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Lars Sonckin 1901 laatimassa ”Aiotun Haagan huvilakaupungin asemakartassa” Huopalahden aseman alueelle on 
piirretty asemarakennus ja kaksi pienempää rakennusta.  Kuva: Sinetti-karttarekisteri.

Helsingin ja Karjaan välinen rataosuus avattiin säännölliselle liikenteelle vuonna 1903.  Alkuvuosina Huopalah-
dessa oli vain Pitäjänmäen aseman alainen laituri, jonka yhteyteen Huopalahden ensimmäinen asemarakennus 
valmistui vuonna 1906.  Se oli Bruno Granholmin suunnittelema Platformskjul III -tyyppinen laiturirakennus, 
joka kuitenkin jäi pian pieneksi.
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Yllä Huopalahden pysäkin ensimmäinen laiturirakennus vuonna 1906.  Kuvassa näkyvä makasiini purettiin 
uuden asemarakennuksen alta seuraavalla vuosikymmenellä.  Kuva: Suomen rautatiemuseo.

Alla valokuva vanhasta laiturirakennuksesta ilmeisesti 1910-luvulta; uusi asemarakennus on tekeillä (sen piirus-
tukset on päivätty vuonna 1914).  Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
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Yllä Haagan asemakaavakartta vuodelta 1924.  Huopalahden aseman nykyinen tontti (joka ei tarkkaan ottaen ole 
tontti vaan liikennealuetta) on ympäröi ty punaisella suorakaiteella.  Muista rakennuksista erillään oleva asuinka-
sarmi ulkorakennuksineen on nykyään erotettu omaksi kiinteistökseen.  Kuva: Sinetti-karttarekisteri.

Vuonna 1914 Huopalahden aseman kohdalla aloitettiin ratapenkereen korotustyöt, niin että kasvava maantie-
liikenne voitiin johtaa radan alitse kahden tunnelin kautta.  Sodasta johtuen työt valmistuivat vasta 1920-luvun 
alkuvuosina.  Huopalahti korotettiin pysäkistä kolmannen luokan asemaksi vuonna 1920.

Myös uuden asemarakennuksen ja siihen liittyvien piharakennusten suunnittelu aloitettiin vuonna 1914.  Bruno 
Granholmin samana vuonna signeeraamia piirustuksia on korjattu mittausten mukaan vuonna 1920; asema 
valmistui ilmeisesti sodasta johtuen vasta vuonna 1921.  Asema-alueen koko vanha rakennuskanta lienee peräisin 
1900-luvun kahdelta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.
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Yllä osasuurennus viereisellä sivulla olevasta Haagan asemakaavasta vuodelta 1924.  Huopalahden aseman raken-
nukset luoteesta (vasemmalta) lukien ovat: asuinkasarmi ulkorakennuksineen, asemarakennus ulkorakennuksi-
neen, yleisökäymälä, sauna- ja pesutuparakennus, kaksi purettua rakennusta (käyttötarkoitus ei ole tiedossa eikä 
piirustuksia tai valokuvia ole löydetty), kaksinkertaisen vahtituvan ulkorakennus ja itse vahtitupa.  Vahtituvan ja 
sen ulkorakennuksen välissä olevaa maakellaria ei ole esitetty kartassa.  Kuva: Sinetti-karttarekisteri.

Alla osa Huopahden uuden asemarakennuksen piirustuksesta vuodelta 1914.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä osa Huopalahden yksinkertaisen vahtituvan piirustuksesta vuodelta 1909.  Tämä rakennus sijaitsee Tunne-
litien varrella, nykyisen asemapuiston toisella puolella pari sataa metriä kaupunkiin päin.  Rakennuksesta on 
säilynyt myös mittauspiirustus vuodelta 1958.  Saman tyyppipiirustuksen mukaisia rakennuksia on ilmeisesti 
ollut Kilossa, Vihannissa, Kuohussa, Lamminiemellä ja Espoossa.  Kuva: Kansallisarkisto.

Viereisellä sivulla yllä osapiirustus radan toisella puolella sijainneesta tavaramakasiinista, joka on sittemmin pu-
rettu.  Piirustukseen on kirjoitettu Hoplaks 1915, ja makasiini näkyy Huopalahden vuoden 1924 kaavakartoissa.  
Saman tyyppipiirustuksen mukainen makasiini on ollut myös Kauniaisissa, Olulunkylässä ja Pitäjänmäessä.  
Kauniaisissa makasiini oli jäljellä vielä vuonna 2012 mutta on sittemmin purettu.  Kuva: Kansallisarkisto.

Viereisellä sivulla alla 1920- tai 1930-luvulla otettu valokuva Huopalahden uudesta asemarakennuksesta, jonka 
takaa radan toisella puolella oleva makasiinirakennus pilkottaa.  Kuva: Museovirasto.
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Piirustus sauna-, pesu- ja leivintuvasta vuodelta 1906.  Otsikon alle on kirjoitettu ”Billnäs 1906” ja ”Hoplaks 
1915”; ehkä rakennus on suunniteltu alkuaan Billnäsiä varten ja rakennustyöt aloitettu/saatettu päätökseen 
Huopalahdessa vuonna 1915.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Oikealla yksinkertaisen vahtituvan 
tyyppipiirustus vuodelta 1896.  Huo-
palahden aseman vahtitupa lienee 
alkuaan ollut tyyppipiirustuksen 
peilikuva; nykyisen vahtituvan huo-
neistojen välinen hirsiseinä on ollut 
toiselta puolen punaiseksi maalattu.  
Kuva: Museovirasto, Rautatieraken-
nusten korjausohjeet 5.

Oikealla alla kaksinkertaisen vahti-
tuvan tyyppipiirustus vuodelta 1901 
Piirustuksessa on mitoitettu laajen-
nuksen puoli.  Huopalahden vahtitu-
pa on piirustuksen peilikuva.  Kuva: 
Museovirasto, Rautatierakennusten 
korjausohjeet 4.

Alla Huopalahden aseman kaksin-
kertaisen vahtituvan mittauspiirustus 
vuodelta 1958.  
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Piirustus Huopalahden asemarakennuksen ulkorakennuksesta vuodelta 1914.  Keskellä on aseman suuri puu-
liiteri ja sen molemmin puolin asemapäällikön ja kirjanpitäjän omat puuliiterit ja ruokavarastot.  Takana ovat 
ulkohuoneet ja roskalaatikko.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Piirustus aseman yleisökäymälästä vuodelta 1912.  Piirustukseen on kirjoitettu ”Hoplaks 1915”.  Saman tyyppi-
piirustuksen mukainen käymälä on ilmeisesti ollut Porvoossa, Pasilassa, Mikkelissä, Lahdessa ja Elisenvaarassa.  
Kuva: Kansallisarkisto.

Asuinkasarmin julkisivut vuodelta 1914.  Kuva: Kansallisarkisto.
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Viereisellä sivulla Haagan kauppalan asemakaava vuodelta 1926.  Asemakaavassa on esitetty Huopalahden ase-
man alueella samat rakennukset, kuin vuosien 1924 ja 1925 kartoissa.  Kuva: Sinetti-karttarekisteri.

Kaksinkertaisen vahtituvan 
ulkorakennuksen ja maa-
kellarin mittauspiirustukset 
vuodelta 1958.  
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Alla osasuurennus viereisellä sivulla olevasta Helsingin kaupungin kartasta vuodelta 1925.  Kartassa on esitetty 
Huopalahden asemalle samat rakennukset kuin vuoden 1924 kaavakartassa.  Kuva: Helsinki Region Infoshare.
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Alla osasuurennus viereisellä sivulla olevasta Helsingin kaupungin kartsta vuodelta 1937.  Huopalahden aseman 
rakennuskanta näyttää pysyneen muuttumattomana vuodesta 1924 asti.  Kuva: Helsinki Region Infoshare.
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Ilmakuva Huopalahden asemasta vuodelta 1943.  Saunarakennuksen ja vahtituvan ulkorakennuksen välissä olleet 
tunnistamattomat rakennukset on purettu pois, mutta saunarakennuksen vieressä oleva yleisökäymälä ja asemaa 
vastapääätä oleva makasiinirakennus ovat vielä olemassa.  Aseman ympärillä on vielä pientalovaltainen huvila-
kaupunki.  Kuva: Helsinki Region Infoshare.
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Vuoden 1964 johtokartassa yleisökäymälä on vielä jäljellä, ja sen vierelle on ilmestynyt kioski.  Kuva: Insinööri-
toimisto Maaskola.
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Ilmakuva Huopalahden asemasta vuodelta 1976.  Makasiinirakennus ja yleisökäymälä on purettu pois, ja saunan 
nurkalle on ilmestynyt kioski.  Aseman ympäristö on muuttunut kerrostalolähiöksi.  Kuva: Helsinki Region 
Infoshare.
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Ilmakuva Huopalahden asemasta vuodelta 2.6.1983.  Kuva: vaunut.org.
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Asemarakennus 
syksyllä 2013.

Asemarakennuk-
sen ulkorakennus 
keväällä 2014.

Vahtitupa syksyllä 
2013.
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Vahtituvan ulkorakennus keväällä 
2014.

Maakellari keväällä 2014.

Saunarakennus keväällä 2014.



24

Arkkitehdit Mustosen laatimassa Huopalahden asema-alueen selvityksessä vuodelta 2011 pidettiin mahdollisena 
asema-alueen täydennysrakentamista (ehdotetut uudet rakennuspaikat on merkitty sinisellä).  Selvityksessä 
todetaan, että asema-alueella tulee välttää alueen sisäisiä aitoja; yksityiset alueet voidaan rajata julkisista alueista 
istutuksin.

UUSI ASUINRAKENNUS

UUSI LIIKERAKENNUS

UUSI ULKORAKENNUS
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Huopalahden asema-alueelta hävinneet rakennukset on merkitty asemapiirrokseen punaisella.

ENT. KÄYMÄLÄRAKENNUS

ENT. KIOSKI

ENT. HAJOITUSKAIVO

TUNTEMATON RAKENNUS

TUNTEMATON RAKENNUS



MUSEOVIRASTON LAUSUNNOSSA 1.3.2013 HUOPALAH-
DEN ASEMAN SUOJELUTAVOITTEISTA MAINITTUA:

Rakennukset ja asemapuisto on suojeltu rautatiesopimuksella (YM:n päätös 
2/562/96 9.12.1998).  Sen mukaan Huopalahden asemalla suojeltuja 
rakennuksia ovat asemarakennus, vahtitupa, kaksi talousrakennusta, kellari 
sekä asemapuisto.

Asema sisältyy myös Museoviraston inventointiin valtakunnallisesti merkit-
tävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009), joka on vahvis-
tettu noudatettavaksi valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009.

Alueen asemakaava on vuodelta 1952, eikä siinä ole esitetty suojelutavoit-
teita.  Kaava on mm. tältä osin vanhentunut.  Alue on ollut rakennuskiel-
lossa (alkaen 13.11.1996) asemakaavan laatimiseksi.

Museovirasto esittää seuraavia suojelutavoitteita Huopalahden aseman 
alueelle ja sen rakennuksille:

1. Aluetta rakennuksineen tulee käyttää, hoitaa ja kunnostaa siten, että   
 kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
2. Rakennusten ulkoasu tulee säilyttää.
3. Asema- ja asuinrakennusten sisätilojen alkuperäisenä säilynyt huonejako  
 ja kiinteä sisustus tulee säilyttää.
4. Korjaustoimenpiteiden tulee olla kohteen luonteeseen soveltuvia ja sitä   
 vaarantamattomia.  Alkuperäisiä tai niitä vastaavia rakennusosia uusitaan  
 vain, kun olemassa olevaa ei voi enää korjata.  Palauttavia muutoksia   
 voidaan harkita.
5. Asemapuistoa on hoidettava sen kulttuurihistoriallista ominaisluonnetta  
 vaalien.  Julkisen luonteen mukainen avoimuus tulee säilyttää    
 välttämällä osa-alueiden rajaamista aidoin.
6. Korjaus- ja muutostöistä koskevista suunnitelmista on pyydettävä   
 museoviranomaisen lausunto.

POIMINTOJA HAAGAN RAKENNUKSET JA ARVOTUS-
JULKAISUSTA (KSV 1998:4):

 - Asema- ja saunarakennuksen välinen tila on luokiteltu merkittäväksi   
 katutilaksi.
 - Historiallisesti merkittäviksi ja rakennussuojelukohteiksi on merkitty   

 kaikki aseman rakennukset lukuunottamatta kioskia.
 - Vahtitupa, sen ulkorakennus ja maakellari on merkitty osaksi pihapiiriä,   

 vaja osaksi pihakokonaisuutta.
 - Asema- ja saunarakennus sekä vaja on mainittu aukiota rajaavina   

 rakennuksina.
 - Asemarakennus ja vahtitupa on merkitty arkkitehtonisesti merkittäviksi   

 kohteiksi (piharakennuksia ei).
 - Kaikista asemapuiston rakennuksista (paitsi jo hävinnestä kioskista) on   

 todettu, että ne ovat Haagan huvilayhdyskunnan aikaisian rakennuksia.


