoastaan nykyisen lehmusrivin kohta toteutettiin. Lehmusrivi on ollut yhden puun verranpidempi altaisiin päin, puiden kasvettua reunimmaisin puu lienee poistettu. Alkuperäisessäsuunnitelmassa leikkipuistorakennus oli pohjois-eteläsuuntainen. Vuonna 1963 toteutettu"leikkikentän majaksi " kutsuttu rakennus kuitenkin sijoitettiin toisinpäin. Rakennusta onmuokattu vuosina 1970 ja 1985. Leikkikenttä oli aidattu Näyttelijäntien suuntaan sekämyös lehmusrivin takaa, muista sivuista ei ole tietoa. Vuoden 1969 ilmakuvassa näkyy, ettäkalliolle on valettu betoninen talviliukumäki, jota ei kuitenkaan ole alkuperäisessä suunni-telmassa.
Puiston alkuperäinen ilme oli hyvin avoin. Istutukset olivat yksinkertaisia ja koostuivat lä-hinnä kenttää ympäröivistä nurmikaistoista istutettuine puuryhmineen, puulajisto ei oletiedossa. Leikkikenttä muodostui pääasiassa kivituhkakentistä, leikkivälineitä ei ollut kovinpaljon ruotsalaisista leikkikentistä poiketen. Valokuvista näkyy pari hiekkalaatikkoa sekäkaarikiipeilyteline. Muuten kentän kalustus käsitti muutaman penkin ja pöytäpenkkiryh-män.

Liuskekiviset kahluualtaat olivat yleissuunnitelman keskipiste.Kuva: Volker von Bonin, 1965, Helsingin kaupunginmuseo.Kahluualtaan rakennekuvat, 31.12.1960, nimeämätön.



Alkuperäinen suunnitelma on toteutunut tilallisesti pääpiirteissään. Kautta vuosien leikki-puisto on tilallisesti säilynyt melko alkuperäisessä muodossaan, mutta leikkipuistovälineitäon lisätty pikku hiljaa vuosien saatossa. Puiston alkuperäinen, hyvin avoin ilme on muuttu-nut vehreäksi puiden kasvettua. Lehmusrivi edustaa puiston alkuperäistä, säilynyttä kasvil-lisuutta. Liuskekivialtaat ovat myös alkuperäiset ja melko hyväkuntoiset. Kaksi pienempääallasta toimii edelleen kahluualtaina, kolmatta suurinta käytetään pihapeliareenana. Beto-ninen talviliukumäki on edelleen kalliolla, mutta se on todettu nykykäytössä liian vaaral-liseksi leikkivälineeksi.

Pohjois-Haagan leikkipuisto nykyään.Säilyneitä alkuperäisiä ominaispiirteitäovat tilajako, liuskekiviset kahluual-taat ja tilaa jakava lehmusrivi.

Säilyneet suunnitelmat:
- Yleissuunnitelma, ”Leikkialue, Näyttelijäntien - Ida Aalbergin tien kulma”HKR/KPOA/PUO 646, 30.12.1960, nimeämätön- Työpiirustus kahluualtaita varten, 12.10.1957, nimeämätön- Työpiirustus kahluualtaita varten, 31.12.1960, nimeämätön- Leikkikentän maja - rakennuspiirustukset, 1963, I / J. Hansson,Helsingin kaupungin rakennusvirasto, talonrakennusosasto- Leikkikentän maja - rakennuspiirustukset, 1970- Leikkikentän maja - rakennuspiirustukset, 1985

KSV, asemakaavaosasto,Niina Strengell 22.8.2016


