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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Pohjois-Haaga, Lassila, Ho-
peatie 20 ja Äyripolku 1 asemakaavan muutos, osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma

HEL 2017-013800 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Lassilassa sijaitsevien Hopea-
tie 20:n ja Äyripolku 1:n asunrakennusten korottamiseen liittyvästä ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuo-
lella, osoitteissa Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 sijaitsevien asuinkerrostalo-
jen korotusta yhdellä lisäkerroksella. Rakennukset ovat valmistuneet 
1978 ja tulleet peruskorjausikään. Korotukset on tarkoitus toteuttaa pe-
ruskorjauksen yhteydessä, jolloin rakennuksiin asennetaan myös hissit. 
Hopeatie 20 on tällä hetkellä nelikerroksinen ja Äyripolku 1 kolmikerrok-
sinen. Lisäksi rakennuksissa on kellaritilaa. Uuden asuinkerrosalan 
määrä on noin 2000 kerrosneliömetriä. 

Molempien kohteiden läheisyydessä sijaitsee ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia linnoitusrakenteita, jotka ovat muinaismuistolain suojaa-
mia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tukikohta XXIV:13:n linnoitteet sijait-
sevat kokonaisuudessaan Äyripolku 1:n (29175/1) tontin ulkopuolella 
lännessä sm-alueella. Aseman itäinen taisteluhauta on ihan tontin ra-
jassa kiinni lähellä rakennusta. Tontin luoteiskulmassa taisteluhauta on 
lähes kiinni rakennuksessa. Se on tontin ulkopuolella sm-alueella, mut-
ta taisteluhauta on peittynyt/tuhoutunut rakennuksen rakentamisen 
ja/tai pihamaan laajentumisen takia. Asemakaavan muutokselle ei ole 
estettä, mutta rakennusaikana taisteluhauta tulee aidata tontin kohdalta 
sm-rajojen mukaisesti.

Hopeatie 20:n (29176/4) pihamaan alla saattaa olla säilynyt tukikohta 
XXIV:15:n linnoitteita. Asemakaavan muutokselle ei ole estettä, mutta 
museoviranomaisille on varattava mahdollisuus rakennusaikana esille 
tulevien linnoitteiden dokumentoimiselle. 

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutosluonnokseen muuta 
huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 16.2.2018
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36488
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

petteri.kummala(a)hel.fi

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

.


