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Esipuhe 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos 
on valmistunut esiteltäväksi osallisille. Kaavakar-
tan, kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä selos-
tuksen lisäksi valmisteluvaiheessa laaditaan eri-
laisia kaupunkirakenteen, ympäristön ja liikenteen 
selvityksiä. Näiden selvitysten, analyysien sekä vai-
kutusten arvioinnin on tarkoitus tukea ja havainnol-
listaa kaavan ratkaisua. Tieto on tarkoitettu kaikille 
osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Tässä raportissa on kuvattu kulttuuriympäristön ar-
voihin liittyviä lähtökohtia ja inventointeja, jotka on 
huomioitu kaavan valmistelussa. Kulttuuriympäris-
töjen huomioiminen kaupungin suunnittelussa ja 
kehittämisessä on tärkeää; kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyminen mahdollistaa ajallisen kerroksel-
lisuuden kaupunkikuvassa sekä vahvistaa alueiden 
identiteettiä.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityk-
sen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö
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Johdanto

Kulttuuriympäristöt ja niiden arvot ovat seurausta 
ihmisen aikaansaamasta ympäristön kehittämi-
sestä kulloisiinkin yhteiskunnan tarpeisiin ja vaati-
muksiin sopivaksi. Nykypäivään säilyneet kulttuu-
riympäristöt mahdollistavat ajallisen jatkuvuuden 
ja kerroksellisuuden alueella, minkä vuoksi ne ovat 
merkittäviä alueen identiteetin ja imagon rakentumi-
sen kannalta.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueel-
le sijoittuu niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti 
kuin paikallisestikin merkittäviä kulttuuriympäristö-
jä. Alueella on havaittavissa ihmisen toiminnan ajal-
linen jatkuvuus jo kivikaudelta, sillä Bodominjärven 
ympäristöstä on löydetty eri aikakausien asuinpaik-
koja aina kivikaudelta alkaen. Pitkästä asutushisto-
riasta kertovat myös kaava-alueen useat historial-
liset kylät sekä Espoon vanhin säilynyt rakennus, 
1400-luvulta peräisin oleva harmaakivikirkko. 
Kaava-alueelle tyypillisintä kulttuuriympäristöä on 
maaseudun kulttuurimaisema, jolle ominaista ovat 
historialliset kylät ja tiet, viljelyalueet sekä vanhat 
tilat ja kartanot. Lisäksi vapaa-ajan huvilamaisemaa 
on sijoittunut alueen järvien rannoille. Laajempia 
huvila-alueita on erityisesti alueen luoteisosissa. 
Kaava-alueella kaupunkimaiseman rooli jää muuta 
Espoota vähäisemmäksi. Kaupunkimaisemaan lu-
keutuvia alueita sijoittuu lähinnä Espoon keskuksen 
ympäristöön, missä myös vallitseva rakennuskanta 
on huomattavasti kaupunkimaisempaa kuin muual-
la kaava-alueella.

Kulttuuriympäristökohteisiin sijoittuu nykyisin mo-
nipuolisesti uudenlaisia toimintoja painottuen ko-
kous- ja juhlakäyttöön sekä virkistys- ja matkai-
lupalveluihin, mutta kulttuuriympäristöalueiden 
ominaispiirteitä ja erityisesti maisemien avoimuutta 
ylläpitää myös alueelle perinteisen maataloustoi-
minnan jatkuminen.

Tässä selvityksessä käydään läpi Espoon pohjois- 
ja keskiosien kulttuuriympäristöjä valtakunnallisten, 
maakunnallisten sekä paikallisten arvoalueiden 
ja alueelle tehtyjä kulttuuriympäristöinventointien 
osalta. Lisäksi työssä on tarkasteltu alueiden iden-
titeettitekijöitä.
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Käsitteet 

Historiallinen kylä / kylätontti
Historialliset kylät eli kylätontit ovat osa historialli-
sen ajan muinaisjäännöksiä ja maaseudun kulttuu-
rimaiseman vanhinta kerrostumaa.

Kaupunkimaisema
Kaupunkimaisema eli urbaani maisema on lähes 
yksinomaan ihmistyön tuloksena syntynyt kulttuuri-
maisema.

Kulttuurimaisema
Kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon yhteisvai-
kutuksesta syntynyttä ympäristöä. Se on ihmisen 
käyttämä, hoitama, muuttama tai rakentama fyy-
sinen ympäristö, jonka maisemakuvassa on näky-
vissä em. toiminnan jälkiä. Kulttuurimaisemassa 
voidaan erottaa luonnon ja ihmisen pitkäaikaisen 
vuorovaikutuksen myötä muovautunut maaseudun 
kulttuurimaisema ja suurimmaksi osaksi ihmistyön 
tuloksena kehittynyt kaupunkimaisema.

Kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristöt ja niiden arvot ovat seurausta ih-
misen aikaansaamasta ympäristön kehittämisestä 
kulloisiinkin yhteiskunnan tarpeisiin ja vaatimuksiin 
sopivaksi. Kulttuuriympäristöille yhteisiä piirteitä on, 
että ihmisen toiminta on niissä keskeisessä osassa 
sekä aiemman työn näkyvinä jälkinä että nykyisenä 
läsnäolona.

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sisäl-
tää maakunnallisesti tärkeiksi katsottuja ominais-
piirteitä ja arvoja. Maakunnallisten selvitysten teos-
ta vastaa yleensä maakunnan liitto, yhteistyössä eri 
asiantuntijoiden kanssa. Maakunnalliset selvitykset 
tehdään yleensä maakuntakaavoitusta varten.

Maaseudun kulttuurimaisema
Maaseudun kulttuurimaisema on ihmisen ja luon-
non pitkäaikaisen vuorovaikutuksen myötä muo-
vautunut kulttuurimaisema. Maaseudun kulttuuri-
maisemaan kuuluvat niin historialliset kylät ja tiet, 
viljelyalueet kuin vanhat tilat ja kartanot. 

Maisema
Maisema muodostuu elollisista ja elottomista teki-
jöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta, jotka 
ovat ns. maiseman perustekijöitä, niiden keskinäi-
sestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaa-
lisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvas-
ta. Maisema on siis kokonaisuus, joka muodostuu 
geomorfologisista, ekologisista sekä kulttuurihisto-
riallisista tekijöistä sekä niiden vuorovaikutussuh-
teista. Maisema -käsitteeseen liittyy myös ihmisen 
mielikuvia ja henkisiä sekä esteettisiä käsityksiä.

Maisemarakenne
Maisemarakenne muodostuu maiseman perusteki-
jöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta, jossa 
maiseman solmukohdat ja maamerkit jäsentävät 
maisemaa.

Muinaisjäännös / kiinteä muinaisjäännös
Muinaisjäännökset ovat maisemassa, maaperässä 
tai veden alla säilyneitä rakenteita, kerrostumia tai 
esineitä, jotka ovat syntyneet paikalla kauan sitten 
eläneiden ihmisten toiminnasta. Kiinteät muinais-
jäännökset ovat usein maastossa silmin havait-
tavissa ja selvästi erottuvia, kuten hautaröykkiöt, 
uhrikivet ja puolustuslaitteet. Toisena ryhmänä 
ovat maanalaiset kiinteät muinaisjäännökset, ku-
ten asuin- ja työpaikat sekä ruumishaudat. Kiinteät 
muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain rauhoit-
tamia.

Perinneympäristö
Perinneympäristö on muodostunut perinteisten elin-
keinojen ja maankäyttötapojen myötä vuosisatojen 
kuluessa ennen nopeaa ja laajamittaista yhteis-
kunnan muutosta. Perinteiseen maatalouteen liittyi 
pellon ulkopuolisten alueiden, kuten niittymaiden ja 
luonnonlaitumien, hyödyntäminen. Perinneympä-
ristöt voivat sisältää myös kasvillisuutensa puoles-
ta arvokkaita perinnebiotooppeja, minkä lisäksi ne 
ovat historiallisesti tai maisemakuvallisesti arvok-
kaita.

Rakennettu kulttuuriympäristö/rakennusperintö
Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu yhdys-
kuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloi-
neen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteis-
ta. Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun 
ympäristöön että maankäytön ja rakentamisen his-
toriaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (RKY)
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö tarkoittaa aluetta tai kohdetta, joka on 
määritelty koko valtakunnan kannalta merkittä-
väksi. RKY on Museoviraston laatima inventointi, 
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriym-
päristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnalliseen 
inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, 
ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen koko-
naiskuvan maamme rakennetun ympäristön histo-
riasta ja kehityksestä. 

Viljelymaisema
Viljelymaisema on maa- tai karjatalouden tuottama 
maisema, jonka tärkeitä elementtejä ovat pellot tai 
niityt. 



KULTTUURIYMPÄRISTÖT — Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava 2017

7

Kulttuuriperinnön vaaliminen

Valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet ja RKY

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö tarkoittaa aluetta tai kohdetta, joka on 
määritelty koko valtakunnan kannalta merkittäväk-
si. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima 
inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin 
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. 

Valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kult-
tuuriympäristöistä sijoittuu kaava-alueelle viisi ko-
konaisuutta:

• Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema
• Espoonkartano
• Espoon kirkonmäki
• Träskändan kartano
• Suuri Rantatie

Museoviraston inventoinnissa lueteltuja arvoja 
on käyty Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
va-alueelle sijoittuvien RKY-alueiden ja -kohteiden 
osalta läpi seuraavilla sivuilla.

Valtakunnalliset kulttuuriympäristöt (RKY)
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Espoon kirkonmäki

Kirkonympäristö/ kirkonmäki

Domsin talo

Lagstadin koulu

Pitäjäntupa

Kirkko & tapuli
Kirkkotarha

Pappila

Hautausmaa siunauskappeleineen

Lövkullan mäki 
maatilarakennuksineen
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Träskändan kartano

Träskändan kartano rakennuksineen 
ja puistoineen

Maisemapuisto, puistometsä, 
luonnonmetsäalue

Pesutupa

Viljamakasiini

Päärakennus

Pyörötemppeli

Asuinrakennus

Meijerirakennusryhmä

Suuri Rantatie

Piparkakkutalo

Keskiaikainen 
kylätontti

Kansakoulu

Talousrakennukset



KULTTUURIYMPÄRISTÖT — Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava 2017

10

Espoonkartano

Perinki (Sperrings)

Järvikylä

Laaja ja yhtenäinen viljelymaisema 
maisemaa rajaavine reunametsineen

Huvila Holken

Kartanoympäristö
 Esbobyn kylätontti

Suuri Rantatie &
kiviholvisilta

Mankbyn kylätontti

Navettamäen alue

Finssin entinen kestikievarirakennus, 
kansanopiston päärakennus & 
oppilasasuntola
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Snettans-Rödskogin 
kylä- ja viljelymaisema

Buus

Vanha maantie

Snettansin kylä Hovgård

Neppers

Viljelymaisema, pellot maisemaa 
rajaavine reunametsineen

Pienemmät asuinrakennukset ja torpat

Rödskogin kylä

Nybus
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Suuri Rantatie

Suuri Rantatie

Suuri Rantatie
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Maakuntakaava ja maakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sisäl-
tää maakunnallisesti tärkeiksi katsottuja ominais-
piirteitä ja arvoja. Uudenmaan liitto on vuoden 2012 
Missä maat on mainiommat -selvityksessään tun-
nistanut maakunnallisesti merkittävät kulttuuriym-
päristöt. 

Maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöis-
tä sijoittuu kaava-alueelle osittain tai kokonaan viisi 
kokonaisuutta:

• Espoonjokilaakson maisema-alue
• Bodomjärven ympäristö
• Espoon kartanon kulttuurimaisema
• Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue
• Söderskogin viljelyalue.

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on 
määritelty Uudenmaan neljännessä vaihemaakun-
takaavassa yhdenmukaisin perustein koko maa-
kunnan alueella. 

Uudenmaan liiton selvityksessä lueteltuja arvoja 
on käyty Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
va-alueelle sijoittuvien alueiden osalta läpi seuraa-
villa sivuilla.

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
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Espoonjokilaakson maisema-alue

Perustelu: Maakunnan suurmaiseman arvokas 
murroslaakso, jossa lukuisia historiallisia kerros-
tumia keskiaikaisista kylistä viljelymaisemineen ja 
kylineen 1900-luvun alun teollisuuteen.
RKY: Träskändan kartano ja Espoon kirkonmäki

Keskiaikaiset kylät

Pellot, viljelymaisema 
maisemaa rajaavine 
reunametsineen

Träskändan kartano ja puisto

Suuri Rantatie

Muinaisjäännökset

Pellot, viljelymaisema 
maisemaa rajaavine 
reunametsineen

Harmaakivikirkko

Pasila-Karjaa -rata 
asemineen

Keskiaikaiset kylät

Keskiaikaiset kylät
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Espoon kartanon kulttuurimaisema

Perustelu: Suuren Rantatien varren vanha karta-
no.
RKY: Espoonkartano ja Suuri rantatie

Suuri Rantatie

Kiviholvisilta

Kuninkaankartano ja 
kartanoympäristö

Historiallisten elementtien runsaus
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Bodomjärven ympäristö

Perustelu: Pääkaupunkiseudulla harvinaistunut, 
yhtenäisen ilmeen säilyttänyttä ja keskiajalta pe-
riytyvää kylä- ja kartanomaisemaa.
RKY: Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema

Kartanoympäristöt

Järvenrantojen teiden vanhat 
säilyneet linjaukset

Oittaa

Margretheberg

Bodom

Kylämaisemat

Pellot, viljelymaisema 
maisemaa rajaavine 
reunametsineen

Snettans

Rödskog
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Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue

Perustelu: Keskiajalta periytyvää kyläasutusta 
ja 1930–1950-lukujen huvila-arkkitehtuuria erä-
maaympäristössä.

Peltomaisema maisemaa 
rajaavine reunametsineen

1600-1700 -luvuilta 
rakennuskantaa

Kivisilta

vanhoja kyläteitä

Voimalaitos- ja myllynraunio

Huvila-arkkitehtuuria
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Söderskogin viljelyalue

Perustelu: Pääkaupunkiseudulla harvinainen, 
asutuksen keskellä säilynyt, maisemallisesti arvo-
kas viljelyaukea, jossa 1700- ja 1800-lukujen ra-
kennuskantaa.

Maisemallisesti arvokas viljelyaukea 
maisemaa rajaavine reunametsineen

1700- ja 1800-lukujen rakennuskantaa

 Söderskogin tilan rakennukset

Kaksi torpparakennusta
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Suojelu erityislainsäädännöllä

Rakennussuojelulaki

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueelle 
ei sijoitu rakennussuojelulailla (498/2010) suojeltu-
ja kohteita. Espoon rakennussuojelulailla suojellut 
kohteet ovat Albergan kartano, Tarvaspää, Villa Koli 
ja Villa Rulludd. 

Rautatiesopimus 1998 mukaan suojeltu Kauklahden 
rautatieasema ei myöskään sijoitu kaava-alueelle.

Kirkkolaki

Kirkkolailla suojellut Espoon kirkko ja tapuli sijoit-
tuvat Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava-alueen 
eteläosaan.

Espoon kirkko 
ja tapuli

Kirkkolailla suojellut kohteet
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Muinaismuistolaki

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella 
on pitkä asutushistoria. Tämän vuoksi sieltä on löy-
dettävissä useita kivikautiseen asutukseen liittyviä 
muinaisjäännöksiä entisen merenrannan ja vesis-
töjen läheltä. Historiallisen ajan asuinpaikkalöydöt 
sijoittuvat pääasiassa kartassa esitettyjen historial-
listen kylätonttien alueille. Muinaisjäännöksiä on 
löydetty kaava-alueelta eniten Espoonkartanon ja 
Loojärven pohjoispuolen alueelta sekä lisäksi Suu-
ren Rantatien (Kuninkaantien) varrelta. Muinais-
jäännöslöytöjä sijoittuu myös paljon Bodominjärven 
itä- ja pohjoispuolelle sekä Nuuksion Pitkäjäven 
länsipuolelle.

Historialliset kylätontit näkyvät nykyisessä maise-
massa jäljellä olevina vanhojen rakennusten sekä 
maankäyttömuotojen kautta ja alueista käytetyissä 
nimissä tulee esiin ajallinen jatkuvuus. Kylätonteis-
ta osa on säilyttänyt perinteisen tyylisen maisema-
kuvansa, kuten Vanha-Nuuksio. Monet historialliset 
kylät ovat kaava-alueella ajansaatossa muodos-
tunut kartanoalueiksi, kuten Bodom ja Träskända. 
Alueiden kehittyessä myös osa kylätonteista on jää-
nyt muiden toimintojen keskelle. Eniten kylätontteja 
sijoittuu Espoonjokilaakson alueelle, mistä myös ai-
koinaan Suomen merkittävin tieyhteys Suuri Ranta-
tie kulki, sekä Bodominjärven ympäristöön.

Kartta ja kohdeluettelo tiedossa olevista muinais-
jäännöksistä (MV 18.9.2017) on raportin liitteenä 1.

Muinaisjäännökset ja historialliset kylätontit

 Historialliset kylätontit

 Kiinteät muinaisjäännökset 
 (alueet ja kohteet/Museovirasto 2017)
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Kulttuuriympäristöjen säilyttäminen 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Eurooppalainen maisemayleissopimus

Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoit-
teena on maisema-arvojen vaaliminen. Euroopan 
neuvostossa valmisteltu sopimus velvoittaa viran-
omaisia vaalimaan maisema-arvoja ja kehottaa 
kansalaisia ja muita tahoja osallistumaan maise-
maa koskevaan päätöksentekoon alueellaan. Mai-
semanäkökohdat on otettava huomioon niissä toi-
menpiteissä, joilla voi olla vaikutusta maisemaan, 
kuten esimerkiksi alue- ja kaupunkisuunnittelupoli-
tiikassa, maatalouspolitiikassa ja muissa sektoripo-
litiikoissa.

Kansallinen kulttuuriympäristöstrategia 2014-
2020

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020 perustuu 
Valtioneuvoston periaatepäätökseen. Strategian 
valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ym-
päristöministeriön asettama työryhmä. Työryhmän 
asettamispäätöksen mukaan tavoitteena oli, että 
strategia luo edellytykset kokonaisvaltaiselle kult-
tuuriympäristöpolitiikalle, jolla vahvistetaan kulttuu-
riympäristön arvoa ja suojelua sekä muutosten ja 
riskien hallintaa. Kulttuuriympäristöstrategian ta-
voitteet on kiteytetty kolmeen näkökulmaan: mer-
kittävä voimavara, kestävä kehitys ja hyvä hallinto. 
Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö 
lisää ihmisten hyvinvointia ja sillä on tärkeä merki-
tys elinkeinotoimintojen kehittämisessä ja viihtyisän 
asuinympäristön luomisessa. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen strate-
giatyötä jatkettiin toimeenpanosuunnitelmalla, jos-

sa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa konkreti-
soidaan toimenpiteiden toteutustavat, vastuutahot, 
aikataulut ja niiden seuranta. Toiveena on ollut, että 
kulttuuriympäristöstrategia toteutuessaan edistää 
elinympäristömme viihtyisyyttä ja turvaa kulttuu-
riympäristön ominaispiirteitä myös tuleville sukupol-
ville.
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Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-alueen paikallisesti 
arvokkaita kulttuuriympäristöjä 
koskevat inventoinnit ja selvitykset

Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema

Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema -teos 
sisältää Espoon kaupunginmuseon vuosina 1982-
1983 luetteloimat rakennuskulttuurialueet ja -koh-
teet. Teoksen tavoitteena on osoittaa ne kohteet, 
jotka parhaiten kuvaavat Espoon historiallisia vai-
heita ja kulttuurikehitystä. Teos kattaa koko Espoon 
ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen 
osalta siinä on luetteloitu yhteensä 32 arvokasta 
aluetta, 108 kohdetta ja 18 hyvin säilynyttä histo-
riallista tieosuutta, mitkä sijoittuvat joko kokonaan 
tai osittain kaava-alueelle.

Paikallisesti merkittäviksi tunnistettut 
kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet.
 (Espoon rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisema. 
Härö 1991.)
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Keskiaikaiset kylämäet

Pitkästä asutuksesta todistavat keskiaikaiset kylän-
paikat. Kaupungin museo on inventoinut historialli-
sen ajan kylänpaikat vuonna 2000 ja inventointia on 
täydennetty Museoviraston työnä Espoonkartanon 
alueella vuonna 2004.

Kartta ja kohdeluettelo tiedossa olevista muinais-
jäännöksistä (MV 18.9.2017) liitteessä 1 sisältää 
keskiaikaiset kyläpaikat.

Muut teemalliset ja asemakaavoissa tehdyt 
keskeiset selvitykset

Kaava-alueelle on laadittu lukuisia kulttuuriympä-
ristöinventointi- ja selvitysraportteja tiettyyn teema-
kokonaisuuteen liittyen tai palvelemaan alueellisina 
tarkasteluina asemakaavoitusta. Alueen asema-
kaavoitusta palvelevia inventointeja ja selvityksiä 
ovat mm. 

• Selvitys Bembölen kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta                      
alueesta (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 
2011)

• Velskolan Pitkäjärvi. Eteläosan kulttuuriympäristöselvitys 
-  mennyt, oleva, tuleva (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy 
2010)

• Högnäsin alueen inventointi (Arkkitehtitoimisto Lehto Pel-
tonen Valkama Oy, 2008)

• Luukin kartanon päärakennuksen suojelutavoiteselvitys 
(Anne Vuojolainen 2009)

Keskeisiä teemakokonaisuuksia ovat kartanot, 
kartanoympäristöt ja -puistot. Selvityksiä on laadit-
tu erityisesti Träskändan kartanoon ja Espoonkar-
tanoon liittyen.

• Hista. Keskiajalta nykypäivään (Risto Ihamuotila 2011
• Träskändan kartano. Rakennushistorillinen selvitys 

(Träskändan kartano. Rakennushistorillinen selvitys 
2010)

• Träskändan kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 
2008-2017. (Ympäristösuunnittelu OK. Espoon teknisen   
keskuksen julkaisusarja, hoito- ja käyttösuunnitelmia 
2/2008)

• Träskändan kartano, Pikku-Aurora. Säilyneisyysselvitys 
(Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2007)

• Träskanda. Kartanopuiston historiallinen selvitys ja kun-
nostuksen yleissuunnitelma (Ranja Hautamäki 2002)

• Pakankylän kartanopuisto - historia ja nykytila (SITO 
1996)

• Espoon kartanopuistot. Historian ja nykytilan inventointi 
vuodelta 2000 (Ranja Hautamäki 2001)

• Espoonkartanon ympäristöselvitys (Jaakko Pöyry infra- 
Maa ja Vesi 2004)

• Espoonkartanon rakennetun ympäristön inventointi 
(Henrik Wager 2004)

• Bodomin kartanon historiaa. (Erik Seppä 2003)
• Kartanoita ja huviloita Keski-Espoossa (Tommi Laakso 

ja Pirkko Sillanpää, Keski-Espoo seura ry 2003)

Espoon maankäytön kehitystä 1950-luvulta 
2010-luvulle on koottu raporttiin Espoon maan-
käytön kehitys 1956-2010 (Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskus. Anniina Rantalainen 2013). Muita 
koko Espoon kattavia teemakohtaisia selvityksiä 
ovat mm.
 
• Kylä-Espoo. Espoon vanha asutusnimistö ja kylämaise-

ma (Espoon kaupunki. Toim. Kaija Mallat ym. 2008)
• Järvi-Espoo. Vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevai-

suutta (Sirkka Paikkala 1992)

Nimi ID
Urberga, kartanomaisema 2

Träskby (Järvikylä), kylämaisema 5

Espoonkartano, maisemakokonaisuus 9

Sperrings, maisema 18

Finns, maisemakokonaisuus 20

Gumböle, kartanomaisema 31

Kauklahti, keskusta 47

Fannsby, kylämaisema 49

Pappilanmäki 55

Lövkulla (Lehtimäki), kylämaisema 69

Bemböle-Karvasbacka, maisemakokonaisuus 73

Glimsin ja Ersin kylämäki 78

Jorvin maisema 82

Kvarnby (Myllymäki), kylämaisema 85

Söderskog, maisemakokonaisuus 133

Smedsby - Hemtans - Dåvitsby, maisemakoko-
naisuus

141

Hista, kartanomaisema 224

Nuuksio, kylämaisema 227

Oittaan, kartanoalue 235

Backby (Pakankylä), kartanonmaisema 238

Margreteberg (Överby skola), maisemakokonai-
suus

244

Skrakaby (Koskelo), viljelymaisema 246

Bodom, kartanomaisema 247

Bodom Smeds, maisemakokonaisuus 249

Träskanda, kartanomaisema 251

Dalsvik (Sveins), kartanoalue 262

Gammelgårdin kylä (Vanhankartanon kylä, Van-
hakylä)

268

Rödskog (Röylä), kylämaisema 280

Snettans (Numby), maisemakokonaisuus 287

Vällskogin (Velskolan) kartano, kartanomaisema 289

Tackskogin (Takkula) kylä 292

Luukki (Luukkaa), maisemakokonaisuus 295

Skogby (Öfre Luuk) 297

Nuuksion huvilat 303
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Yleiskaavatyötä varten tehdyt 
inventoinnit ja selvitykset

Historialliset tiet

Espoon pohjois- ja keskiosien osayleiskaavatyötä 
varten tehty historiallisten teiden tutkimus on tieto-
paketti alueen historiallisesta tiestöstä sekä maise-
mallisesti erityisen arvokkaista säilyneistä tieosuuk-
sista. Työ päivittää ja täydentää 1980-luvulla tehtyä 
tietutkimusta uusin paikkatietomenetelmin ja täy-
dentynein lähtein. Espoon pohjois- ja keskiosien 
tiestön sekä tien maiseman historiaa valotetaan 
vanhojen karttojen sekä maastotutkimuksen avulla. 
Päivitetty tutkimus historiallisesta tieverkosta toimii 
kaupunkisuunnittelun tukena ja taustaselvityksenä. 
Lisäksi tutkimuksessa käytetty aineisto sekä maas-
tokäynneiltä kerätyt tiedot ja runsas valokuvamate-
riaali on osa uutta lähdeaineistoa. Tutkimuksesta 
on vastannut HuK Sini Moilanen Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksen yleiskaavayksikössä.

Työ koostuu pohjustavasta ja tutkimusprosessia ku-
vaavasta raportista ”Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä
A. Espoon tiestön historiaa” sekä kutakin tietä ku-
vaavista kohdekorteista ja tiekuvauksista, jotka on 
koottu raporttiin ”Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä B. 
Espoon pohjois- ja keskiosien
historialliset tiet”.
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Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava-
alueen kulttuuriympäristöjen 
identiteettitekijät ja ominaispiirteet

Kaavan valmistelun yhteydessä on tunnistettu 
alueen kulttuuriympäristöjen identiteettitekijöitä. 

Espoon harmaakivikirkko on kaava-alueen maa-
merkeistä merkittävin. Harmaakivikirkko on Espoon 
vanhin säilynyt rakennus ja ollut näin ollen alueen 
maamerkkinä jo 1400-luvulta. 

Historialliset kylät näkyvät nykyisessä maisemassa, 
jäljellä olevien vanhojen rakennusten sekä maan-
käyttömuotojen kautta, ja alueista käytetyissä ni-
missä tulee esiin ajallinen jatkuvuus. Kylänpaikoista 
merkittävimpiä alueiden imagon kannalta ovat koh-
teet, joille sijoittuu nykyisen tilan päärakennus tai 
kartanorakennus. Nämä ovat olleet ja ovat edelleen 
kaava-alueen maiseman näkyvimpiä maamerkkejä.

Kaava-alueelle ominaiseen maaseutumaisemaan 
kuuluvat olennaisena osana myös laajat avoimet 
maisematilat, jotka muodostuvat pitkään viljelyk-
sessä olleista pelloista sekä niitä rajaavista reuna-
vyöhykkeistä metsineen ja kylärakenteineen. 

Alueelle ominaista myös hyvin säilynyt historiallinen 
tieverkko, joka muodostaa edelleen kulkemisen 
runkoverkon.

Kulttuuriympäristöihin pohjautuvat identiteettitekijät
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Nro Kohteen nimi Tyyppi Ajoitus
1 Riimuniitty asuinpaikat kivikautinen

2 Erikelund asuinpaikat kivikautinen

3 Finns asuinpaikat kivikautinen

4 Backisåker 1 asuinpaikat kivikautinen

5 Backisåker 2 kivirakenteet, röykkiöt historiallinen

6 Mankby (Mankki) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

7 Mankby (Mankki) Finns asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

8 Kosthålle  asuinpaikat  kivikautinen

9 Espoonkartano Kartanon-
koski

työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

10 Esbogård   (Espoonkartano) asuinpaikat, kartanot historiallinen

11 Hingsthagen  asuinpaikat kivikautinen

12 Esboby/Espå  (Espoon-
kartano)

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

13 Granudd asuinpaikat kivikautinen

14 Träskby (Järvikylä) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

15 Erkulla 2 asuinpaikat kivikautinen

16 Erkulla 1 asuinpaikat kivikautinen

17 Riåker asuinpaikat kivikautinen

18 Jorreåker asuinpaikat kivikautinen

19 Niemis Storängen asuinpaikat kivikautinen

20 Nyåker asuinpaikat kivikautinen

21 Launisåker asuinpaikat kivikautinen

22 Syväoja asuinpaikat kivikautinen

23 Putkars asuinpaikat kivikautinen

24 Fagerängen asuinpaikat kivikautinen

25 Lockkärrshage asuinpaikat kivikautinen

26 Bredstensbäck asuinpaikat kivikautinen

27 Spörsmål asuinpaikat kivikautinen

28 Björkdal asuinpaikat kivikautinen

29 Koivulehto (Järtbacka 
pohjoinen)

asuinpaikat kivikautinen

30 Järtbacka lounainen asuinpaikat kivikautinen

31 Järtbacka S asuinpaikat kivikautinen

32 Sperringsin hiekkakuop-
pa NE

asuinpaikat kivikautinen

33 Kalkutu asuinpaikat kivikautinen

34 Stenkulla asuinpaikat kivikautinen

35 Toivola asuinpaikat kivikautinen

36 Vadspång Mellankärr asuinpaikat kivikautinen

37 Forsbacka W asuinpaikat kivikautinen

38 Svartbäckträsket NW asuinpaikat kivikautinen

39 Svartbäck asuinpaikat kivikautinen

40 Svartbäck Ryte asuinpaikat kivikautinen

Liite 1: Tunnetut kiintäen muinaisjäännökset -luettelo
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Nro Kohteen nimi Tyyppi Ajoitus
41 Nupuri läntinen asuinpaikat kivikautinen

42 Nupurböle    (Nupuri) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

43 Nupuri eteläinen asuinpaikat kivikautinen

44 Forsbacka   Kvarnträsk asuinpaikat kivikautinen

45 Mossåker asuinpaikat kivikautinen

46 Sperrings asuinpaikat kivikautinen

47 Sperrings   (Espoonkartano) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

48 Hemkärr 2 asuinpaikat kivikautinen

49 Hemkärr    pohjoinen asuinpaikat kivikautinen

50 Kronberg asuinpaikat kivikautinen

51 Kläppkärr asuinpaikat kivikautinen

52 Espoonkartano Kläppkärr työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

53 Björkbacka asuinpaikat varhaismetallikau-
tinen

54 Espoonkartano Björkbacka työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

55 Espoonkartano Vähän-Myn-
tintie

työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

56 Mynt asuinpaikat kivikautinen

57 Myntböle (Mynttilä) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

58 Bergdal asuinpaikat varhaismetallikau-
tinen

59 Hemängsberget 1 kivirakenteet, röykkiöt historiallinen

60 Hemängsberget 2 asuinpaikat kivikautinen

61 Vanha Myntintie 9 kivirakenteet, röykkiöt ajoittamaton

62 Gumböle   (Kumpyöli) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

63 Gumböle eteläinen asuinpaikat kivikautinen

64 Gumböle itäinen asuinpaikat kivikautinen

65 Niittylän kansakoulu asuinpaikat kivikautinen

66 Mickels (Mikkelä) asuinpaikat varhaismetallikau-
tinen

67 Morby (Muurala) Teir/Nyby asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

68 Prästgård - Pappila asuinpaikat, pappilat historiallinen

69 Södrik/Söderijke (Suvela) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

70 Espoon tuomiokirkko kirkkorakenteet, kirkon-
paikat

keskiaikainen

71 Terveyslähde työ- ja valmistuspaikat, 
terveyslähteet

historiallinen

72 Glomsby (Lommila) Lövkulla asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

73 Glomsby (Lommila) Gloms asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

74 Karvasbacka (Karvasmäki) 
Glims ja Ers

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

75 Karvasbacka (Glims SE) asuinpaikat kivikautinen

76 Karvasbacka  (Karvasmäki) 
Jorv

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

Nro Kohteen nimi Tyyppi Ajoitus
77 Kvarnby (Myllykylä) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

78 Bemböle Österåker asuinpaikat historiallinen

79 Kuninkaantie 12 asuinpaikat kivikautinen

80 Bemböle  (Bemböle/Ben-
deböle/Benneböle)

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

81 Bembölen myllynpaikka työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

82 Solkulla asuinpaikat kivikautinen

83 Bemböle Övre Kvarn asuinpaikat kivikautinen

84 Korsbacka (Ristimäki) 
Björkbacka

asuinpaikat kivikautinen

85 Oittaan leirintäalue asuinpaikat  varhaismetallikau-
tinen

86 Oittaa Kakola asuinpaikat kivikautinen

87 Oitans (Oittaa) asuinpaikat, yksinäistalot historiallinen

88 Träskända (Järvenperä) 
Storträsk

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

89 Träskända  (Järvenperä) 
Frans/Jofs

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

90 Bölsby/Vimondsböle (Pyöli) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

91 Gammelgård (Vanhakarta-
no) Källstrand

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

92 Gammelgård (Vanhakarta-
no) Juus

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

93 Gammelgård (Vanhakarta-
no) Storby Ers

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

94 Gammelgård (Vanhakarta-
no) Juva

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

95 Röyläntie 28 asuinpaikat kivikautinen

96 Skrakaby  (Koskelo) asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

97 Skrakaby Eskas asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

98 Bodom (Bodaby) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

99 Bodom (Bodaby) Smeds asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

100 Bodom 3 asuinpaikat kivikautinen

101 Bodom 2    Smedsviken asuinpaikat kivikautinen

102 Bodom 1        Svartbäck asuinpaikat kivikautinen

103 Backby/Backaby (Pakan-
kylä)

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

104 Gunnarsby   
(Kunnarla) Pohjoinen talo

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

105 Gunnarsby    (Kunnarla) asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

106 Isosuo työ- ja valmistuspaikat, 
hiilimiilut

historiallinen

107 Brobacka asuinpaikat kivikautinen

108 Nuuksio Myrskymäki 
(Stormbacka)

kivirakenteet, rajamerkit historiallinen

109 Heikkilä 2 työ- ja valmistuspaikat, 
vesimyllyt

historiallinen

110 Nikula 3  asuinpaikat historiallinen

Nro Kohteen nimi Tyyppi Ajoitus
111 Nikula 2  asuinpaikat historiallinen

112 Noux/Nuxby (Nuuksio) 
Sahaojan länsipuoli

asuinpaikat, kylänpaikat historiallinen

113 Noux/Nuxby (Nuuksio) 
Sahaojan itäpuoli

asuinpaikat,      kylän-
paikat

historiallinen

114 Maula kivirakenteet, röykkiöt ajoittamaton

115 Jäniskallio taide,  muistomerkit, 
kalliomaalaukset

ajoittamaton

116 Sahaoja asuinpaikat kivikautinen/ histo-
riallinen

117 Noux (Nuuksio) Nikula 1 asuinpaikat historiallinen

118 Kolmiranta (Vuohilampi) kivirakenteet, rakkakuopat ajoittamaton

119 Nuuksio Vuohilampi alusten hylyt, ruuhet ei määritelty

120 Vuohilampi kivirakenteet, latomukset ajoittamaton

121 Sahajärvi työ- ja valmistuspaikat historiallinen

122 Linnunkivi asuinpaikat kivikautinen

123 Sorvalampi alusten hylyt, ruuhet keskiaikainen

124 Ängesbacken asuinpaikat kivikautinen

125 Neppers E asuinpaikat kivikautinen

126 Snettans 1-5 asuinpaikat kivikautinen

127 Numby/Snettans (Nettaa) asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

128 Hovgård asuinpaikat kivikautinen

129 Rödskog (Röylä) asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

130 Fjälldal asuinpaikat kivikautinen

131 Lahnus/Lanoxby/Lora/Lou-
reby (Lahnus)

asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

132 Sötby/Luk/Luuk (Luukki) asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

133 Vällskog/Welskalla 
(Velskola)

asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

134 Tackskog (Takkula) asuinpaikat, kylänpaikat  historiallinen

Muinasjäännösrekisterin tiedot:
Museoviraston INSPIRE-aineistot 18.09.2017


