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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Länsi-Haagan asemakaavan 
muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Länsi-Haagan asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunni-
telma

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus-
palvelut pyytää Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa Länsi-Haagan 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaa-
vahanke rajautuu pohjois-, länsi- ja eteläpuoleltaan Haagan ympyrä, 
Vihdintie ja sähköasema –kaavamuutosalueeseen. Helsingin kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti sekä ra-
kennetun kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen näkökulmasta 
että arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen näkökulmasta.

Länsi-Haagan asemakaavan muutoshanke liittyy Vihdintien muuttami-
seksi kaupunkibulevardiksi  ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Vih-
dintien itälaidalle Haagan liikenneympyrän pohjoispuolelle. Etelässä 
aluetta rajaa Eliel Saarisen tie ja idässä Riistavuorenkujan ja Isonne-
vankujan kiinteistöt. Koillisessa kaava-aluetta rajaa rantarata. Vihdin-
tien varressa kulkee nykyään sähkölinja ilmajohtoina. Suunnittelualu-
een maasto on avokallioiden läikittämää sekametsää ja alueella kierte-
lee ulkoilureittejä ja polkuja.

Alueelle on suunnitteilla kaupunkimainen asuinalue 2500 asukkaalle 
palvelujen, kuten kivijalkaliikkeiden ja uuden päiväkodin, sijoittuessa 
Valimokujan uuden pikaraitiotiepysäkin läheisyyteen. Pikaraitiotie kulki-
si Vihdintietä pitkin ja se risteäisi Raide-Jokerin linjan kanssa Haagan 
liikenneympyrässä. Suunnitelmien mukaan osa Riistavuorenpuistosta 
säilytetään lähialueen ja uuden asuinalueen virkistysalueena.

Suunnittelualueella ei nykyisin sijaitse rakennuksia. Suunnittelualue si-
joittuu kuitenkin Etelä-Haagan asuntoaluekokonaisuuden viereen, joka 
on merkitty Helsingin yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa 
kuuluvaksi Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävien alueiden joukkoon. Suunnitte-
lualueen kaltaisessa voimakkaasti muuttuvassa ympäristössä on tärke-
ää säilyttää ymmärrys paikan historiasta ja uuden rakentamisen mitta-
kaavassa kunnioittaa ja ottaa huomioon myös lähiympäristön rakennet-
tu luonne. 
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Länsi-Haagan asemakaavan muutosalueelta ei tunneta ennestään 
muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita ar-
keologisia kohteita ja historiallisten lähteiden valossa alueelta ei arvioi-
da löytyvän uusia kohteita.
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