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Tämä opas tarjoaa sinulle kaksi noin viiden kilometrin mittaista kävelyreittiä Haagassa.
Ensimmäinen osuus kulkee iältään vanhemmassa ja aiemmin asutetussa Etelä-Haagassa sisältäen 

koukkauksen Kivihakaan. Kotikaupunkipolkuun valitut kohteet antavat tietoa ja avaavat näkymiä Haa-
gan historiaan ja kehitykseen 1800-luvulta nykyajan muutoksiin asti. Toinen osuus iältään nuoremmassa 
Pohjois-Haagassa sisältää kohteita 1900-luvun alusta alkaen. Voit seurata, miten erämaahan kasvoi ja 
muotoutui monipuolinen kaupunginosa liikenneyhteyksineen.

Rakennukset ja ihmiset, luonto ja kulttuuri, historia ja nykyaika yhdessä muodostavat kokonaisuu-
den: huvilayhdyskunnan, modernin esikaupungin, monien koulujen ja kansainvälisten yritysten toimi-
paikan, mutta ennen kaikkea luonnonläheisen asuinalueen.

Voit valita kävelyretkien kohteet oman kiinnostuksesi, aiheiden, matkan pituuden tai liikkumismah-
dollisuuksiesi mukaan. Tarkkaavainen kulkija löytää aina jotain uutta omilta kotikulmiltaan.

Kiinnostavia ja iloisia kävelyretkiä!

Haagan kotikaupunkipolut
Haagan synty
Haagan alue on aikoinaan kuulunut kahden tilan maihin: Korpaksen ja Backaksen. Kun Korpas, jon-
ka päärakennus sijaitsi nykyisen Vihdintien eteläpuolella, jaettiin kahteen osaan, niistä toisen ni-
meksi tuli Haga. Rantaradan avaaminen 1903 mahdollisti huvilayhdyskunnan kehityksen.

Helsingin maalaiskuntaan kuuluva huvilakaupunki sai vuodesta 1906 lähtien taajaväkisen yhdys-
kunnan aseman. Haagan ensimmäinen kunnankokous järjestettiin vuonna 1909. Haaga kuului vuo-
sina 1920–22 Huopalahden kuntaan. Haagalaisten toive itsenäisestä kunnasta toteutui vuonna 1923, 
kun Haaga sai kauppalan oikeudet.

Lars Sonck, yksi kansallisromanttisen kauden merkittävimmistä arkkitehdeistä, laati Haagan 
asemakaavasuunnitelman 1901. Sitä ei kuitenkaan käytetty ohjaamassa käytännön rakentamista. 
Radan eteläpuoleisissa kortteleissa näkyy silti suunnitelman mukaisia piirteitä. Osa tielinjauksis-
ta on saattanut olla olemassa jo ennen Sonckin suunnitelmaa. Haagan taajaväkisen yhdyskunnan 
virallistamisen toteuduttua 1906 alueella lohkottiin saman vuoden aikana 117 uutta huvilapalstaa. 
Vuosien 1901–05 aikana oli lohkottu vain neljä palstaa. Seuraavina vuosina muodostettiin vielä pa-
rikymmentä palstaa. Rakentaminen muotoutui hyvin vapaasti Eliel Saarisen Munkkiniemi–Haaga-
suunnitelman valmistumiseen asti 1915.

Haaga toimi itsenäisenä kauppalana, kunnes liitettiin osaksi Helsinkiä nk. suuressa alueliitokses-
sa vuonna 1946. Haagan huvilayhdyskunnan rakennuskannan muuttuminen käynnistyi toden teolla 
1950-luvulla. Vähitellen yhä useamman huvilan tilalle nousi kerrostaloja. Jäljellä on kuitenkin vielä 
jokunen vanha rakennus. Korkeimmillaan nelikerroksisia taloja nousi myös aiemmin rakentamatto-
mille tonteille. Maanomistuksen ollessa yksityisillä laajalta aluerakentamiselta vältyttiin, ja vanha 
yhdyskuntarakenne säilyi. 
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1. Huopalahden kirkko
Vespertie 12. Nykyinen kirkkorakennus raken-
nettiin alun perin nuorisoseurantaloksi, Suoma-
laisuuden Pirtiksi. Rakennus valmistui vuonna 
1908. Pirtin juhlasali oli merkittävien paikallisten 
tapahtumien pitopaikkana. Suomalainen kansa-
koulu toimi rakennuksessa vuosina 1908–28. 

Huopalahden seurakunta muodostettiin vuon-
na 1917 ja jumalanpalvelusten pitäminen talon 
juhlasalissa alkoi. Seurakuntaan kuuluivat tuol-
loin Haagan lisäksi Munkkiniemi ja Lauttasaari. 
Aluksi seurakunta oli talossa vuokralla, mutta 
osti Suomalaisuuden Pirtin viimeisetkin osakkeet 
itselleen 1936 ja rakennuksesta tuli Huopalahden 

väliaikainen kirkko. Vuonna 1920 hyväksyttiin 
Eliel Saarisen laatimat piirustukset Huopalahden 
kirkolle. Tämän, rautatien pohjoispuolelle suun-
nitellun, mutta rakentamattoman kirkon kuva 
esiintyy seurakunnan sinetissä. Seurakunta kor-
jasi kirkkorakennusta 1928 Albert Nybergin suun-
nitelman mukaan. Nybergin piirtämä on myös 
1932 rakennettu kellotapuli, jossa on kolme nuo-
rasta vedettävää kelloa. Vuonna 1942 rakennusta 
korjattiin Toivo Paatelan piirustusten mukaan, ja 
se vihittiin Huopalahden kirkoksi 16. toukokuuta 
1942. Vuoden 1974 korjauksen suunnitteli Mirja 
Castrén. Nykyisen kirkon alttaritaulu Kristus on 
taiteilija Olli Miettisen maalaama 1963. Kirkkoon 

Eteläpolku
Haagan eteläinen kotikaupunkipolku risteilee Haagan kauppalanaikaiselta keskusalueelta, Huopa-
lahden kirkonmäeltä alas Kauppalan puistoon luoden samalla katseen Kivihakaan. Isonnevan alueen 
ja monien koulujen kautta polku kulkee kohti Huopalahden asemaa sekä radan alitse pohjoiseen aina 
Alppiruusupuistoon asti. Puistojen halkomassa puutarhaesikaupungissa voi aistia satavuotiaan huvila-
yhdyskunnan tunnelmaa.

Haagan raitiovaunuliikenne
M. G. Stenius Oy käynnisti 1910-luvun alussa suunnitelman sähköraitiotien rakentamisesta Haagaan. 
Päätepysäkki sijaitsi nykyisen Vespertien päässä. Marraskuun alussa 1914 liikenne avattiin yleisölle. 
Suoraan Haagaan kulkevat vaunut lähtivät Ylioppilastalolta joka 20. minuutti klo 6.30:stä aina iltaan 
klo 21.40 asti. Liikenteen ylläpitäminen tuotti tappiota, mutta silti yhtiö pidensi päivittäisiä liikenne 
aikoja vielä 1920-luvun alussa.

Raitiovaunun pysäkki Kauppalan puistossa.



6

7

se on hankittu 1975. Urut on valmistanut Marcus-
sen-yhtiö 1962, niissä on 18 äänikertaa. Kirkon 
lisärakennus valmistui vuonna 1988. Huopalah-
den seurakunta yhdistettiin Hakavuoren seura-
kuntaan vuoden 2011 alusta. Näin muodostetussa 
Haagan seurakunnassa on runsaat 16 000 jäsentä.

Nykyisen kirkonmäen piirissä sijaitsi Haagan 
kauppalan aikana Haagan poliisiasema, pienessä 
kahden huoneen rakennuksessa, Huvilatie 5:ssä. 

2. Klintagård
(Nuorisotalo Tönö) Kauppalankuja 7. Ranta-
radan avaamisen myötä 1900-luvun alussa useat 
perheet muuttivat Haagan alueelle. Taiteilija 
Alexander Federley (1864–1932) ja hänen vai-
monsa Sanny Hagelstam-Federley asuivat Sipoon 
Vesterkullassa, mutta halusivat rakennuttaa per-
heelle uuden talon Haagaan. Taiteilija suunnitte-
li itse huvilansa. Se rakennettiin Vesterkullasta 
tuoduista tukeista. Rakennuksen katuosoitteeksi 
tuli Huvilapolku 3. Federleyn perheeseen kuului 
jo muuton aikana kaksi tytärtä sekä perheen pal-
velusväki. Vesterkullasta tuli muuttokuormassa 
myös lehmiä, lampaita, vuohia, kanoja, hanhia 

ja ankkoja. Hanhi Schasa tuli kuuluisaksi puolus-
tautumisestaan. Talon vieressä oli pieni lampi, jon-
ka jäätyessä siinä voitiin luistella. Huvilan vieres-
sä oli myös toinen, pienempi huvila, nimeltään Ro. 

Klintagård.
Sen yhteydessä oli talli, jossa oli perheen nuo-
rimman tyttären lemmikki, täysin valkoinen aasi 
nimeltään Lisa. Rouva Federley ajoi kesäisin, kui-
vaan aikaan, aasin vetämillä kärryillä myymässä 
alueen muiden huviloiden omistajille raikasta 
lähdevettä, kun perheiden kaivot olivat kuivuneet. 
Talvella aasilla oli pieni reki, jolla rouva ja tyttäret 
saattoivat tehdä retkiä ympäristöön.

Vuonna 1937 rakennuksen osti Emil Terhon 
perhe, joka teki siinä suurehkoja muutoksia. Taloa 
mm. jatkettiin ja heidän aikanaan talo maalat-
tiin punaiseksi. Myöhemmin rakennuksessa toi-
mi Haagan kauppalan kanslia ja yleinen kirjasto. 

Huopalahden seurakunta hankki rakennuksen 
nuorisotaloksi 1970-luvun alkupuolella. Viimeisin 
remontti rakennuksessa tehtiin 2004. “Tönö” on 
nykyisin nuorison aktiivisessa käytössä.

3. Sankaripuisto
Sankaritie 4. Haagan Sankaritiellä on talvi- ja 
jatkosodan sankarihaudat ja niihin liittyvä kaa-
tuneiden muistomerkki. Tyyliltään realistinen 
ja herooinen pronssiveistos paljastettiin vuonna 
1947. Sen lahjoitti Haagan kauppala ja veisti kuvan-
veistäjä Emil Filén (1890–1958), joka viime sotien 
jälkeen toteutti runsaasti sankarimuistomerkkejä. 

Haagalaiset sankarihaudoilla.
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Haagan sankaripatsas on tunnettu myös nimel-
lä “Pioneeri”. Kunnioitustaan sankarivainajiaan 
kohtaan haagalaiset osoittavat käymällä haudoilla 
runsain joukoin itsenäisyyspäivän perinteisellä 
kunniakäynnillä.

Sankaripuiston kallion eteläkärjessä on K. A. 
Wreden muistolaatta. Haagalaisen kuvanveistäjä 
Jaakko Tolvasen suunnittelema pronssinen muisto-
laatta on vuodelta 1966. Suurikokoinen reliefi on 
kiinnitetty kallioseinämään lähelle paikkaa, jossa 
sijaitsi Wreden perheen huvila. Reliefin ovat Hel-
singin kaupungille lahjoittaneet Wreden tyttären-
tyttäret Elisabeth Salingren ja Ulla Rotkirch.

4. Hörneborg ja Johanneslund
Sankaritie 6. Kirjailija Joel Lehtonen osti vuon-
na 1915 Hörneborg-nimisen huvilan Haagasta. 
Myytyään Säämingän kesäpaikkansa hän asui tal-
vikaudet vaimoineen Hörneborgissa, jossa myös 
päätti elämänsä vaikean sairauden väsyttämänä. 
Talon vuonna 1937 ostanut kauppaneuvos on kerto-
nut saaneensa talon kalustoineen, jolloin monet 
vanhat taideteokset ja veistokset kertoivat vielä 
1960-luvulla Joel Lehtosen aikakaudesta talossa.

Haagan ensimmäisen, kokonaan uuden talon 
rakennutti perheelleen rakennusmestari Johan 
Johansson 1901 nykyisen Sankaritien varteen. 

Karl August Wrede (1859–1943)
Arkkitehti, vapaaherra Karl August Wrede asui Haagassa vuodesta 1908 aina kuolemaansa asti. Wre-
den tavoitteena oli suunnitella Helsingistä kansainvälistä metropolia. Merkittävimpinä hänen töis-
tään tunnetaan Pohjoisesplanadin ja Aleksanterinkadun välinen ns. ”Wreden passage” ja sen ympä-
rillä oleva talo Esplanadin puolella. Koettuaan uskonnollisen herätyksen Wrede suunnitteli runsaasti 
uskonnollisia rakennuksia, kuten Kaupunkilähetyksen talon Betanian, Diakonissalaitoksen kirkon ja 
Lähetysseuran talon. Arkkitehtuurissaan hän yhdisteli vapaasti erilaisia historiallisia tyylejä. Wrede 
puolisoineen toimi aktiivisesti Suomen Lähetysseuran hyväksi. Tähän viittaa muistolaatan teksti: 

”Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Johanneslund.
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Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Theodor 
Höijer. Toukokuun alussa 1902 perhe muutti Vil-
la Johanneslundiin, jossa oli 8 huonetta ja keit-
tiö. Johansson rakennutti radan pohjoispuolelle 
myös suurikokoisen Fjällmo-huvilan, joka palveli 
myöhemmin seurakunnan pappilana. Nimensä 
Bäcksbackaksi vaihtaneen Johanssonin pojasta 
Leonardista tuli taidekeräilijä, joka aloitti taide-
myynnin jo lapsuudenkodin yläkerrassa sijain-
neesta huoneestaan. Leonard Bäcksbacka lahjoitti 
laajan taidekokoelmansa Helsingin kaupungille 
kuuluvalle Meilahden taidemuseolle.

Johanssonin tytär Ebba Hilbert työskenteli pit-
kään kauppalan kanslistina ja asui koko elämänsä 
Haagassa muutamaa viimeistä elinvuotta lukuun 
ottamatta. Hänen puolisonsa, koristetaiteilija 
Fritz Hilbert on ikuistanut vanhan Haagan maise-
mia Elsebon kattoon. Vastaavasti Ebba Hilbert on 
kirjoittanut muistiin tarinoita Haagan historiasta.

5. Veripalvelun toimitalo
Kivihaantie 7. Partiolaiset toivat vapaaehtoisen 
verenluovutuksen Englannista Suomeen 1930-
luvulla. Sotavuosina veren tarve kasvoi ja 1947 

Joel Lehtonen (1881–1934)
Tuleva kirjailija Joel Lehtonen syntyi Säämingissä aviottomana lapsena ja eli elämänsä ensimmäiset 
vuodet erittäin vaikeissa oloissa. Nelivuotiaana hänen elämänsä parani, kun papinleski Augusta Wal-
lenius huusi hänet huutolaispojakseen. Huoltaja laittoi Joelin ensin kansakouluun ja muutettuaan 
Helsinkiin myös oppikouluun, josta Lehtonen kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1901. Yliopisto-opiskelu 
päättyi, kun hänet erotettiin rankaisuna osallistumisesta kutsuntalakkoihin. Lehtonen elätti aluksi 
itseään toimittajantyöllä. Käynti synnyinseuduilla ja velipuolen tapaaminen saivat kirjailijan hank-
kimaan Säämingistä Inhan tilan yhdessä velipuolensa kanssa. Kirjailijan laajan tuotannon pääteos 
Putkinotko ilmestyi 1920. Merkittävä teos oli myös Rakastunut Rampa vuodelta 1922. Hänen viimei-
nen runokokoelmansa Hyvästijättö Lintukodolle ilmestyi postuumisti 1934. 

perustettiin toimikunta pohtimaan veripalve-
lun perustamista. Suomen Punaisen Ristin veri-
palvelu aloitti toimintansa tammikuun alussa 
1948. Sen johdossa toimi neljänkymmenen vuoden 
ajan professori Harri Nevanlinna (1922–94). Veijo 
Martikaisen suunnittelema toimitalo Kivihaassa 
otettiin käyttöön vuonna 1971. Talossa toimivat 
veripankki-, analysointi- ja tutkimuskeskus sekä 
veren- ja plasmanluovutuspiste.

6. Kivihaka
Kivihaka kuului aikoinaan Haagan huvilayhdys-
kuntaan. Edelleen on jäljellä muutamia sen aikai-

sia rakennuksia. Alueen uusi asemakaava hy-
väksyttiin 1959 ja pian käynnistyi kerrostalojen 
rakentaminen. Kivihaantien ja Kivihaankujan 
risteyksessä, aukion laidalla oli aikoinaan ainoa 
lähikauppa, HOK:n kauppa. Nykyisin lähimmät 
kaupat ovat Etelä-Haagan puolella ja kaupan pai-
kalla on isännöitsijätoimisto. Asukkaita Kivihaas-
sa on runsaat 800.

7. Haagan tori
Kaupunginosayhdistys Pro Haaga nosti Haagan to-
rin käytön ja koristelun voimakkaasti esiin jo vuon-
na 1962. Kaupungin suunnitelmissa oli tuolloin 

Markkinat Haagan torilla.
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tehdä torista parkkialue. Pro Haagan aloitteesta 
laadittiin vetoomus, jonka allekirjoitti runsaat 
200 asukasta. Sen ansiosta tori säilyi torina ja 
asemakaavaan merkittiin myös ehdotetut istutuk-
set. Varsinainen torikauppa käynnistyi kokeiluna 
vuoden 1979 alussa. Aluksi tori oli auki viitenä 
päivänä viikossa. Sittemmin tori on hiljentynyt. 
Kesäisin on päivittäin avoinna kahvila ja yksi tai 
kaksi myyntikojua.

Torinkin paikalla oli aikoinaan huviloita ja 
alempana rinteessä lähellä Haaganpuroa pelto-
ja, jossa eläimet kävivät syömässä kesäisin. Esi-
merkkinä alueen huviloista on jo 1902 maanomis-
taja M. G. Steniuksen lohkaisema tontti, joka sai 
nimekseen Sigurdshäll maanomistajan pojan 
mukaan. Prokuristi Valfrid Levellius rakennutti 
tontille talon vuonna 1907. Sen urakoi raken-
nusmestari Werner Johansson. Levellius möi ta-
lon 1913 puutarhuri Edvard Steniukselle ja tämä 
edelleen 1917 tehtailija ja kansanedustaja Lauri 
Mäkiselle (1877–1935). Myöhemmin teollisuus-
neuvoksen arvon saanut ja Haagan kauppalan 
hallituksen puheenjohtajanakin toiminut Mäki-
nen muutti talon nimeksi Laurinmäki sekä vaihtoi 

oman nimensä Kuoppamäeksi. Kuoppamäen 
ensimmäinen puoliso Anna Nyberg oli Sakari Tope-
liuksen tyttärentytär. Talo myytiin myöhemmin 
Svenska Söndagsskoleförbundet -yhdistykselle, 
joka perusti paikalle ensin päiväkodin ja sittem-
min lastentarhan. 

8. Kallioleikkaus
Nurmijärventien linjausta uudistettaessa 1960-
luvulla tehtiin Kivihaan kohdalle noin 7 metrin 
syvyinen ja 100 metriä pitkä kallioleikkaus. Leik-
kauksessa on nähtävissä vaaleaa mikrokliinigra-
niittia ja tummaa gneissiä. Graniitti on kiteytynyt 
tulivuorten kivisulasta eli magmasta, kun taas 
kiillegneissi on muodostunut muinaisen meren-
pohjan savensekaisista sedimenteistä. Graniitti 
on tunkeutunut gneissin sekaan vuorijonopoimu-
tuksessa useiden kilometrien syvyydessä, kovassa 
paineessa ja noin 750 °C:n lämpötilassa.

9. Kauppalanpuisto
Haagan Huvilanomistajain Yhdistys ehdotti 1950-
luvulla Nurmijärventien ja Kauppalantien välissä 
sijainneen alueen kunnostamista sekä Haagan-

puron perkaamista ja leventämistä. Vielä vuosi-
sadan alkupuolella purossa oli kuljettu veneellä. 
Vuonna 1962 Helsingin yleisten töiden lautakunta 
suunnitteli jopa 180 000 m3:n täytemaan ajamista 
alueelle, kun vilkkaan rakennustoiminnan aikana 
tarvittiin alueita jätemaan sijoittamiseen. Suunni-
telma olisi tarkoittanut puron täyttämistä ja veden 
ohjaamista kulkemaan putkessa. Ehdotuksesta 
kuitenkin luovuttiin ja alue säilyi puistona.

Kauppalanpuistossa kasvaa peruspuustoa, ku-
ten leppää, hopeapajua ja vaahteraa. Parannus-
töiden yhteydessä 1966 istutettiin uusia puulajeja. 
Puiston kosteaan pohjoispäähän istutettiin peren-
noja: iiriksiä ja kulleroita. Puroon rakennettiin 
tekosaari, jonka pohjaan upotettiin 500 tukkia 
metrin välein, jotta saari ei sortuisi. Puistossa on 
nykyisin myös monipuolinen vaahteravalikoima. 
Hakamäentien tunnelin rakentamisen yhteydes-
sä 2008–09 puisto on osittain palautettu vanhan 
tyylin mukaiseksi. Välillä Mätäpuroksi kutsutussa 
ja 2011 virallisesti Haaganpuroksi nimetyssä pu-
rossa on luontaisesti lisääntyvä taimenpopulaa-
tio. Puistossa on kuvanveistäjä Ukri Merikannon 
(1950–2010) veistos Tähystäjä. Sen materiaalina 

on ruostumaton teräspelti. Vuonna 1975 valmistu-
nut veistos kuvaa taiteilijan mukaan laajaa kitey-
mää, jonka liike ei ole pysähtynyt, vaan se liikkuu 
dynaamisesti tulevaa aikaa kohti. Veistoksen pal-
jasti ylipormestari Teuvo Aura vuonna 1977.

10. Haagan puutarhat
Haaga on ollut aikanaan tunnettu kauppapuutar-
hoistaan, joita on ollut kaikkiaan viisi. Niistä kol-
me sijaitsi Turun maantien varrella tai lähistöllä ja 
kaksi junaradan pohjoispuolella.

C. T. Wardin puutarha oli Turun maantien 
varrella suunnilleen sillä paikalla, johon aikoi-
naan rakennettiin Pohjolan pääkonttori. Puutar-
hassa viljeltiin kukkia: erityisesti annansilmiä 
ja hortensioita. Wardilla oli useita omia kukka-
kauppoja Helsingissä. Puutarha lähetti myös isoja 
kukkalähetyksiä rautateitse Huopalahden aseman 
kautta ympäri maata.

Männistön puutarha oli pieni ja sijaitsi 
Wardin puutarhan länsipuolella. Siellä viljeltiin 
ruusuja ja neilikoita, mutta taloudellisten aikojen 
huononnuttua Männistö siirtyi tomaatteihin ja 
vihanneksiin.
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Oy Rekola sijaitsi nykyisen Vihdintien ja 
Haagan Pelastuslaitoksen kohdalla. Puutarhassa 
viljeltiin neilikoita, ruusuja, tulppaaneja sekä väli-
tettiin taimilavoja.

R.W. Björklund (Vidåker trädgård) oli ny-
kyisen Hotelli Haagan kohdalla, Pajuniityntien 
varrella. Siellä viljeltiin kukkia ja vihanneksia 
sekä tuotettiin siemeniä. Puutarhalla oli oma vähit-
täisliike, Björklundin siemenkauppa Keskuskadun 
varrella.

Haga Trädgård (Oy Haagan Puutarha Ab, 
Oskelantie 3–5) Puutarhuri Sagulin osti 1907 

puutarhan, mutta myi sen myöhemmin Hansson 
& Rastenille. Vuodesta 1939 Hansson perheineen 
jatkoi puutarhan pitoa 1970-luvulle asti. Kukka-
valikoimassa oli krysanteemeja, syklaameja ja 
begonioita ym. Puutarhan lopettamisen myötä 
päättyi Haagan kauppapuutarhojen aikakausi. 

11. Tiilielanto
Vanha Turun maantie 1. Haagan maamerkin, 
Elannon talon on suunnitellut Väinö Vähäkallio 
(1886–1959) ja se on valmistunut vuonna 1927. 
Arkkitehti Vähäkallio sai runsaasti suunnittelu-

Rekolan kasvihuoneita.

tehtäviä Elannolta. Hänen suunnittelemiaan ovat 
mm. Elannon pääkonttori ja leipomo sekä suuri 
osa Elannon 1920-luvun punatiiliarkkitehtuuris-
ta, joka muodostui osaksi koko ketjun imagoa.

12. Haagan puhelinkeskus
Kauppalantie 18. Puhelinyhteydet Helsinkiin ja 
muille paikkakunnille Haaga sai jo alueen asutta-
misen alkuvaiheessa. Helsingin puhelinyhdistyk-
sen omistaman Huopalahden keskuksen yhdys-
kunta osti heinäkuussa 1914. Haagan keskus ei 
aluksi saanut montaa tilaajaa. Asukkaat käyttivät 
edelleen suoria puhelinyhteyksiä Helsingin puhe-
linverkkoon. Vuonna 1929 valmistui Lars Sonckin 
suunnittelema uusi keskus. Suojeltu rakennus on 
ollut puhelinkeskuskäytössä aina näihin päiviin 
saakka. Kunnostaminen nykyvaatimusten mukai-
sesti on kallista ja vaikeaa, mutta myös kaapelien 
siirtäminen on kallista, joten puhelinkeskuskäyttö 
jatkuu toistaiseksi. 

13. Steniuksentien koulu 
Steniuksentie 16. Haagan kauppalan väestön 
kasvaessa päätettiin 1920-luvulla rakentaa uusi 

koulurakennus. Sen suunnittelivat veljekset Jussi 
ja Toivo Paatela. Rakennuksen valmistuttua vuon-
na 1928 sen tiloissa toimi sekä suomen- että ruot-
sinkielinen kansakoulu.

Kun Isonnevantielle 1960-luvulla valmistui 
Toisen normaalikoulun ala-asteen rakennus, tuli 
Steniuksentien koulusta Haagan ala-aste. Vuon-
na 2006 koulut yhdistettiin ja opetus keskitettiin 
Isonnevantielle. Steniuksentien koulurakennuk-
sen sai tuolloin käyttöönsä 1972 perustettu Hel-
singin pelastuskoulu. 

14. Työväenyhdistyksen talo
Yhdistystie 1. Huopalahden Työväenyhdistys 
perustettiin tammikuussa 1905 ja jo samana 
syksynä valmistui ensimmäinen työväentalo ny-
kyisen Steniuksentie 11:n kohdalle. M. G. Stenius 
vuokrasi yhdistykselle 1640 neliömetrin tontin 
kolmeksikymmeneksi vuodeksi sadan markan 
vuosikorvausta vastaan.

Työväentalo paloi helmikuussa 1907 maan ta-
salle. Työmies-lehdessä olleen uutisen mukaan 
talo tuhoutui täysin puolessa tunnissa. Tilalle ra-
kennettiin uusi talo, joka sai nimen Torppa ja se 
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vihittiin käyttöön saman vuoden marraskuussa. 
Rakennuksen alakerrassa oli juhlasali näyttämöi-
neen sekä kyökki, kamari ja eteinen. Ullakolla oli 
toinen kamari.

Talo kävi ajan myötä pieneksi ja lokakuus-
sa 1935 päätettiin uuden talon rakentamisesta. 
Rakennuspaikkana oli oma tontti, joka oli saatu 
vuonna 1917 lahjaksi Stenius-yhtiöltä muodol-

lista pikkusummaa vastaan. Kolmas työväentalo 
valmistui 1937. Tämäkin rakennus tuhoutui tuli-
palossa, tammikuussa 1987. Pari vuotta myöhem-
min valmistui samalle paikalle Haagan Työväen-
yhdistyksen rakennuttama asuinkerrostalo As. Oy 
Haagan Martinkallio. Vanhassa työväentalossa 
Steniuksentiellä toimi myöhemmin paikallinen 
elokuvateatteri Kit-Cat.

Mårten Gabriel Stenius (1844–1906)
Kontiolahdella papin poikana syntynyt M. G. Stenius suoritti farmaseutin tutkinnon 1863. Puutarha-
suunnittelijaksi Stenius opiskeli Kööpenhaminan maatalouskorkeakoulussa, josta valmistui vuonna 
1871. Palattuaan Suomeen hän sai tehtäväkseen suunnitella Turun nykyisen Vartiovuoren puiston. 
Puutarhasuunnittelun uranuurtajan osaamistaan Stenius täydensi vielä Pietarissakin.

Jo vuonna 1873 Stenius perusti Leppäsuolle kauppapuutarhan ja lisäksi Suomen ensimmäisen 
kukkakaupan 1879. Backaksen tila, johon kuului nykyisen Haagan alue, siirtyi Steniuksen omis-
tukseen vuonna 1886. Tämä mahdollisti kauppapuutarhatoiminnan edelleen laajentamisen. Puu-
tarhatoiminnan hän käynnisti Haagassa aloittamalla ensin laajan maanparannusohjelman sekä 
perusti kasvihuoneita ja muita laitoksia. Puutarha-alan kilpailun kiristyttyä Stenius siirsi omista-
mansa maat kesällä 1895 Aktiebolag M. G. Stenius -nimiselle yhtiölle, jonka toimitusjohtajana hän 
itse oli. M. G. Stenius muutti perheineen rakennuttamaansa huvilaan Elsebohun 1904. Juuri ennen 
kuolemaansa 1906 hän ryhtyi myymään palstoittamaansa tonttimaata huvilakaupungin rakentamis-
tarkoituksessa. Tämä oli uutta, sillä aiemmin Haagan huvilat oli rakennettu vuokramaalle.

15. Martinkallio
Martinkallio on laaja ja osittain ketomainen avo-
kallio. Sillä kasvaa yksittäispuita, kuten kallio-
mäntyjä, lehtipuita sekä lukuisia koivuja ja myös 
kookas omenapuu. Paikoitellen alue on pihlaja-
valtaista vesakkoa. Kallion halki kulkee ulkoilutie, 
mistä johtuen se on osittain varsin kulunut.

Aluetta käytettiin elokuvien kuvauspaikka-
na 1930-luvun lopulla, kun Suomi-Filmin studio 
oli tien toisella puolella. Seitsemän Veljeksen en-
simmäisessä elokuvaversiossa vuonna 1939 Impi-
vaaran tupa oli Martinkallion rinteessä, jossa se 
myös paloi.

Haagan Työväenyhdistyksen toinen talo.
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16. Silviahemmet
Steniuksentie 4. Ruotsinkielisessä, pienessä 
vanhainkodissa on ainoastaan 26 asukaspaikkaa. 
Kodin taustaorganisaatioina ovat Folkhälsan ja 
Petrus församling. Ympäristöönsä hyvin sijoittuva 
rakennus valmistui 1979. Sen vihkiäisten kunnia-
vieraina olivat Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kus-
taa ja kuningatar Silvia, joka arvosti suuresti ko-
din nimen valintaa. Rakennuksen alin kerros on 
asukkaiden yhteistila. Kesällä käytössä on myös 
viihtyisät oleskelutilat avaralla sisäpihalla.

Talon paikalla sijaitsi aikoinaan kuvanveistäjä 
Johannes Haapasalon (1880–1965) huvila. Kuvan-
veistossa ankaran klassismin edustajana tunnettu 
Haapasalo teki runsaasti julkisia veistoksia sekä 
toisen maailmansodan jälkeen sankaripatsaita.

17. Saksalaisten 
muistomerkki

Korppaantien ja Lapinmäentien risteys. 
Suomen sisällissodan ollessa käynnissä suurlä-
hettiläs Edvard Hjelt esitti Saksalle helmikuussa 
1918 pyynnön sotilasavusta. Toimeksiannon oli 
antanut Vaasan senaatin puheenjohtaja Heikki 

Renvall. Hjelt allekirjoitti saksalaisten kanssa 
21. helmikuuta sopimuksen, josta muut senaatin 
jäsenet saivat tiedon vasta maaliskuun alussa. 
Pääministerin tehtäviä hoitanut P. E. Svinhufvud 
hyväksyi järjestelyt jälkikäteen.

Yhteensä saksalaisten sotajoukkojen määrä 
Suomessa kohosi 15 000 mieheen. Saksan Itäme-
ren divisioona nousi maihin Hangossa huhtikuun 
alussa. Joukot etenivät aluksi Hanko–Hyvinkää-
radan suuntaisesti, kunnes Vihdissä Nummelan 
kohdalla käänsivät hyökkäyksen pääsuunnan 
Espoon Albergaan. Sieltä saksalaiset etenivät 
Haagaan 11.4.1918. Taistelu Helsingistä käytiin 
12–15. huhtikuuta. Lahteen saksalaiset saapuivat 
pari päivää myöhemmin. 

Haagassa kaatuivat saksalaiset Kurt Seibt 
(s. 28.9.1893 Döbelnissä, ammatiltaan seppä) 
sekä Arthur Beukert (s. 28.5.1893 Langenleu-
bassa, käsityöläinen, kirjoilla Oberöhlsdorfissa). 
Heidän muistokseen pystytetyssä harmaassa gra-
niittipaadessa on saksankielinen muistokirjoitus 
ja kiitollisuudenosoitukset suomeksi ja ruotsiksi. 
Muistokivi pystytettiin 1918.

18. Kauppalanaikainen talo
Ristolantie 7. Vuonna 1930 valmistunut, funkis-
tyylinen asuinkerrostalo oli mahdollisesti ensim-
mäinen betonirunkoinen rakennus alueella. Ala-
kerrassa oli yleinen sauna vielä 1940-luvulla. 
Kesästä 1963 alkaen rakennuksessa on toiminut 
Haagan Leivän leipomo. Perheyritys on perustet-
tu 1956. Sen valikoimaan kuuluvat kaikki leipomo-
tuotteet: ruokaleipä, kahvileipä ja konditoriatuot-
teet. Paikkakuntalaisten ehdoton suosikki on ollut 
hiivaleipä. Leipurimestari Martti Turunen luopui 
leipomosta sukupolvenvaihdoksessa 1990-luvulla.

19. Helsingin Suomalainen 
Yhteiskoulu (SYK)

Isonnevantie 8. Suomen ensimmäinen suomen-
kielinen yhteiskoulu perustettiin 1886. Helsingin 
keskustassa toiminut koulu muutti Etelä-Haagaan 
1968. Uudisrakennuksen suunnitteli Heikki Sirén, 
itsekin koulun entinen oppilas. Päärakennukses-
sa on mm. 17 luokkahuonetta, 14 erikoisluokkaa, 
ryhmätyötiloja, 600-paikkainen juhlasali sekä 
henkilökunnan tarvitsemat tilat, yhteensä 40 000 
kerrosneliömetriä. Piharakennuksessa on uima-

halli, palloilu- ja voimistelusali sekä kuntosali. 
Juhlalliset avajaiset pidettiin 12.5.1972 tasavallan 
presidentti Urho Kekkosen kunnioittaessa tilai-
suutta läsnäolollaan.

Sykkiin pyritään pääsykokeilla peruskoulun 
toisen luokan jälkeen. Erinomaisen oppilasainek-
sen vuoksi sitä on pidetty ”eliittikouluna”, jonne on 
ollut vaikea päästä. Ylioppilastutkintomenestys on 
ollut erittäin hyvää ja yliopistoihin ja korkeakou-
luihin on päässyt poikkeuksellisen suuri prosentti 
koulusta valmistuneista.

Koululla on useita taideteoksia, jotka on saatu 
osin lahjoituksena. Koulun pihalla on optiseen 
harhaan perustuva Anssi Asunnan teos Vale-
kuutio, joka pystytettiin SYK:n 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi 1986. Asunta toimi aikoinaan SYK:n 
kuvaamataidon opettajana.

20. Haagan peruskoulu ja 
Etelä-Haagan kirjasto

Isonnevantie 16. Koulun päärakennuksen 
suunnitteli Ferdinand Salokangas ja se valmistui 
Kylänevan kansakouluksi 1961. Vuosina 1981–84  
rakennettiin Aarne von Boehmin suunnittelema 
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laajennusosa. Peruskoulujärjestelmään siirtymis-
tä ennakoiden jo vuonna 1974 koulu muutettiin 
Helsingin toisen normaalikoulun ala-asteeksi, 
jonka nimisenä se toimi aina vuoteen 1999.

Haagan kirjasto siirtyi Kylänevan koulun yhtey-
teen vuonna 1964 aiempien, Pohjois-Haagan Yh-
teiskoulun vieressä Pietari Hannikaisen tie 3:ssa 
sijainneiden tilojen käytyä ahtaaksi. Samassa 
yhteydessä kirjasto muuttui aluekirjastoksi. Tilat 

laajenivat edelleen 1990-luvulla, kun lastenneuvo-
la siirtyi Huovitielle uuteen terveyskeskukseen.

21. Strömstadin ja Kylänevan 
puistot

Kylätie 9. Haagan kummikaupunkina on vuo-
desta 1939 lähtien ollut Strömstad Ruotsin länsi-
rannikolla. Se avusti Haagaa ja haagalaisia viime 
sotien aikana mm. lähettämällä lasten vaatteita, 

Isonnevan alue
Laaja suoalue ulottui aikoinaan nykyisestä Strömstadin puistosta Haagan puistoon ja Riistavuoren-
puiston eteläosaan. Jo 1903 perustettu turvepehkutehdas työllisti monia haagalaisia. Työntekijöiden 
tehtävänä oli turpeen nosto, kuivatus ja valmiiden tuotteiden paalaus. Nykyisen SYK:n paikalla si-
jainnut tehdasrakennus tuhoutui perustuksiaan myöten rajussa tulipalossa 1925, eikä uutta raken-
nettu, vaan turvepehkutehdas lopetti toimintansa. Vielä 1930-luvulla suoalueella oli rakennettuja 
lankkusiltoja helpottamassa alueella liikkumista.

Isonnevan asemakaavan muutoksessa suunnitellaan alueen täydennysrakentamista. Rakentamis-
ta on suunnitteilla Eliel Saarisen tien varrelle, Haagan puiston kohdalle sekä Isonnevantien varrelle, 
Haagan urheilukentän kohdalle. Kolmen koulun läheisyyteen, Haagan puiston eteläosaan suunni-
tellaan liikuntapuistoa, johon koululaiset pääsevät katuja ylittämättä. Liikuntapuiston valmistuttua 
suunnitellaan nykyiselle urheilukentälle Haagan huvilayhdyskunnan ja kauppalanaikaisten raken-
nusten kokoisia ja tyyppisiä kaupunkihuviloita ja pienkerrostaloja. Osa kentästä jää viheraukioksi.

jalkineita ja ruokatarvikkeita. Strömstadista lä-
hetettyjä, sodan aikana himoittuja kahvipaketteja 
käytettiin voittoina arpajaisissa. Arpajaisten tuo-
toilla hankittiin lääkkeitä ja muita tarvikkeita vähä-
varaisille haagalaisperheille. Strömstadin puisto 
nimettiin vuonna 1952 ja siitä kertova muistolaat-
ta paljastettiin lokakuussa 1964 kummikaupungin 
edustajien läsnäollessa. 1990-luvulla puistoon 
istutettiin kaksi tammea kiitoksena kaupungin-
osayhdistys Pro Haagan pitkäaikaisen puheen-
johtajan Matti Hakkaraisen ja sihteerin Anja von 
Schantzin työlle.

Kylänevanpuisto kuuluu sekin Haagan van-
hoihin puistoihin. Puistosuunnitelma on tehty 
1956. Puistossa on runsas kasvisto. Pelikenttä ja 
eteläreunan avokallio tarjoavat lapsille miellyttä-
vät puitteet leikkeihin. Aluetta koskevassa asema-
kaavan muutoksessa on esitetty suunnitelma 
Strömstadin ja Kylänevan puistojen yhdistämises-
tä yhtenäiseksi viheralueeksi.

22. Haagan VPK
Kylänevankuja 5. Vapaapalokunnan toiminta 
käynnistyi vuonna 1904, sillä huvilayhdyskunta 

alkoi kasvaa, eikä lähistöllä ollut muita palokun-
tia. VPK rakensi 1917 nykyisen Palokaivonaukion 
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lähelle kaksikerroksisen talon, jonka alakerrassa 
olivat paloauton ja kalusteiden tilat.

VPK on ollut sammuttamassa monia haaga-
laisia tulipaloja. Eräs suurista paloista oli radan 
pohjoispuolella sijainneen Eemeli Palotien lau-
tatarhan puuvaraston palo 1941. Myös molemmat 
Haagan vanhimmista yhdistyksistä, 1905 perus-
tettu Haagan Työväenyhdistys ja 1906 perustettu 
Haga Ungdomsförening, ovat tarvinneet VPK:ta 
talojensa tulipalojen sammutukseen.

Nykyiselle paikalleen VPK:n talo siirtyi 1960-
luvun alussa. Nykyään Haagan VPK:ssa toimii 
myös nais- ja nuoriso-osastot. Alle kymmenvuo-
tiaillekin on omaa varhaisnuorisotoimintaa. VPK 
antaa lisäksi alkusammutuskoulutusta yrityksille, 
taloyhtiöille ja muille yhteisölle. 

23. Urheilukenttä
Kylänevankuja 3. Haagan urheilukenttä sai 
alkunsa 1912, kun M. G. Stenius Oy myi harjoit-
telupaikkana käytetyn Gröna Lund -palstan Haa-
gan taajaväkiselle yhdyskunnalle urheilukentäksi. 
Haga Ungdomsföreningenin jäsenet kunnostivat 
kentän talkootyönä.

Kentällä pidettiin monia isojakin urheilu-
kilpailuja sekä juhannus- ja kesäjuhlia. Vuoden 
1915 juhannusjuhlaa varten oli kentälle pysty-
tetty juhannussalko, virvoitusjuomakojuja ja 
tanssilava. Juhlien ohjelmassa oli torvimusiikkia, 
puheita, urheilukilpailuja, kansantanhuesityksiä, 
lyhyt teatteriesitys ja lopuksi lavatanssit. Nykyisin 
kentällä pelataan jalkapalloa, lentopalloa ja jää-
kiekkoa sekä luistellaan. Mainittakoon, että Haga 
Ungdomsföreningenin jäseninä oli 1900-luvun 
alussa useita tunnettuja urheilijoita. Heistä Väinö 
Sigell valittiin 1903 Suomen urheilukuninkaaksi. 
Keihäänheittäjistä Jarl Jakobsson voitti maail-
manmestaruuden 1906 ja Evert Jakobsson 1908.

24. Haagan puisto
Haagan puisto oli vielä 1900-luvun puolivälissä 
suota. Lehtikirjoituksessa 1960-luvulla todetaan 
kosteikon olevan “hyttysiä kuhiseva ja ajoittain 
epämiellyttävästi haiseva”. Kosteikkoa ryhdyttiin 
täyttämään 1960–70-lukujen vaihteessa rakennus-
toiminnan jätemaalla. Vähitellen kohosi mäki, jo-
hon istutettiin puita. Asemakaavamuutoksessa 
paikalle on osoitettu täydennysrakentamista.

Juhannusjuhlat 1915 urheilukentällä.



24

25

25. Riistavuoren puisto
Noin 13 hehtaarin laajuinen puisto rajoittuu län-
nessä Vihdintiehen ja pohjoisessa rautatiehen. 
Alueella on useita varsin korkeita avokallioita ja 
mäntymetsää. Vihdintien varressa kohoavilta 
kallioilta avautuu näkymä Pitäjänmäkeen. Puistoa 
käytetään paljon: koulut käyttävät sitä mm. suun-
nistukseen ja päiväkodit metsään tutustumiseen. 
Talvikautena puiston tiestössä on kaupungin yllä-
pitämä hiihtolatu. Riistavuoren puiston merkit-
täviä luontokohteita ovat isovarpuräme puiston 
eteläosassa sekä siirtolohkare ja kelohonka. Puis-
ton reunassa on Helsingin sosiaaliviraston Riista-
vuoren palvelukeskus, joka tarjoaa monipuolisia 
palveluja vanhuksille ja työttömille.

Puiston halki kulkee ulkoilureitti etelästä poh-
joiseen ja se muodostaa merkittävän osan paikal-
lista ulkoilureitistöä. Vihdintien takaa löytyvät 
Pitäjänmäen kotikaupunkipolut.

26. Eliel Saarisen tie
Tievaraus löytyy jo vuonna 1952 vahvistetusta 
asemakaavasta. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
esitti vuonna 1966 kadun rakentamista ensin 

kaksikaistaisena ja varausta sen laajentamisesta 
nelikaistaiseksi. Vuonna 1974 sadat haagalaiset 
esittivät tien rakentamisesta luopumista.

Suunnitelmien tarkastetut versiot julkaistiin 
jälleen 1986 asukkaiden kuulemista varten. Alu-
eella järjestetyssä keskustelutilaisuudessa kävi 
ilmi, että haagalaiset nousevat yhtenä joukkona 
vastustamaan tien rakentamista. Runsaat 3 500 
haagalaista kirjoitti nimensä rakentamista vastus-
tavan kansalaisliikkeen nimilistoihin. Kaupungin-
osayhdistys Pro Haagan johdolla kyseinen adressi 
luovutettiin apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomi-
ojalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 1988 
tien rakentamista kaksikaistaisena, mutta osin 
eritasoliittymin. Yleiskaava 1992 sisälsi tavoitteen 
poikittaisen joukkoliikenteen parantamisesta ja 
kehämäisestä runkolinja Jokerista.

Päätöstä tehtäessä kesällä 1996 kaupunkisuun-
nittelulautakunta ja kaupunginhallitus valitsivat 
liikennesuunnitteluosaston esityksestä poiketen 
joukkoliikennekatuvaihtoehdon osittain katettu-
na. Osa kadun rakentamista vastustaneista hyväk-
syi rakentamisen, kun liikenteen aiheuttama hait-
ta vietiin tunneliin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

Lärkanilla on perinteisesti korkea keskiarvoraja. 
Vuosittain koulusta valmistuu noin sata ylioppi-
lasta. Koulun opetuksessa painotetaan viestintää 
ja mediaa, tietotekniikkaa sekä graafista suunnit-
telua. Koulun entisiä oppilaita ovat mm. ministeri 
Alexander Stubb, kirjailija Kjell Westö ja pirtu-
salakuljettaja Algoth Niska.

Helsingissä on jäljellä ainoastaan kolme ruot-
sinkielistä lukiota: Gymnasiet Lärkan, Svenska 
Normallyceum ja Brändö gymnasium. Gymna-
siet Lärkan on ylioppilaskirjoituksissa parhaiten 
menestynyt ruotsinkielinen lukio Suomessa, ja 
kaikkien koulujen listalla se on ollut yleensä kärki-
kymmenikössä.

28. Haga Ungdomsförening
Haagan Urheilutie 5. Sigurd Stenius myi ton-
tin Haga Ungdomsföreningenille vuonna 1910 ja 
nuorisoseurantalo valmistui jo saman vuoden 
syyskuussa. Tiloja oli kaikkiaan 415 m2 käsittäen 
ison juhlasalin, jossa oli teatterinäyttämö, kolme 
pienempää salia ja keittiön. Toisessa kerroksessa 
oli iso huone ja kellarissa vahtimestarin asunto. 
Maailmansodan puhjetessa 1914 jouduttiin säh-

kaavamuutoksen vuonna 2001 ja kaava sai lain-
voiman 2002. Eliel Saarisen tie välillä Isonnevan-
kuja–Ilkantie avattiin liikenteelle 1.1.2002. Lii-
kenne katuosuudella rajoitettiin vain bussien ja 
taksien käyttöön.

27. Gymnasiet Lärkan
Isonnevantie 22. Nya Svenska Läroverket 
eli “Lärkan” perustettiin 1882 yksityisenä poika-
kouluna. Se aloitti toimintansa Kaivokatu 11:ssa. 
Vuosina 1887–1962 koulu toimi Mikonkatu 25:ssä 
Kaisaniemessä. Uusi koulutalo Etelä-Haagaan 
valmistui 1962 Woldemar Baeckmanin suunnitte-
lemana. Vuonna 2000 valmistui auditorion sisäl-
tävä lisärakennus, jossa on Kristiina Wiherhei-
mon verholuomus Fyrar, majakat.

Nya Svenska Läroverket toimi aluksi 9-luok-
kaisena poikakouluna. Koulu oli maamme johta-
via yksityiskouluja koko autonomian loppuajan. 
Yhteiskoulun myötä Lärkaniin tulivat ensimmäi-
set tytöt 1971. Peruskoulujärjestelmään siirryttä-
essä 1977 Lärkanin lukio yhdistettiin Munkkinie-
men ruotsinkielisen yhteiskoulun lukion kanssa 
ja uuden koulun nimeksi tuli Gymnasiet Lärkan. 
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Nuorisoseurantalon monipuolinen käyttö
Nuorisoseurantalossa toimi alusta alkaen leikkikoulu ja 1920-luvulla laajennuksen jälkeen myös 
ruotsinkielinen kansakoulu. VPK säilytti kellarissa sammutuskalustoaan ennen oman talon rakenta-
mista 1917. Talo oli ehdolla kirkoksikin, mutta suomenkielisen nuorisoseuran Suomalaisuuden Pirtin 
katsottiin olevan siihen sopivampi. Punakaarti 
otti talon haltuunsa 1917–18. Sittemmin suojelus-
kunta ja Lotta Svärd -järjestö toimivat talon toi-
sessa kerroksessa kunnes järjestöt lakkautettiin 
toisen maailmansodan jälkeen. Suojeluskunnalla 
oli asevarasto talossa ja se piti harjoituksia juhla-
salissa. Heillä oli kerran vieraana jopa tasavallan 
presidentti Relander.

Kun Haagasta tuli kauppala 1923, pidettiin 
uudenvuodenyönä viralliset juhlat. Juhlasali oli 
koristettu Haagan puutarhoista saaduilla kukka-
asetelmilla. Taloa käyttivät Haagan kuntakokous 
ja kauppalan kanslia ennen omien tilojen hankki-
mista 1932. Lisäksi talossa toimi käräjäoikeus 1930-luvulla. Tuomarit istuivat vihreiden pöytäliino-
jen peittämissä pöydissä, ja talon vahtimestari keitti ruokaa vangeille. Sodan aikana samoista vih-
reistä liinoista ommeltiin vaatteita lapsille.

Haga Idrottsklubb ja vastaava suomenkielinen urheiluseura Huopalahden Hurjat pitivät har-
joituksiaan talossa. Viimeksi mainitun tanssijuhlat “Markan Jorot” olivat hyvin suosittuja. Vuosi-
na 1944–69 talo oli suurelta osin vuokrattu ulkopuolisille, mm. lakkitehtaaksi, filmistudioksi, Yleis-
radion tv-studioksi sekä viime vaiheessa nukketehtaaksi.

Suojeluskunnan ja Lotta-järjestön juhlat.

köistyssuunnitelmia lykkäämään ja taloon saatiin 
sähköt vasta sodan jälkeen. Talo liitettiin vesijoh-
toverkkoon 1940-luvun lopulla ja samalla pihan 
puolella ollut ulkokäymälä siirtyi historiaan.

Huhtikuun 8:na päivänä 1969 tuli pääsi irti 
ja talo paloi korjauskelvottomaksi. Ungdoms-
förening oli kuitenkin jo suunnitellut talon pur-
kamista nousevien ylläpitokustannusten vuoksi. 
Tontti myytiin rakennusyhtiö Haaga-Salpa Oy:lle, 
joka rakennutti tontille kerrostalon sekä uuden 
170 m2:n suuruisen seurantalon. Voldemar Baeck-
manin suunnittelemat rakennukset valmistuivat 
vuonna 1973. Nuorisoseuran uskollinen seuralai-
nen, leikkikoulu, jatkoi toimintaansa myös uudes-
sa talossa. 

29. Palokaivonaukio
Kauppalan-, Steniuksen- ja Tunnelitien 
risteys. Haagan huvilakaupungin juomavesi 
osoittautui aikoinaan erittäin hyvälaatuiseksi. 
Kuivina kesinä saattoi moni kaivo kuitenkin kui-
vua ja vettä jouduttiin kuljettamaan pitkiäkin 
matkoja. Backaksen kartanon päärakennuksen 
vieressä oli erinomainen lähde. Erään kuivan ke-
sän seurauksena päätettiin asettaa alueen kahden 
kaivon ainoaksi tehtäväksi turvata vedensaanti 
tulipalon sattuessa ja niiden vedenkäyttö muuhun 
tarkoitukseen kiellettiin. Toinen kaivoista sijaitsi 
nykyisellä Palokaivonaukiolla ja toinen rautatien 
pohjoispuolella, Karlsbergin tontilla. 

Haagan ensimmäisen talon
rakennutti Greijuksen kartanon asukas Mauritz Wickström, joka syksyllä 1899 hankki huutokaupas-
ta Töölön viidenpennintullissa sijainneen pienen tullihuoneen ja siirsi sen lähelle uutta rautatielinjaa. 
Huvila oli aluksi yksin kuusikossa. Elokuussa 1903 sen osti rakennusmestari Gustaf Jakobsson. Hän 
laajensi taloa ja muutti siihen asumaan perheineen. Rakennuksessa toimi myöhemmin suosittu ravin-
tola Keskus. Talo sijaitsi Palokaivonaukion varrella, jotakuinkin nykyisen R-kioskin paikalla.
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30. Villa Furuhäll
Tunnelitie 13. Kelloseppä Alfred Haglund raken-
nutti Villa Furuhällin vuosina 1908–09 perheen-
sä asunnoksi. Huvila on määritelty paikallis-
historiallisesti merkittäväksi esimerkiksi Haagan 
huvila-asutuksesta. Rakennus on nähnyt monia 
erilaisia vaiheita ja ollut 1970–80-lukujen vaih-
teessa vähällä joutua puretuksi erittäin huonon 
kuntonsa vuoksi. Talo oli ajoittain kovaosaisten 
yhteismajoitustiloina ja myöhemmin tyhjillään. 
Rakennus myytiin 1985 taiteilijayhdistys Okran 
suunnittelijoiden yhteiskodiksi. Villa Furuhällistä 
on muodostettu asunto-osakeyhtiö peruskorjauk-
sen jälkeen vuonna 1990. 

31. Huopalahden asema
Rannikkoradan rakentamisesta keskusteltiin 
Suomessa 1880-luvulta lähtien. Säätyjen ehdo-
tus rantaradan rakentamisesta hyväksyttiin 1898 
ja rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 1899. 
Kiskotus aloitettiin radan loppupäästä eli Karjaal-
ta 1901. Seuraavan vuoden lopulla saatiin jo kaik-
ki Bruno Granholmin (1892–1926) suunnittelemat 
asemarakennuksetkin rakennettua. Huopalahden 

Huopalahden seisake 1900-luvun alussa.
asema-alueelle rakennettiin myös vahtitupa talo-
usrakennuksineen. Vahtitupa on ainoa jäljellä ole-
va tyyppinsä edustaja Helsingissä.

Liikenne radalla käynnistyi 1.9.1903. Radan 
myötä kehittyi asemapaikkakunnille teollisuutta 
ja huvilayhdyskuntia. Liikenteen kasvaessa Huo-
palahti muuttui pysäkistä asemaksi ja uusi, Thure 
Hellströmin (1857–1930) suunnittelema jugend-
henkinen asemarakennus valmistui 1921.

Kauppalan aikana aseman kautta kulki run-
saasti rahtiliikennettä. Tavarajunien tuomat 
tavarat siirrettiin ensin makasiineihin ja sieltä 
kuorma-autoilla vastaanottajille. Huopalahdesta 
lähettiin myös rahtia, mm. haagalaisten kauppa-
puutarhojen tuotteita.

Asemalta erkani pistoraide, jonka päässä oli 
VR:n korjauspaja lähellä nykyistä Orapihlajan-
tietä. Pajassa työskenteli seppä alasineen ja ahjoi-
neen. Pajan lähellä oli vielä 1970-luvulla alueen 
ainoa maatalo, Saarisalmen talo, jonka maat ulot-
tuivat radan kummallekin puolelle. Vasemmalla 
oli niittyjä ja oikealla suuret kaalipellot.

Suomen ensimmäinen radan sähköistys teh-
tiin rantaradalla 1960-luvulla. Turkuun saakka 
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sähköt saatiin 1995. Lähiliikenne Helsingistä 
Kirkkonummelle käynnistyi 1969 sähköjunilla, 
joiden moottorit oli valmistettu Strömbergin kone-
pajassa Pitäjänmäellä. Vantaankosken radan val-
mistuminen 1970-luvulla lisäsi henkilöliikennettä 
Huopalahdessa huomattavasti ja kaupunkirata 
Pasilasta Leppävaaraan avattiin rantaradan vie-
reen 2001.

32. Jägerfilmin studiot
Paatsamatie 4. Berliiniläissyntyinen eloku-
vaohjaaja ja -tuottaja Kurt Gustav Otto Jäger 
(1898–1965) tuli Suomeen 1920-luvun alussa 
Suomi-filmin elokuvalaboratorion johtajaksi ja 
pääkuvaajaksi. Hän tuotti kaikkiaan 10 elokuvaa, 
merkittävimpinä Isoviha, Elinan surma ja Tuk-
kijoella. Oman filmistudion Jäger perusti vuon-
na 1937 Haagaan, Orapihlajatien ja Paatsamatien 
kulmaan nimellä Jäger Filmi Oy. Rakennuksessa 
oli ajanmukainen äänittämö ja oma filmilabora-
torio. Studio oli suuri sähkövirran kuluttaja ja 
siksi jouduttiin rakentamaan uusi muuntaja radan 
pohjoispuolelle. Jägeristä on tehty tv-dokumentti 

”Erään vierasmaalaisen tarina – Kurt Jäger”.

Jägerfilmin lopetettua toimintansa samaan ra-
kennukseen tuli Coca-Colan varasto. Kolajuoma 
tuli Suomessa markkinoille ensi kertaa Helsingin 
olympialaisissa 1952. Jakeluautoissa oli rullaovet 
ja paikalliset lapset pyytelivät kuljettajilta saada 
Colaa juodakseen.

33. Orakoto-talot
Orapihlajatie 21–27. Professori Jaakko Laa-
potin (s. 1931) suunnittelemat talot valmistuivat 
vuonna 1962. Neljän asunnon taloyhtiö on arvioi-
tu valtakunnallisesti merkittäväksi aikakautensa 
edustajaksi, joka sekä dominoi että rikastuttaa 
ympäristöään. Tästä syystä Orakoto on myös 
modernin arkkitehtuurin suojelujärjestön Doco-
momon listalla. Jaakko Laapotti toimi vuosina 
1975–94 Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosas-
ton asuntosuunnittelun professorina ja on tun-
nettu erityisesti korkeatasoisista asuntosuunni-
telmistaan.

34. Helsingin maalinnoitus
Katso kohde 60 ja tietolaatikko sivulla 53. 
Orapihlajatien kalliossa on suojaluola, joka kuuluu 

ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin 
maalinnoituksen tukikohtaan XXIV. Tukikohta si-
joittui nykyisiin Pohjois-Haagaan ja Lassilaan.

Samalle alueelle lienee kuitenkin suunniteltu 
myös Helsingin edustan merilinnoitukseen kuulu-
vaa kaksoistornitykkiä kuten Munkkiniemeenkin. 
Asemien keskeneräisyyden perusteella louhintaan 
näkyy ryhdytyn juuri ennen Venäjän vallankumo-
usta. Kirjallista dokumenttia patteriin suunnitel-
lusta aseistuksesta ei ole löytynyt.

35. Alppiruusupuisto
Haagaan istutettiin luonnontilaiselle suolle vuon-
na 1975 yhteensä 3 000 rhododendronristeymää. 
Hanke liittyy Helsingin yliopiston edelleen jatku-
vaan kasvinjalostusohjelmaan, jonka tavoitteena 
on luoda Suomen ilmastoon sopeutunut, moni-

puolinen ja näyttävä rodolajikkeisto. Puiston suun-
nittelivat kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö ja 
kasvinjalostustieteen professori Peter Tigerstedt.

Alun perin alue oli mäntyvaltaista suota, jossa 
kasvoi männyn lisäksi koivua, mustikkaa, suopur-
sua ja lakkaa. Alppiruusut istutettiin rahkaturpee-
seen, jota oli suolla parin metrin paksuinen kerros. 
Yksi puistossa kehitetyistä lajikkeista on nimetty 
Haagaksi. Puistoa laajennettiin 1990-luvun loppu-
puolella istuttamalla pyörätien pohjoispuolelle 
1 500 alppiruusun sukuista puistoatsaleaa. Atsa-
leoiden jalostusohjelmasta on saatu kotimaisia 
lajikkeita levitykseen. Rodojen suvussa on kaikki-
aan yli tuhat lajia, joista suuri osa esiintyy Hima-
lajalla. Rhododendron onkin Nepalin kansallis-
kukka. Haagan alppiruusuista suurin osa kukkii 
toukokuun lopulta kesäkuun puoliväliin.
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Pohjoispolku
Haagan pohjoinen kotikaupunkipolku kuvaa runsaan kuudenkymmenen vuoden aikana kasvaneen 
kaupunginosan kehitystä ja nykyistä olemusta. Polku alkaa Pohjois-Haagan yhteiskoululta edeten Tha-
lian aukion ja kirkon ohi Etelä-Haagaa sivuavalle puistoalueelle. Sieltä kuljetaan Linnaleirin aukion, 
Santavuoren ja Pakkalan alueen kautta Idan mäelle, ostarille, edelleen kirjastolle Kaupintielle ja lopuk-
si maalinnoituksen ja Runar Schildtin puiston kautta Pohjois-Haagan ala-asteelle.

Pohjois-Haagan rakentuminen
Pohjois-Haaga on sodanjälkeisen lähiörakentamisen kultakauden tuotos, jonka luonnosteli Helsin-
gin asemakaavapäällikkö Birger Brunila jo 1945 – vuotta ennen Haagan kauppalan ja Huopalahden 
kunnan liittämistä Helsinkiin. Asemakaavat piirsi 1949 Synnöve Schmidt.

Haagan takametsiin nousi vuosina 1951–59 moderni esikaupunki, jossa on monia nimekkäiden 
arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia. Kadunnimet johdettiin Nuijasodasta ja teatterialalta. Ra-
kentaminen toteutui vaiheittain: ensin Santavuoren alue, toisena Ida Ekmanin ja Ohjaajantien väli-
nen alue, ja kolmantena Adolf Lindforsin ja Ida Aalbergin tien pohjoispuoli asuntoreformikilpailun 
vauhdittamana. Pakkalan alue rakennettiin 1970-luvulla ja viimeisenä Lassila sekä Pohjois-Haagan 
asema ympäristöineen 1980-luvulla Martinlaakson radan vaikutuspiiriin.

Pohjois-Haagan asukasmäärä oli enimmillään yli 12 000, nykyään 9 000 ja jälleen kasvamassa. 
Yhteisen toimeliaisuuden tuloksia ovat monet julkiset ja yksityiset hankkeet. Asuinympäristöä on pi-
detty viihtyisänä ja suosittuna. Pohjois-Haagan rakennukset ja luonnonläheisyys edustavat aikakau-
tensa lähiörakentamisen ihanteita ja niiden kulttuurihistoriallista arvoa pidetään kiistattomana. 

Asutus etenee pohjoiseen vuonna 1957.

Kuva Per Olov Jansson/Helsingin kaupunginmuseon kokoelmat
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36. Pohjois-Haagan 
yhteiskoulu

Pietari Hannikaisen tie 6. Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun perustaminen ja valmistuminen on 
hyvä esimerkki yhteisen yrittämisen tuloksista. 
Koulu perustettiin kannatusyhdistyksen ja Poh-
jois-Haaga Seuran tuella ja koulutyö alkoi 1.9.1956. 
Koulurakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto 
Sirkka ja Aarne Piirainen ja se valmistui vuosien 
1958 ja 1959 aikana. Siihen saakka koulu toimi To-
larin koulun tiloissa iltavuorossa. Valtio tuki yksi-
tyiskoulujen perustamista, koska oppilasmäärät 
sodanjälkeisinä vuosina kasvoivat ja kouluja tar-
vittiin aiempaa huomattavasti enemmän. Sitten 
myöhemmin yksityiset sopimuskoulut ovat joutu-
neet uudelleen osoittamaan tarpeellisuutensa.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu on vuosikymme-
nien aikana kokenut sekä koulujärjestelmän että 
yhteiskunnan tahoilta tulleet muutospaineet. Kou-
lun monet vahvuudet ovat olleet hyvänä takeena 
koulutyön onnistumiselle. Koulu vastaa yläasteen 
ja lukion opetuksesta. Se on valinnut liikunnan ja 
matematiikan omiksi painotusaloikseen. PHYK 
vastaa Helsingin yläasteiden oppilasurheilutoi-

PHYK:n palkintokaappi. minnan organisoimisesta ja toimii kaupungin 
kansainvälisenä vierailukouluna. Koulun oppi-
lasmäärä on nykyisin keskimäärin 850 ja lukion 
päästötodistuksen saajien ja ylioppilaaksi kirjoit-
tajien määrä on vuosittain 100. Lukioon pyrki-
vien ja kouluun pääsevien keskiarvo on noussut 
kiitettävälle tasolle, mikä merkitsee koulun hyvää 
mainetta, suosiota ja samalla kertoo koulun luon-
teesta.

Liikuntapainotteinen koulu on tuottanut usei-
ta Suomen- ja maailmanmestaruustason huippu-
urheilijoita. Koulu on tarjonnut hyvät puitteet 
erityislahjakkuuksia omaaville nuorille ja heidän 
opinnoilleen. Oppilaiden mitalikahvit ovat olleet 
Pohjois-Haagan yhteiskoulussa koko kouluyhtei-
sön juhlatapahtumia. 

Koulun fyysiset tilat ovat osoittautuneet riittä-
mättömiksi nykyisten opetus- ja toimintatilavaati-
musten mukaan. Opetustilaratkaisut ovat koulun 
suurena haasteena lähivuosien aikana. Koulu on 
varsinaisena tukikohtana oman alueensa järjes-
töille ja eri toimijoille, erityisesti Pohjois-Haaga 
Seuralle. Koulun vieressä Pietari Hannikaisen 
tiellä toimii Pohjois-Haagan ensimmäinen, van-

hempain aloitteesta vuonna 1954 perustettu päivä-
koti Kanerva.

37. Seitsemän veljeksen kivi
Näyttelijäntie 3. Viipurin rapakivigraniittinen 
järkäle on yksi Helsingin suurimpia siirtolohkarei-
ta, tilavuudeltaan lähes 100 m3. Kivellä kerrotaan 
filmatun vuonna 1939 Hiidenkivi-kohtaus Wilho 
Ilmarin elokuvasovitukseen Aleksis Kiven Seitse-
mästä veljeksestä. Tämä tieto ei ilmeisesti ole kui-
tenkaan todenperäinen.

38. Thalian aukio
Aino Acktén tie 8. Vuonna 1954 Pohjois-Haagan 
toisen rakennusvaiheen alussa muodostui Näyt-
telijäntien ja Aino Acktén tien risteykseen aukio, 
jota reunustaviin rakennuksiin oli suunniteltu 
runsaasti liiketiloja. Bussilinjojen päätepysäkit 
siirrettiin silloin tälle torille. Kaupunki kokeili 
1955–58 “runkolinjaa”, jossa esikaupunkilinjojen 
matkustajien piti vaihtaa busseista raitiovaunuun 
ja päinvastoin Ruskeasuolla, tästä seurauksena oli 
tavaton ruuhka. Niinpä Pohjois-Haagan asukas-
toimikunta itse sopi Suomen Turistiauton kanssa 
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suoran linjan avaamisesta ja hankki sille myös 
tarvittavat luvat.

Thalian aukio muodostui varsinaiseksi kauppa-
keskukseksi: pieniä liikkeitä oli paljon ja samoin 
useilla pankeilla oli konttorinsa, apteekki aloit-
ti toimintansa 1955 Aino Acktén tien puoleisella 
sivulla ja rakennustarvikeliike RAKE sijoittui 
hyvin uudisrakennusalueelle. Alkuperäisistä liik-
keistä jatkaa vielä kemikalio, joka nykyisin toimii 

kauneushoitolana. Vanhin nimi- ja mainoskyltti 
on Liitos-Asuste, jonka nimi viittaa vuoden 1946 
Helsingin suureen alueliitokseen. Liike toimii 
edelleen.

Näyttelijäntien ja Pietari Hannikaisen tien kul-
mauksessa oli kioski, jota kaikkien haagalaisten 
tuntema “Nakkiemo” Aira Kolari piti liki 20 vuot-
ta. Hän huolehti päivisin ja pitkälle aamuyöhön 
ohikulkevien ilta- ja yöpalatarjoilusta, kuuntelusta 

ja ajatusten vaihdosta. Vuonna 2000 Näyttelijän-
tie 2:n seinään kiinnitettiin Nakkiemon kioskin 
muistolaatta Pohjois-Haaga Seuran toimesta. 

Aukion nimi tulee kreikkalaisesta Thaleiasta, 
joka on komedian ja paimenrunouden (nyk. näyt-
tämötaiteen) muusa eli runotar. Aino Ackté (1876 
–1944) oli Suomen ensimmäinen kansainvälinen 
oopperatähti. Hän työskenteli Pariisissa, New Yor-
kissa ja perusti Suomen Kansallisoopperan sekä 
Savonlinnan Oopperajuhlat.

39. Hagaro
Tolarintie 2. Fruntimmersföreningen i Helsing-
fors -yhdistyksen ruotsinkielinen palvelutalo ja 
vanhainkoti, joka valmistui 1956. Hagaron suun-
nitteli Jarl Eklund, jonka muita töitä ovat Kalas-
tajatorppa Munkkiniemessä ja Kluuvikadun Fazer. 
Rakennuksen vanha osa peruskorjattiin 1994 ja on 
suojeltu. Laajennusosan suunnitteli Kari Savolai-
nen 2005. Uusi ja vanha rakennus liittyvät toi-
siinsa hyvin luontevasti niin ulkoisten arkkitehto-
nisten ratkaisujen kuin myös tilojen toimivuuden 
osalta. Rakennuksia ympäröi oma puutarha, jonka 
suunnitteli Henrik Ramsay. Viihtyisä koti tarjoaa 

hoitopaikkoja yhteensä 53:lle vanhukselle. 
Hagaro oli ensimmäinen vanhusten asumis- ja 

hoitopalvelua antava laitos Pohjois-Haagassa. Seu-
raavilla vuosikymmenillä valmistuivat suomen-
kieliset vanhainkodit.

40. Hakavuoren kirkko
Tolarintie 1. Kirkko valmistui tsaarin ajan tykki-
tien paikalle vuonna 1963. Kirkon suunnittelija 

Thalian aukio.

Hagaro.
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Eevi Aho asuu edelleen kirkon naapurissa. Tii-
linen kirkkorakennus edustaa aikansa uusinta 
arkkitehtuuria ja sopeutuu mittakaavaltaan ympä-
ristöönsä. Aho oli mukana kirkon suunnittelussa 
paikan valinnasta alkaen. Kellotapuli kurkottaa 
30 metriin maanpinnasta. Kirkkosalissa on 550 
paikkaa ja erillisessä seurakuntasalissa 100 paik-
kaa. Kiinnostavat ovat valon ja valaistuksen rat-
kaisut: päivänvalo varjoineen osuu juuri pääjuma-
lanpalveluksen aikaan kirkkosaliin. Kirkkosali on 
hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka.

Kirkon useat taideteokset vahvistavat sen 
perussanomaa. Alttariveistos on Harry Kivijär-
ven tekemä veistos Ristiinnaulittu. Seurakunta-
salissa on Pekka Kontion Avoin hauta, joka pal-
jastettiin vuonna 1969. Veistoksen tekotapa on 
ollut ainutkertaista tiilien muottiin muotoilua. 
Kirkkosalin uusin taideteos on alttariseinällä 
Toivo Jaatisen tekemä Vuorisaarna, joka lahjoi-
tettiin kirkon 30-vuotisjuhliin. Eteisaulassa on 
kuvaamataidonopettaja Tuulikki Nikulan tekemä 
Tiimalasi, rahankeräyslipas lähetystyölle. Seura-
kuntatalosiivessä on pieni toimituskappeli, jonne 
on sijoitettu pohjoishaagalaisen Aimo Ronkasen 

vuonna 1949 maalaama ja lahjoittama alttaritaulu 
Jeesus siunaa lapsia.

Kirkkotekstiilit viestittävät ja puhuvat omalla 
tavallaan niin hiljaisessa kirkkosalissa kuin suu-
ressa juhlatapahtumassakin. Alkuperäiset kirkko-
tekstiilit suunnitteli Dora Jung. Tekstiilit uusittiin 
vuosina 2007–08 ja niiden suunnittelijaksi kut-
suttiin, professori Päikki Priha valmistelemaan 
työ Dora Jungin hengessä.

Pohjois-Haagan suomenkieliset asukkaat kuu-
luivat aluksi Huopalahden seurakuntaan, joka 
nimitti heille piiripastorin vuonna 1956. Haka-
vuoren seurakunta itsenäistyi vuonna 1966, mutta 
muodosti Huopalahden kanssa jälleen uuden Haa-
gan seurakunnan 1.1.2011. Haagan ruotsinkieliset 
asukkaat kuuluvat Petruksen seurakuntaan, joka 
toimii Länsi- ja Pohjois-Helsingissä.

41. Ramsayn lato
Kirkon ja rivitalojen välisellä kalliokumpareella 
on ollut Pohjois-Haagan vanhin rakennus, punai-
nen lato, jonka 1800-luvun lopulla Munkkiniemen 
kartanon vapaaherra Ramsay oli rakentanut omil-
le mailleen. Myöhemmin lato oli Saarisalmen per-

heen käytössä. Vuosina 1936–40 Etelä-Haagassa 
sijainnut Jägerfilmin studio käytti tätä latoa ja sen 
ympäristöä ulkofilmauspaikkoina, tähtinä mm. 
Ansa Ikonen ja Tauno Palo. Lato toimi viljavaras-
tona vuoteen 1952 asti. Se purettiin ja vieressä ole-
vien peltojen viljely lopetettiin, kun aluetta ryh-
dyttiin rakentamaan. Rakennuksesta on jäänyt 
muistoksi kivimuuri. 

42. Rivitalot
Ohjaajantie 30–36. Pitkään Pohjois-Haagan 
ainoat rivitalot olivat nämä, omille tonteille raken-
netut vuosina 1954–55. Ohjaajantien numerot 30 
ja 34 on rakennettu samojen piirustusten mukaan, 
käyttäen julkisivuissa eri materiaaleja ja värejä. 
Kaupunginmuseo on arvioinut numero 32:n arkki-

tehtuurin erittäin harkituksi ja viimeistellyksi. Sen 
suunnitteli Kurt Simberg, jonka tunnetuin työ on 
Hanken eli Svenska Handelshögskolan Töölössä.

Kadun toisella puolella on Haagan pisin talo, 
Ohjaajantie 11–13 vuodelta 1955. Sen suunnitteli-
jat Kaj Englund ja tuleva profesori Aulis Blomstedt 
olivat rakennusalan standardoinnin keulamiehiä 
jälleenrakennuskauden Suomessa.

43. Aino Acktén puisto
Aino Acktén tien ja Vantaankosken radan 
välinen viheralue. Entisen peltolaakson maise-
ma on säilynyt avoimena jo ainakin 140 vuotta. Se-
naatin kartassa vuonna 1871 niityksi merkitty alue 
ulottuu Mätäjoen mutkasta nykyisen Aino Acktén 
tien vaiheille. Nykyisin kirkkopuistikon viereinen 

Punatiiliset sähkömuuntajat
Ohjaajantiellä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu punatiilinen sähkömuuntajara-
kennus vuodelta 1953, suunnittelija on Yrjö Dunderfelt. Pohjois-Haagassa on kaikkiaan kahdeksan 
samanlaista tiilimuuntajaa, jotka ovat valmistuneet alueen eri rakennusvaiheiden edetessä. Toiset 
muuntajat ovat Ohjaajantie 10:n vieressä, Adolf Lindforsin tien, Ida Aalbergin tien, Ilkantien ja kol-
me muuntajaa Näyttelijätien varrella. 
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kenttä on tärkeä liikuntapaikka, jota käyttävät 
eri harrastusryhmät sekä Pohjois-Haagan ala-as-
teen koulu. Aino Acktén puiston aluetta kokonai-
suudessaan on kunnostettu, se on jaettu useiden 
toimijoiden kesken. Viljelypalstat, jotka ovat haa-
galaisten ahkerassa hyötykäytössä, kunnostettiin 
vuosien 2008–09 aikana. Koko alueen toimivuut-
ta ja puistomaisuutta kehitettiin. Koirapuisto laa-
jennettiin ja rakennettiin uudelleen. Skeittirata 
rakennettiin entisen hyppyrimäen alastulorinteen 
eteen. Hyppyrimäki eli Haagan Hydda oli erittäin 
suosittu liikuntapaikka talvisin 1950–60 luvuilla. 
Urheiluseura Huopalahden Hurjat järjesti kilpai-

luja ja huolehti hyppyrimäen kunnossapidosta. 
Tornin puiset rakenteet purettiin 1960-luvun lo-
pulla turvallisuussyistä.

Puiston länsipuolella kallioharjanteella ulkoilu-
polun varrella kohoaa jylhä Peikonhammas, kor-
kea ja jyrkkäseinäinen kallionhuippu, jonka vie-
ressä on useita suurehkoja kivilohkareita.

44. Atsalea- ja 
alppiruusupuisto

Etelä- ja Pohjois-Haagan yhteisenä aarteena ja 
helsinkiläisten helmenä voidaan pitää Alppiruu-
supuistoa eli rodopuistoa, joka jää varsinaisesti 

Viljelypalstat.

Etelä-Haagan puolelle (kohde 35). Puiston pohjoi-
sempi puoli – luontaisesti Pohjois-Haagan puoli 
– on atsaleapuistoa. Lajikkeiden jalostusohjelma 
on käynnistetty 1986 ja istutukset on aloitettu 
puistoalueen laajennuksen jälkeen keväällä 1996. 
Atsaleat kukkivat kesäkuun aikana ja kukinta-
aika on jonkin verran pidempi kuin alppiruusujen. 
Jalostusohjelmalla pyritään kehittämään talven-
kestäviä lajikkeita. Vuonna 2010 alkoi puisto-
alueella uudenlaisen istutusalueen, metsäpuutar-
han, rakentaminen. Pensaiksi on valittu erilaisia 
hortensioita atsalealajikkeiden lisäksi ja muita 
kukkivia varjopensaita.

Koko puistoaluetta on kunnostettu, huollettu ja 
puistokäytäviä rakennettu esteettömäksi. Puisto 
on mieluisa retkikohde kaikkina vuodenaikoina. 
Parhaana atsaleojen ja alppiruusujen kukinta-ai-
kana vierailijoita käy runsaasti, läheltä ja kaukaa.

45. Laajasuon puiston 
uudisrakentaminen

Uusi liikuntapuisto rakentuu entiselle suolle, jossa 
vielä 1960- luvulla käytiin hillassa. Alueen pohjois-
laidalle valmistui 2010 neljä HITAS-rivitaloa, 

suunnittelijana Juha Mutanen. Taloissa on yh-
teensä 20 huoneistoa kooltaan 54–114 m2. Niiden 
ostajat ovat saaneet valita haluamansa huonejaon 
valmiista vaihtoehdoista. Kaupunki on viime aikoi-
na pyrkinyt tietoisesti monipuolistamaan Haagan 
asuntokantaa, jonka keskikoko on ollut tähän 
mennessä vain 52 m2.

Eliel Saarisen tien liikenneympyrää reunus-
tavat talot on rakennettu 2005–10 noudattaen 
1950-luvun henkeä mittasuhteissa, kattokulmis-
sa ja värityksissä. Leevin palvelutalon paikalla 
oli 1950–60-luvuilla pienoisgolfrata, jota hoiti 
urheiluseura Huopalahden Hurjat.

46. Haagan ammattikoulu
Ilkantie 3. Heltech Haagan ammattikoulu, 
valmistui 1968. Suunnittelijoina olivat Timo ja 
Tuomo Suomalainen, jotka ovat suunnitelleet 
mm. Temppeliaukion kirkon. Suojellun arvo-
rakennuksen peruskorjaus valmistui syksyllä 
2011. Saneerauksen suunnitteli Jukka Sirén, jonka 
vanhemmat Heikki ja Kaija Sirén ovat suunnitel-
leet mm. Hakaniemen Ympyrätalon ja isoisä Johan 
Sigfrid Sirén eduskuntatalon.
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Ammattikoulu. Valkea talo. Haagan ammattikoulu yhdistettiin vuonna 
1999 Helsingin tekniikan alan oppilaitokseen, 
joka on Suomen suurin toisen asteen ammatillinen 
oppilaitos. Ilkantien yksikössä keskitytään auto-
alan koulutukseen. Oppilastöinä tehdään henkilö- 
ja pakettiautojen huolto- ja korjaustöitä.

47. Valkea talo
Ilkantie 4. Nimensä mukaisesti valkea ja arkki-
tehtuuriltaan mielenkiintoinen talo herättää ohi-
kulkijoiden huomion. Valkea talo valmistui arkki-
tehtiprofessori Jaakko Laapotin suunnittelemana 
vuonna 1987 erityisesti huonokuuloisia ja kuulo-
vammaisia varten. Sisustuksen on suunnitellut 
professori Kari Uusiheimala. Talon kokonaispin-
ta-ala on yli 10 000 m2.

Valkean talon omistavat Kuurojen liitto, Kuulo-
liitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja Kuulovammaisten 
Lasten ja Vanhempien Liitto. Järjestöt ovat valta-
kunnallisia ja niiden toiminta on monipuolista ko-
timaista ja kansainvälistä vaikuttamista, ohjausta, 
opetusta, tutkimusta, materiaalipalvelua ja estei-
den poistamista. Valkean talon palveluihin kuu-
luvat myös kirjasto, kansanopisto, Humanistinen 

Ammattikorkeakoulu ja Kuurojen Lähetys.
Kuulojärjestöjen vilkas monitoimitalo palvelee 

myös lähialuettaan. Rakennuksessa on toimis-
tojen opetus- ja tutkimustilojen lisäksi ravintola, 
auditorio, kokoustilat, saunaosasto ja uimahalli, 
kuntoutuskoti ja kuulokeskus.

48. Linnaleirin aukio
Huovitie 3–5. Pohjois-Haagan ensimmäinen 
rakennusvaihe oli vuosina 1951–54. Santavuoren-
tien alueella ja sen jatkona rakennettiin taloja 
myös Huovitielle. Linnaleirin aukio oli valmistu-
essaan 1955 Pohjois-Haagan ensimmäinen palvelu-
keskittymä. Toisen rakennusvaiheen jälkeen pal-
velut keskittyivät Thalian aukiolle. Aukion sekä 
useiden lähikatujen ja puistojen nimet on johdet-
tu Nuijasodasta (1596–97), joka oli suomalaisten 
talonpoikien kapina ruotsalaista aatelistoa ja sota-
väkeä vastaan.

Huovitie 3 valmistui 1956, suunnittelijoina 
Martta ja Ragnar Ypyä, nyttemmin suojeltu talo. 
Tuleva professori Ragnar Ypyä oli opiskeluaikoi-
naan töissä Alvar Aallon toimistossa ja toimi mm. 
Viipurin kaupunginarkkitehtina. Talon kellarissa 
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toimi elokuvateatteri Kino Haaga, jossa oli 472 
istumapaikkaa. Myöhemmin teatteri sinnitteli 
Kino Aritan nimellä vuoteen 1986. Nyt samois-
sa tiloissa toimii verkossa tehtäviin mielipide-
kyselyihin erikoistunut yritys Webropol, joka on 
säilyttänyt alakerran alkuperäisessä asussaan.

Haagan terveysasema valmistui Huovitie 5:een 
ja otettiin käyttöön 1986. Sen suunnittelijoina oli-
vat Keijo Koskinen ja Christel Schalin. Terveysase-
ma huolehtii Lassilan, Pohjois- ja Etelä-Haagan 
sekä Kivihaan sairaanhoidon, avosairaanhoidon 
ja neuvolapalveluista sekä laboratoriopalveluihin 
liittyvistä näytteiden ottamisista. Väestömäärä 
tällä alueella on noin 25 400. Terveysasemalla 
toimivat myös psykiatrian erikoissairaanhoitaja, 
päihdetyöntekijä ja fysioterapeutit. Lääkäriva-
kansseja on yhteensä 12. Palautteiden mukaan 
haagalaiset ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa pal-
veluihin kuluneina vuosikymmeninä. 

49. Santavuoren alue ja 
rintamamieskerrostalot

Santavuorentie. Pohjois-Haagan asemakaava 
oli hyväksytty vuonna 1949. Ensimmäiset asuin-

rakennukset alueliitoksen jälkeen valmistuivat 
Santavuorentie 3:een ja 5:een vuonna 1952. Nämä 
talot ovat harvinaisia rintamamieskerrostaloja.

Vuonna 1949 hyväksyttiin eduskunnassa laki, 
jonka mukaan saivat rintamamiestonttiin oikeute-
tut henkilöt hakea tontin asemesta edullista lainaa 
kerrostalon rakentamista varten. Tällaisia yhtiöitä 
perustettiin 58, joista 27 Helsinkiin. Niistä huo-
mattava osa on Pohjois-Haagassa: Santavuoren-
tie 4, 6 ja 8, Poutuntie 4,6 ja 8, Näyttelijäntie 3 ja 
5–7 sekä Pastori Jussilaisen tie 4 ja 8. Uusimpien 
standardien mukaan rakennettuihin kerrostalo-
huoneistoihin muuttaminen oli rintamamiehille ja 
heidän perheilleen kuin unelmien täyttymys.

50. Vanhusten asuintalot
Krankantie 2. Helsingin kaupungin 400-vuotis-
kotisäätiön rahoituksella rakennettiin Pohjois-
Haagan ensimmäinen suomenkielinen vanhusten 
asuintalo vuonna 1967. Rakennukset suunnitteli 
Markus Tavio. Aikanaan ne edustivat ympäristö-
ään modernimpaa arkkitehtuuria.

Taloon vuokralaiseksi pääsemisen ehtona 
on, että hakija on täyttänyt 60 vuotta ja asunut 

vähintään 20 vuotta Helsingissä. Asuntoja oli 
alunperin 164. Taloissa tehtiin vuosiena 2009–11 
perusteellinen saneeraus, jolloin uusittiin vesi-
katot, julkisivut ja koko talotekniikka. Yleisiä tilo-
ja parannettiin esteettömiksi. Asuntoihin tehtiin 
runsaasti muutoksia ja kymmeniä pieniä yksiöitä 
yhdistettiin kaksioiksi. Toinen huone mahdollis-
taa esim. yövieraiden kutsumisen. Näin asuntojen 
määrä väheni 123:een. Talojen asukkaat ovat tois-

tuvasti ilmaisseet tyytyväisyyttään uusittuihin 
koteihin ja niiden toimivuuteen.

51. Marjatta-koulu
Poutuntie 12. Lääkintäpedagoginen erityis-
koulu, joka on tarkoitettu kehitysvammaisille ja 
psyykkisesti häiriytyneille lapsille, sai oman kou-
lurakennuksen Poutuntieltä vuonna 1998. Suun-
nittelijat Aarni ja Maarit Holttinen ovat ottaneet 

Marjatta-koulun salin ikkunamuoto.
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huomioon hoitopedagogiset lähtökohdat ja steine-
rilaisen ajattelun.

Kasvatus ja hoito koulussa perustuu Rudolf 
Steinerin antroposofiseen filosofiaan. Luokkia 
on 0–10 ja yhdeksän luokkaa käytyään oppilaat 
saavat päättötodistuksen. Opetusryhmissä ja luo-
kissa on enintään kahdeksan oppilasta. Jokaisel-
le oppilaalle tehdään henkilökohtainen ohjelma. 
Koulussa on oppilaille myös iltapäivähoito. Op-
pilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon 
lisäksi tarvittavat erityisterapiat. Oppilaat tulevat 
ympäri pääkaupunkiseutua ja heille on järjestetty 
koulukuljetus.

Koulussa toimii Marjatta-koulun oppilaiden 
tuki ry, joka on vanhempien/huoltajien, opettaji-
en ja muun henkilökunnan muodostama tukiryh-
mä. Koulu on yksityiskoulu, jolla ei ole lukukausi-
maksua. 

Marjatta-koulu on toiminut useissa väliaikai-
sissa paikoissa ennen omaa Haagan kouluaan.

52. Toimistotalot
Eliel Saarisen tie 2 ja Nuijamiestentie 3–9. 
Kone Oy:n toimitalo valmistui konsernin kotimaan 

liiketoimintayksikön päämajaksi 2001, suunnit-
telijana Tapani Keskitalo. Kone perustettiin 1910 
Strömbergin tytäryhtiöksi. Vuonna 1924 emoyh-
tiön saneerauksen yhteydessä omistus siirtyi Her-
lin-suvulle. Kone-konserni on nyt yksi maailman 
johtavia hissi- ja liukuporrasalan yrityksiä. Sillä 
on yli 800 toimipistettä yli 40:ssä maassa.

Kuljetusalan järjestöjen toimitalo Kuljetusris-
tikko valmistui 1973 Nuijamiestentie 5:een, suun-
nittelijana Teuvo Korhonen. Sen pohjoispuolelle 
rakennettiin 1986 Kuljetuskuutio. Talojen keskei-
nen käyttäjä on Suomen Kuljetus ja Logistiikka 
ry, entinen Kuorma-autoliitto, jonka juuret ovat 
vuonna 1936 perustetussa Ammattiautoliitossa.

Nuijamiestentien ja Hämeenlinnanväylän vä-
liin rakennetut talot on suunniteltu toimisto- ja 
liiketiloiksi sekä toimimaan myös liikenteen melu-
suojana. Näissä taloissa toimivat mm. SKAL, Suo-
men Kuljetus ja Logistiikka ry, A-vakuutus, Profiz, 
liiketoiminnan kehittämispalvelujen asiantuntija, 
Stella Group:n logistiikkapalvelut, kosmetiikka-
alan tuottaja Dermanor, laki- ja asianajajatoimis-
toja sekä Kissaklinikka. Tiloissa on myös yritysten 
kokous- ja koulutustiloja. Ravintola-, lounas- ja 

saunapalvelut ovat avoimia, muidenkin kuin yri-
tysten käyttöön tarkoitettuja. Walentin Chorellin 
tietä on suunniteltu Nuijamiestentien jatkeeksi.

53. Kiffenin ampumarata
Maria Jotunin tie. Kronohagens Idrottsförening 
rakensi Haagaan 1925 Pohjoismaiden suurimman 
ampumaradan pitkälti talkoovoimin. Puutavaran 
lahjoitti Karl Fazer. Kuljetuksesta huolehti Karl 
Stockmann. Suorituspaikkoja oli peräti 190. Ra-
dan ylläpito tuli kuitenkin seuralle liian kalliiksi ja 
se myytiin suojeluskunnalle. Sen kilpailuja seura-
sivat mm. naapurimaiden sotilasasiamiehet sekä 
presidentti P. E. Svinhufvud ja marsalkka C. G. E. 
Mannerheim.

Nyt ampumaradasta on jäljellä ampumasuo-
jan takana olleen tähystyslavan betoninen runko-
rakenne. Siitä 300 metriä pohjoiseen on maasta 
tehty vastapenger, josta on löytynyt luoteja, jotka 
poistettin maansiirtotöinä vuoden 2012 aikana.

54. Pakkalan alue
Eliel Saarisen tien ja Hämeenlinnanväylän 
kulmaus. Perimätiedon mukaan Pakkalantien 

alueen rakentaminen sai alkunsa, kun Maunulassa 
palaneiden puutalojen asukkaille piti keksiä nope-
asti uudet asunnot. Kaupunki kaavoitti pikavauh-
tia kokonaisen minilähiön Pohjois-Haagan kylkeen 
vuonna 1970 ja teki aluerakentamissopimuksen ra-
kennusyhtiö Hakan kanssa. Rakennuksia piirsivät 
Kalevi Ruokosuo ja Olavi Maamies. Haka raken-
si alueen nopeasti vuosina 1971–73. Lähimpänä 
Hämeenlinnanväylää ovat suuret vuokratalot, län-
nessä puiston laidalla omistusasuntoyhtiöt. Asuk-
kaita palveli lähikauppakin Teuvo Pakkalan tiellä. 
Vuokratalojen julkisivuremontit 2006 alkaen ovat 
parantaneet asuntojen käytettävyyttä ja samalla 
kehittäneet alueen ulkoista ilmettä.

Aluerakentaminen oli aikansa ratkaisu kau-
pungeissa kasvavaan asuntojen tarpeeseen. Kaa-
voitus, maanhankinta, rahoitus, rakentaminen ja 
asuntosäästäminen niputettiin yhteen poliittisten 
puolueiden ohjauksessa. Asuntotuotantoon haet-
tiin tehokkuutta ruutukaavan ja elementtiteknii-
kan avulla. Nousukauden hengessä ajateltiin, että 
muuttajille rakennetaan nopeasti halpoja asunto-
ja, jotka voidaan tarvittaessa vaikka purkaa, kun 
ne alkavat rapistua!
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55. Leikkipuisto
Ida Aalbergin tie 6. Kaupunki perusti leikki-
kentän Pohjois-Haaga Seuran ja Lions Club Helsin-
ki/Pohjois-Haagan aloitteesta 1958. Alkuvuosina 
puistossa kävijöitä saattoi olla jopa tuhat päivässä. 
Toiminta on edelleen kaikille avointa ja maksuton-
ta. Aamupäivisin puistossa on ensisijaisesti van-

hempia pienten, alle kouluikäisten lasten kanssa 
ja iltapäivisin heidän lisäkseen tulevat koululais-
ten iltapäiväryhmät. Leikkipuistossa järjestetään 
myös monia erityyppisten ryhmien ohjauksia ja 
opastuksia. Kesäisin kaupunki tarjoaa leikkipuis-
toissa lapsille ilmaisen aterian. 

Pohjois-Haagan leikkipuistossa on vuosit-
tain monia tapahtumia. Lasten vanhemmat ja 
henkilökunta valmistavat juhlapyhien yhteyteen 
omat lasten ja perheiden juhlat. Pohjois-Haaga-
päivä toukokuussa, Helsinki-päivä kesäkuussa, 
Syystempaus elokuussa ja Joulupuuropäivä jou-
lukuussa ovat Pohjois-Haaga Seuran järjestämiä 
tapahtumia. Pohjois-Haagan Lions Club järjestää 
laskiaisriehan ajeluineen. Leikkipuiston tapahtu-
miin ovat kaikki haagalaiset tervetulleita.

56. Pohjois-Haagan 
ostoskeskus

Näyttelijäntie 14. Pohjois-Haagan rakentami-
sen kolmosvaiheen ensimmäisten tornitalojen val-
mistuessa väkiluku kasvoi niin paljon, että uuden 
ostoskeskuksen suunnittelu tuli välttämättömäksi 
1956. Airi Seikkala-Viertokankaan suunnittelema 

Teemapäivä leikkipuistossa.
Ostari.
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ostoskeskus valmistui 1959 yhtenä Helsingin en-
simmäisistä. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuu-
lui elokuvateatteri, jota ei kuitenkaan toteutettu. 
Ostarilla oli bänditila, jossa harjoitteli mm. 1971 
perustettu haagalainen Hurriganes. Nykyisen työ-
väenopiston paikalla oli nuorisotila. 

Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä 
asussaan ja sellaisenaan suojeltu. Uusi toimisto-
osa rakennettiin pihan eteläreunalle 1984. Vesi-
allas istutuksineen on valitettavasti purettu 1994 
ja piha on asfaltoitu. Posti toimi yli 30 vuoden ajan 
ostarilla, kunnes se 1990-luvulla muutti Kupari-
tielle. Nyt ostarin entinen postitoimisto on Itellan 
jakelu- ja varastotiloina.

57. Ida Aalbergin aukio 
Ida Aalbergin tie. Professori Armas Hutrin veis-
tämä pronssipatsas Näyttelijätär hankittiin Poh-
jois-Haaga Seuran organisoimassa hankkeessa ja 
paljastettiin 1.9.1985 seuran täyttäessä 30 vuotta. 
Patsas sijoitettiin Ida Aalbergin tien alkupäähän 
mäelle paikkaan, joka oli nimetty Ida Aalbergin 
aukioksi. Luonnollista kokoa suurempi patsas on 
190 cm korkea. Selväpiirteiset kasvot toimivat 

vastakohtana raskaalle vartalolle, tarkoituksena 
saavuttaa muodosta vapautumisen tunne.

Opiskelija-asunnot Ida Aalbergin tien pää-
hän ovat valmistunet 1970-luvun alussa. Niiden 
asukkaat ovat kehittäneet useita hauskoja tapah-
tumia ja suorituksia, joista yksi on “Idan appro” 
eli korttelin ympärijuoksu saunaillan yhteydessä, 
saunojan luonnollisessa asussa. “Idan kevätpesu” 
on ollut aiemmin Pohjois-Haaga Seuran ja opiske-
lijoiden yhteinen juhlallinen tapahtuma.

Silloisen Helsingin korkeimmat, 12-kerroksi-
set tornitalot nousivat Ida Aalbergin tien varteen 
1958. Niiden suunnittelijat olivat Erik Andersson 
ja Tauno Salo. Vuosien 2008–11 aikana on tehty 
Ida Aalbergin puiston ja viereisen metsikön kun-
nostustöitä. Uusien rivitalojen rakentaminen Ida 
Aalbergin tien varrelle rinteeseen on aloitettu 
2012. 

58. Ulkoilualue
Kehä I:n ja Hämeenlinnan väylän kainaloon jää-
vä kallioinen metsäalue on pohjoishaagalaisten 
ulkoilumaastoa. Vielä 1960-luvulla näillä main 
käytiin poimimassa sieniä. Polut ovat yhteydessä 

Helsingin keskuspuistoon, jonka ulkoilureittejä 
pitkin pääsee etelään Töölönlahdelle, itään Van-
taanjoelle ja pohjoiseen Keimolaan sekä sieltä 
edelleen aina Nuuksion erämaihin saakka. Kaik-
kiaan Helsingissä on lähes 500 km kaupungin yllä-
pitämiä ulkoilureittejä.

Käärmekuusi, yksi metsäpuiden tunnetuim-
pia erikoismuotoja, kasvaa metsän reunassa lä-
hellä Näyttelijäntien ja Kaupintien risteystä. Tämä 
kuusiyksilö rungosta suoraan ulos pistävine lyhyi-
ne oksineen on nyt melko hyvinvoiva. Muutamia 
vuosia sitten sen huomattiin olevan “surullinen”: 
oksat harottivat eri suuntiin ja neulaset olivat osit-
tain kuivuneet. Käärmekuusta on hoidettu poista-
malla ympäriltä valoa estäviä muita puita. Rungon 
ympärysmitaksi rinnan korkeudella mitattiin 164 
cm vuonna 2003 ja pituudeksi 25,5 metriä. Yleen-
sä käärmekuusi ei kasva yli 15-metriseksi.

59. Tieto Oy:n toimitalot
Aku Korhosen tie 2–6. Pohjois-Haagan metsäi-
sen ulkoilualueen ja Kehä I:n väliin rakennettiin 
vuosina 2004 –05 arkkitehtitoimisto Larkas & Lai-
neen suunnittelemat Tieto-yrityksen toimitalot. 

Idan tornit.
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Rakennusten kokonaiskerrosala on 22 500 m2 ja 
niissä työskentelee noin 1 400 henkilöä. Asema-
kaava mahdollistaa vielä 9 500 kerrosneliön lisä-
rakentamisen Aku Korhosen tien yläpäähän.

Atk-alan konsulttitalo Tieto on perustettu 
1968 nimellä Tietotehdas. Tieto fuusioitui Valtion 
tietokonekeskuksen kanssa 1996 TT-tiedoksi. Se 
osti 1999 ruotsalaisen Enatorin, josta nimeksi tuli 
TietoEnator, kunnes 2008 jälleen Tieto. Vuonna 
2013 Tieto oli Pohjois-Euroopan johtava tietotek-
niikan palveluyritys, jonka palveluksessa oli yh-
teensä yli 16 000 työntekijää 30 maassa.

60. Kehä I
Espoon Keilaniemestä Itäkeskukseen ulottuva 
ja 24,2 km:n mittainen Kehä I valmistui 1980.
Se yhdistää Helsingin suurimmat sisääntuloväy-
lät toisiinsa. Kehä I on nykyään Suomen vilkkain 
maantie: Arkisin sitä käyttää Haagan kohdalla 
yli 70 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja ennusteen 
mukaan lähes 100 000 vuonna 2020. Kehä I:llä 
on pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen pa-
himmat pullonkaulat ja toisaalta meluntorjunta 
sen varsilla on puutteellista. Espoon Leppävaaran 

tunnelin ja liittymien parannustöiden seurauksena 
on ruuhkaisuus Lassilan ja Kannelmäen kohdalla 
vähentynyt. Kehätie muodostaa myös luonnollisen 
rajan Pohjois-Haagan ja Kannelmäen välillä. 

Helsingin Energian Lassilan lämpökeskus 
Kehä I:n rampin keskellä on teholtaan Suomen 
suurimpia, 334 megawattia. Käyttö painottuu 
pakkaskeleille: vuosittainen polttoaika maakaa-
sulla on noin tuhat tuntia ja öljyllä sata tuntia. Pii-
pun korkeus on 110 metriä maanpinnasta. 

61. Asunto Oy Sato-Haaga ja 
Pohjois-Haagan kirjasto

Kaupintie 4. Osana Martinlaakson radanvarren 
suurprojektia valmistui Asunto-osakeyhtiö Sato-
Haaga 1978–79, suunnittelijana Mauri Karkulahti. 
Neljässä rakennuksessa on 148 asuntoa sekä yksi 
liikehuoneisto. Yhtiöllä on kerhotila, askartelu-
huone, maanalainen pysäköintihalli, uima-allas 
pihalla sekä tenniskenttä. Vuonna 2010 Asunto Oy 
Sato-Haaga palkittiin toimivista yhteistiloistaan. 

Katutason liikehuoneistoon sijoittui vuonna 
1981 Pohjois-Haagan sivukirjasto Pohjois-Haaga 
Seuran aloitteesta. Nyt kirjaston kokoelmiin kuu-

luu kaikkiaan 26 000 kirjaa, elokuvia ja cd-levyjä. 
Lisäksi lainataan kävelysauvoja, energiankulutus-
mittareita ja jopa iskuporakonetta. Kirjastossa saa 
ohjausta ja opastusta tiedonhankuun sekä ATK:n 
ja internetin käyttöön. Siellä on järjestetty mm. 
Haagan taideseuran paikallisten taiteilijoiden 
sekä lasten taidekerhon näyttelyitä. Pysyvästi si-
joitettuna on Sam Vannin ja Hannu Väisäsen töitä 
kaupungin taidekokoelmasta.

Liikenneyhteydet kirjastoon ovat erittäin hyvät 
ja sen ansiosta asiakkaat tulevat huomattavasti 
laajemmalta alueelta kuin vain Lassilasta tai Poh-
jois-Haagasta.

62. Helsingin maalinnoituksen 
tukikohta XXIV

Tukikohta XXIV sijaitsi pääosin nykyisen Lassi-
lan alueella ja osin Pohjois-Haagassa. Se käsitti 

Helsingin maalinnoitus
Venäläiset rakennuttivat ensimmäisen maailmansodan alla laajan linnoitusjärjestelmän pääkaupun-
ki Pietarin suojaksi. Pääpuolustuslinja oli Helsingin, Porkkalan ja Tallinnan edustalla. Saaret linnoi-
tettiin ja varustettiin tykeillä. Sodan puhjettua Euroopassa 1914 alettiin linnoittaa myös mantereel-
la. Helsingin maalinnoituksen varustukset ulottuivat yhtenäisenä kaarena Vuosaaresta Westendiin 
tarkoituksenaan estää Helsingin laivastotukikohdan valtaaminen maitse. Linnoitustöissä Helsingin 
seudulla oli enimmillään 15 000 henkeä: suomalaisia sekä venäläisten Kaukoidästä tuomia maaorjia 
ja sotavankeja. Koko maassa linnoitustöissä oli loppuvaiheessa yli 100 000 henkeä. Kun työt lop-
puivat vallankumouksiin 1917, nämä jäivät työttömiksi. Maalinnoituksella taisteltiin ainoan kerran 
11–13.4.1918 Suomen sisällissodan aikana, kun Hangossa maihin nousseet saksalaiset etenivät pu-
naisten hallussa olleeseen Helsinkiin lännestä ja pohjoisesta. Sodan jälkeen linnoituslaitteet jäivät 
rappeutumaan. Joitakin luolia kunnostettiin puolustusvoimien käyttöön seuraavassa sodassa, osa 
on edelleen varastoina ja väestönsuojina. Varustukset ovat muinaismuistolain suojaamat. 
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yhteensä 16 taisteluasemaa, ammusvarastoa ja 
suojahuonetta sekä kaksi tykkipatteria lähipuo-
lustusasemineen. Toisessa patterissa oli vuonna 
1918 aseistuksena neljä 152 mm:n kanuunaa mal-
lia 1877. Näyttelijäntien itäpuolella on tukikohta 
XXIII:sta kolme asemaa ja pitkä suojavalli sekä 
luola, jossa jatkosodan aikana toimi ammuslataa-
mo ja sodan jälkeen autokorjaamo. Tulipesäkkeet 
ja suojahuoneet ovat monin paikoin jääneet raken-
tamisen alle, niitä on räjäytetty ja myös täytetty 
maalla. Katuja ja ulkoiluteitä on rakennettu suo-
raan tykkiteiden päälle. Aino Ackten puistossa on 
tukikohtia yhdistävä tykkitie Talista Pirkkolaan. 
Sen varressa kasvaa luonnonvaraisia lehmuksia eli 
niinipuita. Näissä maisemissa kuvattiin osuuksia 
Kalle Kaarnan elokuvaan Elinan surma (1938).

63. Prinsessankivi
Runar Schildtin puiston länsipäästä löytyy siirto-
lohkare, joka tunnetaan Haagassa Prinsessan-
kivenä. Lohkare on ajelehtinut paikalle viimei-
simmän jääkauden jälkeen tulvavedessä kelluneen 
jäävuoren mukana noin 10 000 vuotta sitten. Kivi 
on koostumukseltaan kivisulasta eli magmasta 

kiteytynyttä graniittia, jossa on myös gneissiosia. 
Kivi on ollut haagalaislasten suosima leikkipaik-
ka. Lasten tunteman tarinan mukaan paha noita 
sulki muinoin kauniin prinsessan kiven sisään. 
Urhea prinssi saapui ja halkaisi kiven miekallaan 
ja sai omakseen prinsessan ja puolet valtakuntaa, 
eli Pohjois-Haagan.

64. Runar Schildtin puisto
Laaksoon sijoittuva metsäpuisto on todettu 
asukaskyselyissä yhdeksi Haagan suosituimmaksi 
virkistysalueeksi. Sen kautta kulkee myös tärkeä 
kevyen liikenteen yhteys Pohjois-Haagan aseman 
suuntaan. 

Runar Schildt (1888–1925) oli suomenruotsa-
lainen kirjailija ja teatteriohjaaja. Useita hänen 
teoksiaan on myös filmattu; tunnetuimpana mai-
nitaan Nyrki Tapiovaaran avantgardistinen Va-
rastettu Kuolema (1938), joka perustuu Schildtin 
sisällissotaa käsittelevään novelliin Lihamylly.

65. Punaisten hauta
Aino Actén puiston luoteispääty, Lassila. 
Suomen sisällissodan loppuvaiheessa saksalainen 

Prinsessankivi.



56

57

Itämeren divisioona nousi maihin Hangossa ja 
eteni kohti punaisten hallussa ollutta Helsinkiä. 
Vanha viertotie 12:n kellarista saksalaiset löysivät 
150 henkeä: vetäytyviä punaisia sekä taisteluja 
paenneita siviilejä, joiden joukossa oli myös val-
koisten kannattajia. Nämä antautuivat heiluttaen 
valkoista lippua, mutta pian joku kuitenkin ampui 
kaksi hyökkääjistä. Saksalaiset kostivat teloitta-
malla 45 miestä turvesuolla Riistavuoren vieressä 
12.4.1918. Paikkakuntalaiset hakivat omaistensa 
ruumiit pois ja muut 28 haudattiin tänne.

Kivimiesten ammattiosasto pystytti muisto-

kiven 1919 ja Haagan työväenyhdistyksen metalli-
miehet rakensivat aidan sekä portin. Portin ren-
kaat saatiin hylättyjen maitotonkkien pohjista. 
Hautaa hoitaa nykyään kaupungin puisto-osasto.

Samaan aikaan haagalaisten kanssa haudat-
tiin tähän neljä virolaista, joista yksi oli silloisen 
Viron väliaikaishallituksen varapääministeri Jüri 
Vilms. Parin vuoden kuluttua virolaisten ruumiit 
kaivettiin ylös ja vietiin kotimaahansa. 2000-lu-
vulla virolaisina vietyjen ruumiiden henkilöllisyys 
on kuitenkin kyseenalaistettu. Jatkotutkimukset 
olisivatkin paikallaan.

Punaisten hauta.

66. Pohjois-Haagan ala-aste
Tolarintie 6. Pohjois-Haagan ensimmäinen 
koulu, Tolarin kansakoulu, valmistui 1956 ja sen 
vihki käyttöön tasavallan presidentti Urho Kekko-
nen. Rakennuksen suunnitteli Martti Välikangas, 
jonka tunnetuin työ on Puu-Käpylä. Koulu ja katu 
ovat saaneet nimensä tukkilainen Heikki Tolarilta 
Teuvo Pakkalan näytelmästä Tukkijoella (1899). 

Uuden koulun valmistumista edelsi muutaman 
vuoden tilanahtaus ja väliaikaisuus. Lasten määrä 
kasvoi nopeasti uusien rakennusten valmistuessa. 
1960-luvun alussa Tolarin koulussa oli yli tuhat 
oppilasta ja käytettiin sen vuoksi vuorolukua. Kou-
lun nimi muutettiin 1976 peruskoulu-uudistuksen 
myötä Tolarin ala-asteen kouluksi ja 1995 edelleen 
Pohjois-Haagan ala-asteen kouluksi. Nyt pohjois-

Opin portaat.
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haagalaisten ja lassilalaisten lähikoulussa on run-
saat 300 oppilasta ja 22 opettajaa, painopisteenä 
hyvä perusopetus. Entisen hammashoitolan tilois-
sa toimii päiväkoti Kanervan esikouluryhmä.

Koulun 50-vuotisjuhlien yhteydessä kaupun-
gin taidemuseo hankki tänne kaksi tilausteosta. 
Markus Rissasen värikäs seinämaalaus Kertaa-
mus vuodelta 2006 on nuorimpien oppilaiden 
käyttämässä portaikossa. Juha Okon Perusasiat 
vuodelta 2007 täyttää isompien oppilaiden porras-
huoneen seinät. Molemmissa käsitellään suhteita 
luonnonilmiöiden ja ihmisen tuotosten välillä. 

67. Lassila
Helsingin kaupunki hankki Talin Lassaksen ti-
lan omistukseensa 1930. Viime sotien aikaan sen 
maille rakennettiin ruotsalaisia lahjoitustaloja 
sotaveteraaneille, sotaleskille ja -orvoille. Ne pu-
rettiin, kun Martinlaakson radan varteen alettiin 
toteuttaa “miljoonan kerrosneliömetrin” nauha-
kaupunkia. Tavoitteena oli alusta alkaen täydelli-
nen yhdykuntarakenne kaikkine palveluineen.

Aluksi Lassilan suunnitelmissa oli jopa 25-
kerroksisia liike- ja asuintaloja aseman viereen 
sekä laajoja kerros- ja rivitalokokonaisuuksia 
Runar Schildtin puistoon. Pohjois-Haagan Lähiö-
toimikunta keräsi vuonna 1970 lähes 2 000 nimeä 
suunnitelmaa vastustavaan adressiin ja kaupunki 
joutui pienentämään mittakaavan nykyiselleen. 
Pohjois-Haagan rautatieasema avattiin 1975. Sen 
myötä monen pohjoishaagalaisen päivittäinen 
reitti siirtyi kulkemaan tätä kautta.

Lassila on pääosin rakennettu 1980–90-lu-
vuilla, asukkaita nykyään noin 4 000. Alueelle on 
muuttanut nuoria lapsiperheitä ja siitä saa toimi-
van ja eloisan kuvan. Lassilasta on ulkoiluyhteydet 
Haagan puistoihin ja Helsingin Keskuspuistoon 
sekä Mätäjoen vartta ylös Vantaalle.

Lassilassa on hyvät lähipalvelut päiväkoteineen 
sekä leikki- ja liikuntapuistoineen. Kaupintiellä on 
yritys- ja liikekeskittymä ja Haagan seurakun-
nalla srk-koti Naulapolulla. Pohjois-Haagan posti-
toimisto toimi 1990-luvulla jonkin aikaa aseman 
kupeessa, kunnes muutti Kannelmäkeen.

Martinlaakson rata
Maaltapaon aiheuttamiin hurjiin kasvuennusteisiin vastattiin suunnittelemalla uusi junarata Huopa-
lahdesta pohjoiseen. VR ja Helsingin metrotoimisto suorastaan kilpailivat, kumpi saa hankkeen 
toteutettavakseen. Päätös Suomen ensimmäisen kaupunkijunaradan rakentamisesta tehtiin valtio-
neuvostossa vuonna 1970 ja liikennöinti alkoi 1975. Valittu ratalinjaus ratkaisi uusien kaupungin-
osien sijoittumisen – aivan kuten 70 vuotta aiemmin rantaradan varressa.

Öljykriisien myötä nauhakaupungin eteneminen pysähtyi Martinlaaksoon yli 30 vuodeksi. Rataa 
kuitenkin jatkettiin Vantaankoskelle 1991. Nyt on rakenteilla kehärata uuden Marja-Vantaan alue-
keskuksen kautta lentoasemalle ja edelleen pääradalle.

S
im

o 
K

ar
is

al
o



60

61

Lähteet ja kirjallisuus
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