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YLEISKAAVATASOINEN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 

1 Johdanto 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alue käsittää yli kolmanneksen koko Espoon maa-
pinta-alasta. Suunnittelualueella on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti mer-
kittäviä kulttuuriympäristöjä, kivikautisia asuinpaikkoja, historiallisia kyliä ja muinaisjään-
nöksiä. Maaseudun kulttuurimaisemalle ovat ominaista historialliset kylät ja tiet, viljelyalueet 
sekä vanhat tilat ja kartanot. Järvien rannoilla on kulttuurihistoriallisesti arvokasta vapaa-
ajan huvilarakentamista. 

Tässä työssä on tarkasteltu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle sijoittuvien 
kulttuuriympäristöjen ominaispiirteitä ja arvojen säilyneisyyttä yleispiirteiseen yleiskaavaan 
sopivalla tarkkuudella. Työ tarkentaa kaavaratkaisua kulttuuriympäristöjen kehittämisen nä-
kökulmasta ja se tulee toimimaan myös yleiskaavan jälkeisen tarkemman suunnittelun läh-
tötietona.  Työhön ei ole sisältynyt rakennusinventointia eikä muutakaan vastaavan tark-
kuustason inventointia. 

Työssä on 

 Tiivistetty olemassa olevaa tietoa kaava-alueen kulttuurihistoriallisista arvoista. 

 Tunnistettu arvokkaiden kulttuuriympäristöjen (valtakunnallisesti, maakunnallisesti, 
paikallisesti arvokkaat alueet) arvokkaita ominaispiirteitä sekä tarkasteltu niiden ar-
voja ja säilyneisyyttä. 

 Laadittu kehittämissuosituksia kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden ja arvojen 
vaalimiseksi yleiskaavatyössä sekä jatkosuunnittelussa. Samalla on arvioitu jatko-
suunnittelun kannalta mahdollisia tarkemman inventoinnin tarpeita. 

 
1.1 Työmenetelmien kuvaus 

Tämä selvitystyö on tehty keväällä-syksyllä 2018 ja viimeistelty alkuvuodesta 2019. Selvi-
tyksen laadintaan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä ovat osallistuneet projektipäällikkönä 
arkkitehti Maritta Heinilä (työn aloitus) ja arkkitehti SAFA YKS-505 Mari Seppä (muut työ-
vaiheet) sekä arkkitehti SAFA YKS-548 Minttu Kervinen ja maisema-arkkitehti MARK Riikka 
Ger. Espoon kaupungilta työtä on ohjannut kaupungin asettama ohjausryhmä, johon ovat 
kuuluneet Heidi Ahlgren, Paula Kangasperko, Seija Lonka, Ritva Helminen-Halkola, Essi Leino 
ja Kristiina Rinkinen Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta sekä Tryggve Gestrin ja Jyri 
Vilja Espoon kaupunginmuseolta. 
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Selvitystyö on jakautunut kolmeen vaiheeseen seuraavasti työvaiheiden osin limittyessä toi-
siinsa nähden: 

1) Valmisteluvaiheessa selvityksen tekijät ovat perehtyneet lähtöaineistoon ja työstäneet 
kaava-alueen ominaispiirteistä ja kehityksestä yleispiirteistä kuvausta. Työvaiheen ta-
voitteena on ollut, että tekijöille on muodostunut käsitys kaava-alueesta, sen kehityk-
sestä ja ominaispiirteistä, jotta tarkemmin tarkasteltavat aluekokonaisuudet on pystytty 
rajaamaan. Valmisteluvaiheessa Heinilä, Kervinen ja Ger tekivät maastokäynnin saadak-
seen yleiskuvan kaava-alueesta ja sen kulttuuriympäristöistä. 

2) Tulkintavaiheessa selvityksen tekijät ovat perehtyneet tarkasteltaviin aluekokonaisuuk-
siin kuvaten niiden keskeisiä ominaispiirteitä ja arvojen säilyneisyyttä hyödyntäen ole-
massa olleita selvityksiä, alueesta saatavissa olevaa kartta-aineistoa, ilmakuvia sekä ra-
kennus- ja huoneistorekisterin tietoja kaava-alueen rakennuskannasta. Työvaiheen ai-
kana tarkastelualueilta on rajattu yleiskaavatyössä huomioitavat arvoalueet, joilla kun-
kin tarkastelualeen kulttuurimaiseman ominaispiirteet parhaiten ilmenevät ja arvot ovat 
parhaiten säilyneet. Tulkintavaiheessa Kervinen ja Ger tekivät maastokäynnin, joka pai-
nottui lähtötietojen perusteella tärkeimmiksi arvioiduille alueille kattaen kuitenkin suu-
rimman osan tarkastelualueista. 

3) Johtopäätösvaiheessa työstettiin keinot ja kehittämissuositukset arvojen säilyttämisestä 
ja arvojen huomioimisesta. 

Kirjallisten ja sähköisten lähteiden tutkimisen ohella alueelle on suoritettu muutamia maas-
tokäyntejä. Maastokäynnit on kohdennettu tärkeimmiksi havaittuihin kohteisiin. Muulta osin 
ja tämän lisäksi on käytetty apuna ilmakuvia, karttoja ja valokuvamateriaalia (mm. google 
maps).  

Työn tulokset on koostettu raporttimuotoon tekstikuvauksina ja karttoina. Aineistosta on 
tuotettu Mapinfo-tietokanta ETRS-GK25 (EPDG 3879) koordinaattijärjestelmässä. 

 

Taulukko 1. Työn vaiheet ja kunkin työvaiheen tavoitteet ja raportointi. 

 
Valmisteluvaihe Tulkintavaihe Johtopäätökset 

Aloituskokous 

Maastokäynti  

Työkokous 

Maastokäynti  

Loppukokous 

Tarkastelualueen 
yleispiirteinen kuvaus, 
lähtötiedot 

Aluekokonaisuuksien 
keskeiset ominaispiirteet, 
arvojen säilyneisyys 

Keinot ja 
kehittämissuositukset 
arvojen säilyttämisestä ja 
arvojen huomioinnista  

Kartta kaava-alueen 
maisemarakenteesta 

Kartat kaava-alueen 
maankäytön kehityksestä 

Kartat ja analyysit kaava-alueen 
rakennuskannan kehityksestä 

Kartat aluekokonaisuuksien 
maankäytön kehityksestä 

Kartat aluekokonaisuuksien 
ominaispiirteistä 

Kartat aluekokonaisuuksien 
arvojen säilyneisyydestä 

Kehittämissuositusten 
havainnollistaminen kartoilla 
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1.1.1 Sanasto 

Ohessa on määritelty tässä työssä toistuvia tärkeimpiä termejä. Alueiden ominaispiirteisiin 
liittyviä termejä on käsitelty tarkemmin luvussa 1.1.3, Karttatarkastelut alueiden ominais-
piirteistä ja arvojen säilyneisyydestä (sivu 11). 

Kulttuuriperintö 
Kulttuuriperintö tarkoittaa ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkistä ja aineel-
lista perintöä. Kulttuuriympäristö on kulttuuriperinnön aineellinen osa. 

Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmen-
tävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liit-
tyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja 
sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuu-
rimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristöön kuuluvat myös muinais-
jäännökset. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Käsite viittaa sekä konkreettisesti rakennettuun ympäristöön että maankäytön ja rakenta-
misen historiaan ja tapaan, jolla se on syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu 
yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilai-
sista muista rakenteista, kuten esimerkiksi teistä ja kanavista. 

Kulttuurimaisema 
Luonnonmaisema asettaa reunaehdot ihmisen toiminnalle sekä ohjaa ihmisen toimintaa. Ih-
misen toimintatavat ovat mukautuneet luontoon ja muuttavat luontoa. Kulttuurimaisemassa 
näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeutunut ja käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä, 
maaperää, topografiaa ja ilmastoa. Tyypillisesti kulttuurimaisemalla tarkoitetaan maisemia, 
joissa ihmisen vaikutus on hallitseva. Kulttuurimaisemalla viitataan usein maaseudun mai-
semiin, mutta myös kaupunki- ja kylämaisemat ovat kulttuurimaisemia. 

Luonnonmaisema 
Maanpinta muotoineen, maaperä, vesistöt ja ilmasto, niihin vaikuttavat luonnon prosessit 
sekä elollinen luonto muodostavat yhdessä luonnonmaiseman. Luonnonmaisemassa luonto 
on enemmän esillä maiseman rakenteessa kuin ihmisen toiminta. Luonnonmaisemia ovat 
esimerkiksi metsämaisemat ja suomaisemat, vaikka niissäkin voi ilmetä ihmisen toiminta. 

Muinaisjäännös 
Muinaisjäännökset ovat maisemassa tai maaperässä säilyneitä rakenteita ja kerrostumia, 
jotka ovat syntyneet paikalla kauan sitten eläneiden ihmisten toiminnasta. Kiinteät muinais-
jäännökset ovat usein maastossa silmin havaittavissa ja selvästi erottuvia, kuten hautaröyk-
kiöt, uhrikivet, linnavuoret, jätinkirkot, jatulintarhat ja puolustuslaitteet. Toisena ryhmänä 
ovat maanalaiset kiinteät muinaisjäännökset, kuten asuin- ja työpaikat sekä ruumishaudat. 
Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain rauhoittamia. 

Maisema 
Maisema muodostuu elottomista ja elollisista tekijöistä, niiden keskinäisestä vuorovaikutuk-
sesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta. Maisema on ympäristökoko-
naisuus, jonka ihminen kokee. Maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen miel-
tävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja / tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuk-
sesta. 

Maisemarakenne 
Muodostuu maiseman perustekijöiden keskinäisestä suhteesta ja vaihtelusta. 
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Maisematila 
Maaston pinnanmuotojen tai/ja kasvillisuuden rajaama tai muodostama tila. Maisematila voi 
olla avoin (esim. pelto, suo tai niitty), puoliavoin (esim. puisto tai haka, jossa on harvaksel-
taan puita) tai sulkeutunut (esim. metsä). 

Maisemakuva 
Maisemakuva on ”kuva” tai vaikutelma, joka välittyy ihmiselle tietystä ympäristöstä. Se 
muodostuu hyvin pitkälti maiseman visuaalisuudesta. Maisemakuvalle ominaisia piirteitä 
saattavat olla pitkät näkymät, jos kyse on laajasta avomaisemasta, tai sulkeutuneisuus, jos 
kyse on metsäisestä ympäristöstä. Maisemakuvasta esille nousevia elementtejä tai seikkoja 
voivat olla esimerkiksi reunavyöhykkeet, maamerkit, avotilat, rakennetut kokonaisuudet, 
mieleenpainuvat tieosuudet ja näkymät. 

Selvitys 
Alueen tai kohteen historian, ominaisuuksien, toiminnan tai fyysisten piirteiden muutosten 
kuvaamista ja selvittämistä mm. maastokäynteihin, kirjallisuuteen ja arkistolähteisiin perus-
tuen. Selvitys sisältää yleensä johtopäätöksiä ja yhteenvetoja alueiden tai kohteiden arvosta. 

Rakennusinventointi 
Yksittäiseen rakennukseen kohdistuva tutkimus. Siinä kerätään, järjestetään ja tuotetaan 
tietoa rakennuksen nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. 

Kulttuuriympäristön arvo ja merkittävyys 
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. 
historiallisista, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä, taiteellisista ja 
maisemallisista arvoista. Kohteen arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) 
käytetään vakiintuneita kriteerejä. Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalliseen ja alu-
eelliseen kerrostuneisuuteen, joka ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuo-
rovaikutuksen muutoksia. Alueiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuvat tunnistettuihin 
arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen. 

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, RKY 
Museoviraston laatimaan inventointiin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY 2009) sisältyvät alueet ja kohteet ovat koko valtakunnan kannalta mer-
kittäviä. Inventointi on otettu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inven-
toinniksi rakennetun ympäristön osalta. 

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
Asiantuntijaviranomaisten määrittelemä maakunnan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä il-
mentävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakunnallisten rakennuskulttuuriselvitysten te-
osta vastaa yleensä maakunnan liitto ja selvitykset tehdään maakuntakaavoitusta varten. 

Paikallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 
Paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ilmentävät kunnan tai sen osa-alueen ominais-
luonnetta ja erityispiirteitä. Kohteet tai alueen on merkitty kunnan omaan asema- tai yleis-
kaavaan, ja arvotettu yhteistyössä museoviranomaisen, kunnan ja asiantuntijoiden kesken. 

Uudisrakentaminen 
Uudisrakentamisella tarkoitetaan kokonaan uuden yhdyskuntarakenteen syntymistä laajem-
malle alueelle tai uusien rakennusten rakentamista ennestään rakentamattomille kortte-
linosille tai uusien rakennusten rakentamista yksittäiseen kohteeseen. 

Täydennysrakentaminen 
Täydennysrakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydentymistä 
laajemmalla alueella tai korttelitason kokonaisuuksissa sekä yksittäisen kohteen olemassa 
olevan rakennuskannan täydentämistä.  
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1.1.2 Karttatarkastelut viljelysmaiseman, maankäytön ja rakennuskannan kehittymisestä 

Seuraavassa on kerrottu viljelysmaiseman, maankäytön ja rakennuskannan kehittymisestä 
laadittujen karttatarkasteluiden metodeista ja työssä käytetystä aineistosta. Karttatarkaste-
luja on esitetty sekä kaava-alueen maisemaa ja rakentumista käsittelevässä luvussa, että 
tarkastelualueittain. 

Selvitystyössä on tarkasteltu kaava-alueen maankäytön kehittymistä erilaisin karttatarkas-
teluin. 1700- ja 1800-lukujen maankäyttöä on mallinnettu historiallisten karttojen perus-
teella keskittyen kylien sijaintiin sekä avointen maisematilojen ja tieverkon kehitykseen. 
Lähtöaineistona on käytetty Fonseenin laatimaa karttaa Espoon pitäjästä vuodelta 1750 
(Kuva 1). Vuoden 1843 pitäjänkartan (Kuva 2) rinnalla on käytetty myös Kalmbergin kar-
tastoa vuodelta 1855 (Kuva 3). Lisäksi tieverkon kehittymistä on mallinnettu 1930-luvun 
topografisten karttojen avulla. 

Tarkasteluja varten vanhoja karttoja ei ole asemoitu Espoossa nykyisin käytössä olevaan 
koordinaatistoon, vaan rajaukset ja tielinjaukset on piirretty silmämääräisesti paikalleen 
hyödyntäen maaston erilaisia kiintopisteitä. Mallinnuksissa on keskitytty erityisesti tarkem-
min tarkasteltaviin aluekokonaisuuksiin, mutta laajimpien viljelysaukeiden kehittymistä on 
tarkasteltu koko kaava-alueella. Kaikissa vanhoissa kartoissa ei ole eroteltu peltoja ja niittyjä 
toisistaan, joten niitä on käsitelty tässä työssä viljelysmaisemana, joka käsittää sekä pellot 
että niityt. 

Myös tieverkkoa on mallinnettu jonkin verran tarkastelualueiden ulkopuoleltakin, etenkin jos 
nykyinen tieverkko myötäilee vanhoja tielinjauksia. Lisäksi käytössä on ollut lukuisia muita 
karttoja, kuten Kuninkaankartasto vuosilta 1776-1805, venäläisiä topografisia karttoja sekä 
peruskarttoja 1950-luvun lopulta alkaen. 

Rakennuskannan sijoittumista ja ikää on tarkasteltu Espoon kaupungilta saadun koko kau-
pungin rakennuskannan kattavan paikkatietoaineiston perusteella. Aineistossa on jonkin ver-
ran epätarkkuuksia ja virheitä, mutta aineiston perusteella on mahdollista muodostaa käsitys 
siitä, miten vanhin rakennuskanta sijoittuu ja missä on käyttötarkoitukseltaan tai ajallisesti 
yhtenäistä rakennuskantaa.  

Paikkatietoaineisto käsittää noin 60 000 rakennuksen tiedot. Kaava-alueella on aineiston pe-
rusteella noin 17 800 rakennusta. Oheisessa taulukossa (Taulukko 2) on tarkasteltu raken-
nusten ikäjakaumaa sekä kaava-alueella että koko Espoossa. Vuodelle 1900 on merkitty 
runsaasti vanhoja rakennuksia, joiden tarkka ikä ei ole tiedossa. Aineiston perusteella vai-
kuttaa siltä, että kaava-alueella on säilynyt muuta Espoota runsaammin vanhaa rakennus-
kantaa. 

 

Taulukko 2. Rakennusten ikäjakauma kaava-alueella ja koko Espoossa. 

Valmistumisvuosi Kaava-alue Koko Espoo 

0, ei tiedossa 606 kpl, 3 % 2214 kpl, 4 % 

- 1899 47 kpl, 0 % 68 kpl, 0 % 

1900 1962 kpl, 11% 4469 kpl, 7 % 

1901-1939 572 kpl, 3 % 1571 kpl, 3 % 

1940-1959 2191 kpl, 12 % 5665 kpl, 9 % 

1960-1979 2033 kpl, 11 % 8119 kpl, 14 % 

1980-1999 4564 kpl, 26 % 18769 kpl, 31 % 

2000- 5843 kpl, 33 % 18922 kpl, 32 % 
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Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti Fonseen vuoden 1750 kartalla. 
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Kuva 2. Kaava-alueen likimääräinen sijainti Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Siuntion pitäjiä kuvaavalla 
kartalla vuodelta 1843. 
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Kuva 3. Kaava-alueen likimääräinen sijainti Kalmbergin kartan (1855) lehdillä. 
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1.1.3 Karttatarkastelut alueiden ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä  

Seuraavassa on avattu alueiden ominaispiirteitä kuvaavien analyysikarttojen merkintöjä ja 
sitä, miten joitakin tiettyjä käsitteitä on tässä työssä tulkittu. Karttatarkastelut on esitetty 
tässä raportissa tarkastelualueittain. 

Tärkeitä näkymiä on arvioitu pääasiassa tiestöltä käsin, sillä teiltä käsin maisemaa havain-
noidaan eniten. Tärkeitä näkymiä voi olla muuallakin, kuten kartanoilta avautuvat harkitut 
näkymät erilaisiin maisematiloihin. Upeita näkymiä avautuu myös tonteilta ja reunavyöhyk-
keiltä, mutta havainnoijia on tältä osin vähemmän. Viljelyaukeiden kautta tai niiden reunassa 
kulkevilta teiltä avautuu usein pitemmällä matkallakin hienoja näkymiä. Paikoin tilanne on 
sama, jos tie kulkee pitemmän matkaa aivan vesistön äärellä. Tässä on pyritty valitsemaan 
tällaisiltakin jaksoilta yksi keskeinen näkymäkohta/suunta. Valitut näkymälinjat ovat usein 
pitkiä tai muulla tapaa kiinnostavia. 

Maisemaa rajaavan selänteen reunalla tarkoitetaan maastonmuotojen synnyttämää voi-
makasta reunaa, joka usein ilman kasvillisuuttakin toimii voimakkaana reunavyöhykkeenä. 
Eheällä reunavyöhykkeellä puolestaan tarkoitetaan kasvillisuuden muodostamaa tärkeää 
reunavyöhykettä.  

Maisemavauriolla tarkoitetaan häiriötekijää maisemassa esimerkiksi voimalinjaa, viljely-
aukeaa häiritsevästi jakavaa tielinjausta tai maa-ainesten ottoaluetta.  

Maiseman solmukohdiksi on valittu maisemallisesti kiinnostavia kohtia. Maiseman solmu-
kohta voi olla esimerkiksi kohta, jossa kaksi selännettä kohtaavat/tulevat lähelle toisiaan tai 
kohta, jossa saari ja niemi sijoittuvat toistensa lähelle. Joskus se voi olla siltapaikka. Yleisesti 
ottaen se on tässä tulkittu eräänlaiseksi maisemallisten elementtien kohtaamiseksi. Maise-
mallisiin solmukohtiin sisältyy tässä työssä usein myös historiallisia arvoja. 

Maamerkkeinä on useimmiten esitetty maisemallisesti tärkeitä rakennuksia. Kyseiset ra-
kennukset ovat tavallisesti jo itsessään edustavia, mutta sijoittuvat lisäksi lähes poikkeuk-
setta siten, että niillä on näkyvä rooli maiseman osana. Ne muodostavan maiseman hierark-
kisen pisteen tai hallitsevat maisemaa. 

Historiallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaimpina avoimina maisematiloina on esitetty 
tarkastelualueille sijoittuvat laajat ja yhtenäiset avoimet alueet, joilla on pitkä viljelyhistoria 
ja joilla on selvä maisemallinen tai historiallinen yhteys lähistön kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen rakennuskantaan. Pääasiassa alueet ovat yhä viljelys- tai laidunkäytössä, mutta 
mukaan on valikoitunut myös muutamia alueita nykyisiltä golfkentiltä.  

Rakennuskannaltaan yhtenäisten alueiden rakennukset ovat usein peräisin suurin piir-
tein samalta aikakaudelta tai liittyvät samaan alueen rakennetta muovanneeseen historialli-
seen ilmiöön. Alueiden rakennuskanta koostuu ainakin osittain aiemmissa inventoinneissa 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi määritellyistä rakennuksista. Yksittäisiä rakennuksia ei 
tämän työn yhteydessä käyty tarkistamassa maastossa, mutta lähtötietojen tai maastokäyn-
nin perusteella rakennuskannaltaan yhtenäisillä alueilla rakennuskanta saattaa myös muis-
tuttaa tyyliltään, rakennustyypiltään tai massoittelultaan toisiaan. 

Vanhoista tielinjauksista esille on nostettu hyvin linjauksensa ja luonteensa säilyttäneet 
tielinjaukset ajalta ennen 1930-lukua. Tielinjaus on katsottu hyvin luonteensa säilyttäneeksi, 
mikäli tietä ei ole levennysten yhteydessä merkittävästi oiottu tai siirretty ja jos tien suhde 
avoimeen maisemaan, metsään ja rakennuskantaan ei ole merkittävästi muuttunut. 
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1.1.4  Tarkastelualueiden rajaaminen ja arvoaluekokonaisuuksien rajausten muodostaminen 

Luvussa kuvataan, kuinka tässä työssä tarkemmin tarkastellut alueet on muodostettu aiem-
man inventointi- ja selvitysaineiston perusteella sekä kuinka tässä työssä tunnistettujen ar-
voaluekokonaisuuksien rajaukset on muodostettu. 

Tarkastelualueiden muodostaminen 

Tätä selvitystä tehdessä on käyty läpi aiempaa inventointi- ja selvitysaineistoa, josta osa on 
tehty tarkemmassa ja osa yleispiirteisemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi ns. Sinisen kirjan 
(Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) aineisto on paikoin hyvinkin yksityis-
kohtaista ja maakuntakaavatason selvitykset puolestaan rajauksineen välillä yleiskaavata-
soa huomattavasti yleispiirteisempiä. Tässä selvityksessä on asetettu aiemmin määritellyt 
arvoalueet ja niiden kuvaukset rinnakkain niin, että aineisto on yhtenäisessä formaatissa ja 
alueet käsitelty luonteeltaan yleispiirteiselle yleiskaavatasolle sopivina kokonaisuuksina ja 
mittakaavassa. 

Tässä työssä tarkemmin tarkastellut alueet kattavat aiempien inventointien valtakunnallisia 
arvoja (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009), maakun-
nallisia arvoja (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) ja pai-
kallisia arvoja (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) sisältävät arvoalueet 
sekä niiden lähiympäristöt. Tarkastelualueiden rajaukset on esitetty kunkin alueen kuvauk-
sen yhteydessä. 

Tunnistettujen arvoaluekokonaisuuksien rajausten muodostaminen 

Tässä työssä tunnistettujen arvoaluekokonaisuuksien rajaukset on muodostettu mm. huo-
mioiden valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden rajaukset, paikal-
listen arvoalueiden rajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit alueiden kehit-
tymisestä ja niiden ominaispiirteistä. Tässä työssä tunnistettujen arvoaluekokonaisuuksien 
rajaukset on esitetty edempänä luvussa 1.2 sekä kunkin alueen kuvauksen yhteydessä. 

Arvoaluekokonaisuuksien rajauksia muodostettaessa on pyritty siihen, että rajaus huomioi 
kunkin tarkastelualueen maisemalliset ominaispiirteet, vanhan rakennuskannan ja tieverkon 
niin, että kokonaisuus ja sen parhaiten säilyneet osat hahmottuvat. Tehtyjä rajauksia on 
perusteltu keskittyen erityisesti kohtiin, joissa valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikal-
listen arvoalueiden rajaukset poikkeavat toisistaan tai joissa arvoaluekokonaisuuksien rajaus 
poikkeaa selvästi aiemmin määritellyistä arvoalueiden rajauksista. 

Aiemmissa inventoinneissa ei aina ole perusteltu tehtyjä rajauksia kovin tarkasti sanallisesti. 
Tämän takia paikoitellen on ollut vaikea hahmottaa aiempien rajausten perusteita – miksi 
jokin peltoaukean osa on mukana aiemmassa rajauksessa ja miksi jokin osa ei ole, tai miksi 
yksi peltoa rajaava selänne on mukana arvoalueen rajauksessa mutta toinen ei ole.  Kaikkia 
arvoaluekokonaisuuksien rajauksiin tehtyjä tarkistuksia ei siis selitä maisemassa tapahtu-
neet muutokset, vaan kyse on myös osittain tekijöiden tulkinnasta siitä, mitkä ominaispiir-
teet ovat maisemassa merkittäviä jollain alueella. 

Tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan kaava-alueen sisälle jääviä arvoaluekokonaisuuk-
sia tai niiden osia. Kuitenkin kaava-alueen eteläreunalle sijoittuu useampia aiemmin määri-
teltyjä arvo-alueita, jotka jatkuvat tai sijoittuvat pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelle. Jos 
esimerkiksi maisemallisesti tai historiallisesti merkittäväksi arvioitu peltoaukea on jatkunut 
jonkin verran kaava-alueen ulkopuolelle tai arvoaluekokonaisuuden maiseman kannalta 
oleellinen selänteen reuna on sijoittunut kaava-alueen ulkopuolelle, ne on huomioutu arvo-
aluekokonaisuuksien rajauksissa myös kaava-alueen ulkopuolelta. Kaava-alueen eteläreu-
nalle sijoittuu myös mm. maakunnallisesti arvokas Espoonjokilaakson maisema-alue, joka 
merkittävissä määrin ulottuu kaava-alueen ulkopuolelle. Tämän työn yhteydessä ei ole ollut 
mahdollista tarkastella kaava-alueen ulkopuolelle merkittävässä määrin jatkuvia aiemmin 
rajattuja arvoalueita kokonaisuudessaan. Tällöin tämän työn yhteydessä tehdyt arvoalueko-
konaisuuksien rajaukset noudattavat kaava-alueen rajausta. 
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1.1.5 Kehittämissuositukset kaava-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseksi 

Kullekin tässä työssä rajatulle arvoaluekokonaisuudelle on annettu kehittämissuosituksia 
siitä, kuinka alueen rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman ominaispiirteitä ja arvoja 
voidaan vaalia ja huomioida jatkossa. Tässä luvussa on käyty läpi kehittämissuositusten 
huomioimista valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävillä aluekokonaisuuksilla 
sekä paikallisia arvoja sisältävillä aluekokonaisuuksilla. Luvussa kuvataan myös kehittämis-
suositusten karttatarkastelujen sisältöä. 

Kunkin arvoaluekokonaisuuden luonteesta riippuen suosituksessa on käsitelty maiseman 
ominaispiirteiden säilyttämistä ja huomioimista jatkosuunnittelun lähtökohtana, arvokkaan 
rakennuskannan tai tieverkon vaalimista ja huomioimista, uudisrakentamisen sijoittamista 
tai kaikkia näitä. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan myös monia muita asioita yleis-
kaavan sisältövaatimusten mukaisesti (MRL 39 §) sovittaen kenties osin vastakkaisiakin ta-
voitteita yhteen. 

 Maaankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 §) mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset: 

- yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
- olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
- asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
- mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- 

ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 
kannalta kestävällä tavalla 

- mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön 

- kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
- ympäristöhaittojen vähentäminen 
- rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
- virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Kehittämissuositusten huomioiminen valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja 
sisältävillä aluekokonaisuuksilla 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvoalueet kattavat kaava-alueen suurimmat, yhä maatalous-
käytössä olevat peltoaukeat, rakennuskannaltaan ja lähiympäristöiltään parhaiten säilyneet eri 
aikakausia ilmentävät kartanokokonaisuudet, rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan parhaiten 
säilyneet kylät, Espoon keskiaikaisen kirkon ja Suuren Rantatien keskiaikaisen linjauksen sekä 
Espoonjokilaaksossa ja Pitkäjärvellä maisemassa hyvin havaittavan murroslaakson.  

Näiden sekä maisemaan että rakennuskantaan liittyvien valtakunnallisten ja maakunnallis-
ten arvojen vaalimiseksi tässä työssä on annettu suosituksia. Suositukset on tärkeää huo-
mioida sekä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaratkaisussa, että muussa jatkosuunnit-
telussa alla luetelluilla joko valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja sisältävillä arvoalueko-
konaisuuksilla.   

Kehittämissuositusten huomioiminen paikallisia arvoja sisältävillä aluekokonai-
suuksilla 

Valtakunnallisten ja maakunnallisten arvoalueiden lisäksi tämän työn yhteydessä on tarkis-
tettu useita aiemmissa inventoinneissa paikallisesti arvokkaiksi alueiksi määriteltyjä koko-
naisuuksia. Myös niissä on hyvin säilyneitä, paikallisesti mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Alu-
eet eivät kuitenkaan ole maisemallisesti ja rakennuskannaltaan yhtä edustavia kuin valta-
kunnalliset tai maakunnalliset arvoalueet tai vastaavia kokonaisuuksia on kaava-alueella 
useampia. 

Myös näiden maisemaan ja rakennuskantaan liittyvien paikallisten arvojen vaalimiseksi on 
tässä työssä annettu suosituksia. Suositukset on hyvä huomioida sekä Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaratkaisussa, että muussa jatkosuunnittelussa maiseman ja rakennus-
kannan paikallisia arvoja vaalittaessa. Perustellusta syystä suosituksista on mahdollista poi-
keta. Perusteltu syy voi esimerkiksi olla se, että alueen arvojen ei katsota merkittävästi hei-
kentyvän, vaikka suosituksista poikettaisiinkin.  
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Karttatarkastelut kehittämissuosituksista sekä suositusten sisältö kaava-alueen 
kulttuuriympäristöjen ja maisemana arvojen vaalimiseksi 

Suosituksia on havainnollistettu karttaesityksin. Karttatarkastelut on esitelty tässä raportissa 
tarkastelualueittain. Seuraavassa on kerrottu yleisellä tasolla suositusten luonteesta ja sisäl-
löstä. Kehittämissuosituskartat ja sanalliset kehittämissuositukset on esitetty kunkin arvoalu-
een kuvauksen yhteydessä. 

Kartoilla on osoitettu rakennuskannaltaan arvokkaat ja eheät alueet, joiden yhtenäistä ilmettä 
ja rakennetta on tärkeää vaalia. Alueiden arvokkaimpien rakennusten lähiympäristö ei kestä 
uudisrakentamista, mutta vähäinen täydennysrakentaminen voi olla mahdollista. Alueiden ar-
vokkaimpien rakennusten ympäristö ei kestä uudis- tai täydennysrakentamista rakennuskan-
nan arvot huomioiden. 

Espoon kirkon ympäristö on osoitettu omalla merkinnällään historiallisen maiseman kiintopis-
teenä. Alue on rakennuskannaltaan arvokas ja eheä ja sen yhtenäistä ilmettä ja rakennetta on 
tärkeää vaalia. Alueen arvokkaimpien rakennusten ympäristö ei kestä uudis- tai täydennysra-
kentamista.  

 

Kartoilla on osoitettu omalla merkinnällään rakenteeltaan eheät alueet, joiden yhtenäistä 
rakennetta ja ilmettä sekä mahdollista vanhaa rakennuskantaa suositellaan vaalittavan. Alu-
eiden uudis- ja täydennysrakentaminen voi olla mahdollista alueen rakenne, ilme ja mah-
dollinen vanha rakennuskanta huomioiden. 

Kartoilla on myös osoitettu omalla merkinnällään alueet, joilla kulttuurihistoriallisia tai mai-
semallisia arvoja on osittain menetetty tai heikennetty. Näillä alueilla arvojen palauttamiseen 
suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota. Pääasiassa merkinnällä on osoitettu alueita, 
joilla vanhat pellot ovat kasvaneet umpeen ja joilla maiseman avoimuus on tämän takia 
kärsinyt. 

Kartoilla on osoitettu historiallisesti merkittävät ja eheät peltoaukeat sekä maisemallisesti 
merkittävimmät avoimet maisematilat, jotka suositellaan säilytettävän avoimina ja mahdol-
lisuuksien mukaan maatalouskäytössä. Näiden avointen alueiden selkeään rajautumiseen 
tulee kiinnittää huomioita ja kasvillisuudeltaan eheitä reunavyöhykkeitä tulee vaalia. Kasvil-
lisuudeltaan eheimmät ja maisemallisesti herkimmät reunavyöhykkeet ja selänteen reunat 
on erikseen osoitettu kartoilla. Niille ei suositella rakentamista. 

 

 

Uudisrakentamisella tarkoitetaan tässä 
selvityksessä kokonaan uuden rakenteen 
syntymistä joko laajemmalle alueelle, en-
nestään rakentamattomalle korttelinosalle 
tai yksittäiseen kohteeseen. Mittakaavasta 
riippuen tämä voi tarkoittaa: 

- Yhdyskuntarakenteen laajenemista aiem-
min rakentamattomalle alueelle, esimer-
kiksi asutuksen laajenemista uudelle 
asuinalueelle 

- Uudisrakennusten sijoittumista aiemmin 
rakentumattomalle korttelin/tontin/kiin-
teistön osalle tarkasteltavan kohteen lä-
heisyydessä, esimerkiksi jotain uutta toi-
mintoa varten rakennetaan uusi, melko 
massiivinen rakennus olemassa olevaan 
pihapiiriin 

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan tässä selvi-
tyksessä olemassa olevan rakenteen täydentymistä 
joko laajemmalla alueella, korttelissa tai yksittäisessä 
kohteessa. Mittakaavasta riippuen tämä voi tarkoittaa: 

- Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydenty-
mistä jo rakennetulla alueella, esimerkiksi väljän 
omakotitaloalueen tiivistämistä jakamalla tontteja 
pienemmäksi tai kylän rakenteen tiivistämistä sijoit-
tamalla uudisrakentamista aiemmin rakentamatto-
mille kiinteistöille olemassa olevien talojen läheisyy-
dessä 

- Olemassa olevaa rakennuskantaa täydennetään kort-
telissa/tontilla/kiinteistöllä, esimerkiksi rakentamalla 
lisäsiipi tai täydentämällä olemassa olevaa rakennus-
kantaa nykyistä käyttötarkoitusta tukevalla ja raken-
teeseen hyvin sopivalla uudisrakennuksella tai -osalla 
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Espoonjoki- ja Glimsinjokilaaksot on osoitettu omalla merkinnällään historiallisen maiseman 
eri elementtejä yhdistävänä jokilaaksona. Jokilaakson avoimeen maisemaan liittyviä arvoja 
on osittain menetetty taajamarakenteen työntyessä jokilaaksoon. Jokilaakson suuntaisia 
avoimia maisematiloja tulee vaalia ja aluetta kehitettäessä jokilaakson suuntaisten maise-
matilojen hahmotettavuuteen ja maiseman jatkuvuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

Kartoilla on osoitettu muutama rakennuskannaltaan muusta rakenteesta erottuva maiseman 
kiintopiste tai maamerkki. Näiden alueiden mahdollisesti arvokas moderni rakennuskanta ja 
alueen rakennusten maamerkkimäinen luonne tulee huomioida alueita kehitettäessä. 

Kartoilla on osoitettu selänteet ja selänteiden rinteet, jotka voivat kestää uudis- ja täyden-
nysrakentamista. Uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä avointen maisematilojen sel-
keään rajautumiseen tulee kiinnittää huomioita ja kasvillisuudeltaan eheitä reunavyöhyk-
keitä suositellaan vaalittavan. 

Kartoilla esitetään parhaiten linjauksensa ja/tai ilmeensä säilyttäneet vanhat tiet, joiden lin-
jausta ja miljöötä suositellaan vaalittavan. 

Lisäksi kartoille on tuotu puhekuplina sanallisia kehittämissuosituksia, jotka kohdistuvat tiet-
tyyn osaan arvoaluetta. Punaisin kehyksin on osoitettu kehittämissuositukset, jotka kohdis-
tuvat muutosherkimpiin alueisiin. Näissä puhekuplissa usein kehotetaan vaalimaan jotain 
alueen ominaispiirrettä, joka ei kestä suuria muutoksia. Keltaisella kehyksellä osoitetut pu-
hekuplat osoittavat enimmäkseen alueita, jotka voivat kestää muutoksia tietyin ehdoin, joita 
on pyritty avaamaan suosituksessa. Vihreällä reunuksella osoitetut puhekuplat osoittavat 
muutoskestävimmät alueet, joilla uudis- ja täydennysrakentaminen voi olla mahdollista kult-
tuurihistoriallisten tai maiseman arvojen kannalta.  
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1.2 Tässä työssä tunnistettujen arvoalueiden rajaukset 

Tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät 
arvoaluekokonaisuudet 

Alla on lueteltu tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältä-
vät arvoaluekokonaisuudet sekä niistä tässä työssä käytetty kohdenumerointi. Arvoalueiden 
sijainnit on esitetty oheisella kartalla (Kuva 4) sekä kunkin alueen kuvauksen yhteydessä. 
Alueiden kuvaukset analyyseineen ja rajauksineen sekä niitä koskevat suositukset löytyvät 
tämän raportin luvusta 3. 

Tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät arvoalueko-
konaisuudet kohdenumeroineen: 

1) Espoonkartano, kartano-, kylä- ja viljelysmaisema, alkaen sivulta 37 

2) Bodominjärvi ympäristöineen sekä Kunnarla ja Röylä, kartano-, kylä- ja viljelysmaisema, 
alkaen sivulta 49 

3) Espoon kirkko ja Espoonjokilaakson viljelys- ja kylämaisema, alkaen sivulta 64 

4) Glimsinjokivarsi, kartano- ja kylämaisema jokilaaksossa, alkaen sivulta 74 

5) Vanhakartano, kylämaisema järven rannalla, alkaen sivulta 85 

6) Söderskog, kylä- ja viljelysmaisema, alkaen sivulta 93 

7) Nuuksio-Hista, kylä- ja viljelysmaisema järvien rannalla sekä loma-asutus, 100 

 

Paikallisia arvoalueita sisältävät aluekokonaisuudet kaava-alueella 

Alla on lueteltu tässä työssä tunnistetut pääasiassa pelkästään paikallisia arvoja sisältävät 
arvoaluekokonaisuudet sekä niistä tässä työssä käytetty kohdenumerointi. Arvoalueiden si-
jainnit on esitetty oheisella kartalla (Kuva 4) sekä kunkin alueen kuvauksen yhteydessä. 
Alueiden kuvaukset analyyseineen ja rajauksineen sekä niitä koskevat suositukset löytyvät 
tämän raportin luvusta 4. 

Tässä työssä tunnistetut paikallisia arvoja sisältävät arvoaluekokonaisuudet kohdenumeroi-
neen: 

8) Nuuksion loma-asutus, alkaen sivulta 112 

9) Loojärvi, kartanomaisema järven rannalla, alkaen sivulta 124 

10)  Gumböle, kartanomaisema jokilaaksossa, alkaen sivulta 130 

11)  Luukki, kylä- ja viljelysmaisema, alkaen sivulta 138 

12)  Velskola-Takkula, kylä- ja viljelysmaisema, alkaen sivulta 145 

13)  Skogby, kylämaisema ja laitoskokonaisuus, alkaen sivulta 153 
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Kuva 4. Tässä työssä tunnistetut arvoaluekokonaisuudet.  
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2 Kaava-alueen maisema ja rakentuminen 

2.1 Maisemarakenne 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaava-alue jakautuu karkeasti otettuna kahteen 
vyöhykkeeseen: pohjois- ja länsiosistaan selänteeseen ja etelä- ja itäosistaan laaksovyöhyk-
keeseen (Kuva 5). Kaiken kaikkiaan kaava-alueella on neljä erilaista maisemavyöhykettä. 
Laaja-alaisin alueista on kaava-alueen pohjois- ja länsiosaan sijoittuva Nuuksion kallio-
ylänkö. Ylänkö levittäytyy Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen alueilla noin 215 neliökilometrin 
laajuisena yhtenäisenä metsä- ja järviseutuna (Velskolan Pitkäjärvi, Eteläosan ranta-asema-
kaavan maisemaselvitys 2011). Idässä järviylängön raja on selvä. Se rajautuu Bodominjär-
ven pohjoispuoliseen laaksoon.  

Nuuksion kallioylänköä voidaan luonnehtia seuraavasti: Kyseessä on karu ja kallioinen ylän-
köalue, joka on säilynyt jääkauden kulutuksesta huolimatta ympäristöään korkeampana sel-
keärajaisena alueena. Järvet sijoittuvat kallioperän painanteisiin ja murroslinjoihin. Murros-
linjoihin sijoittuvista järvistä voidaan mainita Nuuksion Pitkäjärvi ja Velskolan Pitkäjärvi. Alu-
eella on vain vähän asutusta ja viljelyksiä. Metsäalueet ovat laajoja ja luonnonmukaisia. 
(Uudenmaan maisemarakenneselvitys 2007). 

Nuuksion järviylänkö sijaitsee pääosin +50-+100 metrin korkeudella merenpinnasta. Kaava-
alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat pohjoiseen Skogbyhyn Majalammen ja Lakiston golfin 
väliselle selännealueelle.  

Toiseksi laajin maisemavyöhykkeistä on kaava-alueen eteläosaan sijoittuva Espoon murros-
laakso, joka nimensä mukaisesti sijoittuu kallioperän murroslinjaan. Espoon murroslaakso 
on leveähkö koillis-lounaissuuntainen vyöhyke. Muun muassa Pitkäjärvi, Glimsinjoki ja Kirk-
kojärvi sijoittuvat tähän laaksoon. Kaava-alueen alavimmat alueet sijoittuvat tälle vyöhyk-
keelle. Alavimmillaan korkeudet ovat alle viisi metriä meren pinnan yläpuolella. 

Kaava-alueen suurin järvi Bodominjärvi sekä sen koillis- ja itäpuoliset alueet lukeutuvat Van-
taan- ja Keravanjoki –nimiseen maisemavyöhykkeeseen. Kyseessä on tasainen, laakea, jo 
varhain viljelyyn otettu savikkoalue. Tiestö ja asutus ovat vyöhykkeellä seuranneet selän-
teen reunaa. (Uudenmaan maisemarakenneselvitys 2007). 

Hyvin pieni alue kaava-alueen lounaisosassa, joka pitää sisällään muun muassa Espoonkar-
tanon alueen, lukeutuu Siuntionjoki-Palojoki –vyöhykkeeseen. Aluetta luonnehditaan muun 
muassa vanhana vauraana kulttuurimaisemana, joka on Uudenmaan pronssikautisen asu-
tuksen ydinaluetta. Vyöhykkeelle ovat ominaisia luonnonpiirteiltään vaihtelevat jokilaaksot, 
pienet kiemurtelevat joet ja purot sekä rehevät suvantojärvet ja lehdot. (Uudenmaan mai-
semarakenneselvitys 2007). 

Kaava-alueelle tihein asutus on sijoittunut eteläiseen haarakkeeseen. 
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Kuva 5. Kaava-alueen maisemarakenne. 
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2.2 Maankäytön kehittyminen 

Tarkastelualueen maankäytön kehittymistä on tarkasteltu historiallisten karttojen avulla 
sekä tukeutuen tarkastelualuetta käsitteleviin erilaisiin selvityksiin ja kirjallisuuteen. Ohei-
sessa kartassa (Kuva 6) on tiivistetysti esitetty karttatarkastelujen tulokset. Karttatarkaste-
luissa on keskitytty erityisesti mustalla rajauksella osoitettuihin tarkastelualueisiin, mutta 
myös niiden välisiä tieyhteyksiä ja suurimpia peltoaukeita on myös tarkasteltu.  

 
 

Kuva 6. Kaava-alueen viljelysmaiseman, tieverkon ja kylien sijoittuminen karttatarkastelujen perusteella. 
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2.2.1 Viljelysmaisema 

Espoossa vanhimmat pellot on pääasiassa raivattu jokilaaksoihin ja maankohoamisen pal-
jastamiin entisiin merenlahtiin (Kuva 6). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella 
viljelykseen otettuja entisiä merenlahtia ovat Bodominjärven pohjoispuolinen suuri ja melko 
tasainen peltoaukea. Espoonjokilaakso ja sen jatkeena Glimsinjokilaakso sekä Pitkäjärven 
ympäristö ovat puolestaan pitkään viljelyksessä ollutta murroslaaksoon sijoittuvaa jokilaak-
soa. Espoonkartanon viljelysalueet sijoittuvat pääosin Mankinjokivarrelle jatkuen Espoonjo-
kilaaksossa Espoonlahdelle asti. Nuuksion Pitkäjärven ympäristössä sekä kaava-alueen poh-
joisosassa on lisäksi järvien ja purojen rannoilla pitkään viljelyksessä olleita pienialaisempia 
ja maastonmuodoiltaan vaihtelevampia peltoja. 

Tässä työssä tehtyjen karttatarkastelujen perusteella pelto- ja niittyala on merkittävästi kas-
vanut 1700-luvulta 1800-luvulle tultaessa vain Bodominjärven ympäristössä muualla pelto- 
ja niittyalan kasvun jäädessä vähäisemmäksi (Kuva 6). 1800-luvun lopulla Espoo oli maata-
louspitäjä, jossa peltoalaa oli paljon ja niittyjä lähes yhtä paljon (Espoon tiestön historiaa, 
Kinttupolkuja ja kuninkaanteitä A, 2017, s. 37). Vanhojen topografisten ja peruskarttojen 
perusteella pelto- ja niittyala on ollut tarkastelualueella suurimmillaan 1930-50-luvuilla. Tar-
kastelualueen vanhat peltoalueet ovat edelleen suurimmaksi osaksi avoimia viljelysmaise-
mia, joskin koneellistunut maatalous ja kemiallinen lannoitus ovat omalla tavallaan muutta-
neet tuotantomaisemaa (Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaanteitä A, 2017, 
s. 37).  

Jonkin verran entisiä niittyjä ja peltoja on metsitetty tai annettu kasvaa umpeen. Ennen 
yhtenäisiä peltoaukeita jakaa nykyisin myös varsin massiivisiksi kehittyneet merkittävimmät 
tiet. Asutuksen ja muun taajamarakenteen alle jääneitä vanhoja peltoaukeita on tarkastelu-
alueella lähinnä vain radan tuntumassa ja Kehä III:n eteläpuolella (Kuva 6). Lisäksi tarkas-
telualueella on useita entisiä peltoaukeita, jotka on 1900-luvun loppupuoliskolla muutettu 
golfkentiksi. 

2.2.2 Kylät 

Historiallisen ajan asutus on sijoittunut Espoossa viljeltäväksi sopivan maan läheisyyteen tai 
rannikolle ja saaristoon perustuen kalastukseen. Myös kulkuyhteydet – vesireitit sekä 1300-
luvulta alkaen Suuri Rantatie – ovat vaikuttaneet niin asutuksen sijoittumiseen kuin Espoon 
kirkon sijoittumiseen. Kaava-alueella asutus sijoittui tiheimpänä 1700-luvulla ja vielä 1800-
luvullakin Espoonjokilaaksoon, jota Suuri Rantatie myötäili. Myös kirkko rakennettiin Espoon-
joen varrelle. Sen vanhimmat osat ovat 1400-luvulta. Espoonjokilaakson lisäksi myös Bodo-
minjärven ympäristössä oli useita kyliä (Kuva 6). 

Tyypillinen espoolainen kylä on ollut pieni, käsittäen vain pari kolme taloa. Kylien talot ovat 
muodostaneet tiiviitä ryppäitä peltoaukeita rajaaville selänteiden reunoille tai peltojen kes-
kelle jääville mäille. Jo 10 taloa käsittänyt kylä on ollut Espoolaisittain suuri. Kaava-alueella 
on sijainnut muutamia tällaisiakin kyliä. Kylien ollessa pieniä isojako 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteessa muutti vain melko vähän maisemaa Espoossa. Monissa kylissä talot jäivät entisille 
paikoilleen ja vain viljelysmaat jaettiin uudelleen. Uudistilojakin perustettiin vain hyvin vähän 
isojaon myötä Espoossa. Tyypillisempää oli, että kylän taloista joku vaurastui ja ryhtyi suo-
rittamaan ratsupalvelusta, josta korvaukseksi se sai ryhtyä viljelemään kylässä kenties ole-
vien autioituneiden talojen maita. Näin taloluku itseasiassa väheni useissa kylissä. (Espoon 
rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) 

1900-luvulla kylien rakenteeseen on vaikuttanut kulkuyhteyksien voimakas kehittyminen ja 
kaupungistuminen. Tarkastelualueella on useita rakenteensa edelleen hyvin tai melko hyvin 
säilyttäneitä kyliä. Nämä kylät sijoittuvat pääasiassa Kehä III:n pohjoispuolelle. Muutamien 
kylien rakenne on pahoin vaurioitunut mm. 1900-luvun tielinjausten myötä ja taajamamai-
sen rakenteen levitessä kylien entisille pelloille. 
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2.2.3 Kartanot 

Espoossa ja kaava-alueella on runsaasti kartanoita. Vanhin Espoon kartanoista on Kustaa 
Vaasan vuonna 1556 kuninkaan kartanoksi perustama Espoonkartano. Useimmat kartanot 
muodostuivat kuitenkin ratsutiloista, jotka päätyivät säätyläisomistukseen. Espoossa on 
useita kartanoita, jotka ovat syntyneet 1700-luvun loppupuolella, kun Suomenlinnassa pal-
velleet upseerisuvut ostivat maatiloja Espoosta. Kaava-alueella tällaisia kartanoita ovat mm. 
Träskända, Hovgård ja Bodom. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991). Näi-
den lisäksi kaava-alueella sijaitsee myös seuraavat kartanot: Urbergan kartano, Histan kar-
tano, Punjon kartano, Domsin kartano, Gumbölen kartano, Nedre Juunin kartano, Oittaan 
kartano, Övre Juunin kartano, Övre Lövkullan kartano, Luukin kartano, Margretebergin kar-
tano, Pakankylän kartano ja Velskolan kartano. 

Kartanoiden yhteydessä on säilynyt eri tyyli-ihanteita edustavia päärakennuksia tai niiden 
osia 1700-luvulta 1900-luvulle (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991). Use-
aan kaava-alueen kartanoon kuuluu lisäksi monipuolisesti kartanon talousrakennuksia, tilan-
hoitajien ja maatyöläisten asuinrakennuksia sekä kartanon puisto tai jäänteitä siitä sekä vil-
jelysmaisemaa. Kuitenkin useammankin entisen kartanon viljelysmaat on muutettu golfken-
täksi ja kartanorakennus golfklubiksi. Muutamassa entisessä kartanossa on ulkoilumaja –
tyyppistä toimintaa. Osalla kartanoista harjoitetaan edelleen maataloutta tai siihen läheisesti 
liittyvää toimintaa kuten ratsastusta. 

2.2.4 Tieverkko ja rautatie 

Espoon historiallinen tieverkko muodostuu itä-länsi -suuntaisesta Suuresta Rantatiestä sekä 
siihen risteävistä pohjois-etelä –suuntaisista tielinjauksista, jotka hahmottuvat jo 1700-lu-
vun kartoista (Kuva 6 ja Kuva 7). (Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaanteitä 
A, 2017, s. 14). Suomen keskeisiä hallinto- ja linnakeskuksia, Turkua ja Viipuria, yhdistävä 
Suuri Rantatie kehittyi Suomen rannikkoa seuraavan merireitin rinnalle tiettävästi jo 1300-
luvulla. Tärkeimmät kylät ja puolustusvarustukset sijaitsivat jokisuiden ja -laaksojen varsilla, 
joten tien linjaus muodostui kylästä ja kirkolta toiselle kulkevaksi. Suomen ensimmäinen 
säännöllinen postilinja kulki Rantatietä myöten 1600-luvun alussa ja oli tärkeä osa Tukhol-
man, Baltian ja Venäjän välistä postireittiä, josta kehittyi 1700-luvulla Pohjoismaiden mer-
kittävin maantieyhteys. Rantatien merkitys alkoi vähetä 1800-luvulla höyrylaivaliikenteen, 
lennättimen ja rautateiden myötä. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym-
päristöt, RKY 2009). 

Tärkeimmät kulkusuunnat Espoossa ovat yhä käytössä ja osa vanhoista reiteistä on edelleen 
käytössä. Reitistö on kuitenkin myös kehittynyt muuttuvien tarpeiden ja kulkutapojen 
myötä. Espoossa keskiaikaiset yhteydet ovat vakiintuneet jo varhain ja pysyneet melko 
muuttumattomina autoistumiseen saakka. Koska Espoossa on harjuja vähän, ovat vanhat 
tielinjaukset yleisimmin seurailleet peltoaukeiden reunoja maaston muotoja mukaillen (Kuva 
6 ja Kuva 7). (Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaanteitä A, 2017, s. 14-15). 

1800-luvun puolivälissä tapahtui ensimmäinen suuri liikenteellinen murros, kun aikaisempaa 
suurempia tavara- ja ihmismääriä pystyttiin kuljettamaan entistä pidempiä matkoja höyry-
laivoilla ja rautatietä pitkin, ympäri vuoden. Tarkastelualueella etenkin rautatieyhteyksien 
kehittymisellä oli suuret vaikutukset yhdyskunta rakenteen muotoutumiseen (Kuva 6). Hel-
singistä Karjaalle ja sieltä edelleen Turkuun johtava Rantarata otettiin käyttöön 1902. Ase-
mien ympärille alkoi kehittyä teollisuutta ja taajamia. (Espoon tiestön historiaa, Kinttupol-
kuja ja kuninkaanteitä A, 2017, s. 22). 

Autoistuminen alkoi näkyä Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä (Kuva 6) ja se voi-
mistui erityisesti 1950-luvulta alkaen. Autoistuminen mullisti perusteellisesti sekä liikkumista 
että tiestön kehitystä. Tarkastelualueella on lukuisia autoliikenteen kehittymisen myötä ra-
kennettuja teitä. Nämä tielinjaukset ovat melko suoria eivätkä ne noudata maastonmuotoja 
tai myötäile maisemarakennetta samaan tapaan kuin varhaisemmat tielinjaukset. Maastoa 
on tarvittaessa muokattu voimakkaasti, jotta teistä ei ole muodostunut liian jyrkkiä. Näin 
ollen 1900-luvun tielinjaukset ovat monin paikoin rikkoneet vanhaa kylärakennetta ja pelto-
aukeita. Autoistumisen myötä tiet ovat myös tarvinneet aiempaa tukevammat perustukset 
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ja liikennemäärien kasvaessa on rakennettu monikaistaisia tietä massiivisen eritasoristeyk-
sineen. 

Turuntien (nykyinen Turuntie ja Nupurintie) eli entisen Helsingistä Turkuun johtaneen valta-
tien 1 linjaus on 1930-luvulta. Se on Suomen varhaisimpia valtatiehankkeita ja tarkastelu-
alueelle tie rakennettiin jo 1930-luvulla valtatienä. Melko suora tielinjaus kulki Glimsinjoki-
varren kylien ja niiden peltojen läpi.  Tien alkupää ei enää 1950-luvulla vastannut lisäänty-
neen liikenteen tarpeisiin ja vuonna 1956 aloitettiin Suomen ensimmäisen moottoritien ra-
kentaminen Helsingistä Espoon Gumböleen. Tämä moottoritie, nykyiseltä nimeltään Turun-
väylä, valmistui vuonna 1962. Moottoritietä jatkettiin Lohjanharjulle 1970-luvulle mennessä 
ja tämän jälkeen Turkuun asti. Turunväylän linjaus on hyvin suora ja ylittää Espoonjokilaak-
son laakson leveimmästä kohtaa, ylittäen jo aiemmin kuivatun Kirkkojärven. 

Vihdintien, joka alkujaan oli osa Helsingin ja Porin välistä valtatietä 2, rakentaminen aloitet-
tiin 1940-luvulla, mutta se oli kokonaan valmis Helsinki-Karkkila väliltä vasta vuonna 1957. 
Mäkinen tielinjaus todettiin riittämättömäksi jo 1960-luvulla, ja uusi tielinjaus rakennettiin 
1970-luvulla selvästi lännempää. 

Myös Helsingin seudun ulomman kehätien suunnittelu aloitettiin 1940-luvulla. Tielinjaukseen 
ja tiesuunnitelmiin tehtiin kuitenkin muutoksia vielä 1950- ja 1960-luvuilla. Kehätien raken-
taminen alkoi 1960-luvun alussa. Bembölestä itään kehätie avattiin liikenteelle vuonna 1965. 
Tien länsipäässä rakennustyöt etenivät muita osuuksia hitaammin, koska tiesuunnitelmia 
muutettiin mm. Porkkalan palautuksen jälkeen. Bembölen ja Kauklahden välinen tieosa val-
mistui syksyllä 1967. Tien liikennemäärät kasvoivat nopeasti ja ensimmäiset parannustyöt 
aloitettiin jo 1960-luvun lopulla rakentamalla uusia eritasoristeyksiä. Vuonna 1970 tehtiin 
päätös rakentaa toinen ajorata osalle tietä. 1980-luvun alkupuolella nelikaistainen osuus jat-
kui idästä Vanhaankartanoon asti. Turunväylän liittymän ja Espoon keskuksen läheisyydessä 
oleva osa Kehä III:a rakennettiin 1980-luvun lopulla kokonaan uudestaan ja siirrettiin noin 
kilometrin verran entistä lännemmäksi. Alueella ollut Kehä III:n alkuperäinen linjaus jäi pai-
kalliseksi kokoojatieksi, jonka nimenä nykyisin on Espoontie. 

Näiden merkittävimpien 1900-luvun tielinjausten lisäksi tarkastelualueella on lukuisia muita 
1900-luvulla rakennettuja tielinjauksia. Lisäksi vanhoja tietä on muokattu vastaamaan au-
toistumisen ja lisääntyneen käytön tarpeita. Vaikka tien ulkoasu on tällöin saattanut voimak-
kaastikin muuttua, tien linjaus ja käyttö ovat säilyneet osana maisemaa. Toisaalta osa van-
hoista teistä on säilyttänyt vanhan kärrytiemäisen asunsa, kun niiden tarjoamia yhteyksiä 
on korvattu uusilla yhteyksillä.  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella on säilynyt runsaasti historiallisten teiden 
linjauksia sekä muutamia ulkoasultaan varsin muuttumattomia tielinjauksia (Kuva 7). Tar-
kemmin näitä on käsitelty julkaisuissa Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaan-
teitä A ja B vuodelta 2017. 
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Kuva 7. Historialliset tiet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella. Ylhäällä vasemmalla historial-
liset tiet ja muinaismuistot. Alhaalla vasemmalla tieverkko Fonseen vuoden 1750 kartan mukaan, oikealla 
tieverkko Senaatin kartaston 1870-1871 mukaan. Alarivin karttojen selitteet ovat ylhäällä oikealla. Kuva-
lähde: Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaanteitä A, 2017, s. 14, 20 ja 21.  



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava 

25 (165) 

   
31.1.2019   
   
 
 
 
 

 
 

2.2.5 Teollistuminen 

Espoon varhainen teollisuus 1700-luvun alussa on käsittänyt lähinnä myllyjä ja vesisahoja, joiden 
tuotteet myytiin Helsinkiin. Suomenlinnan rakentamisen aikoihin 1700-luvun puolivälissä tiiliteh-
taita perustettiin myös Espooseen etenkin Suomenlinnan upseerien omistuksessa olevien karta-
noiden yhteyteen. Espoon tiiliteollisuuden varsinainen kukoistuskausi ajoittui kuitenkin vasta 
1800-luvun loppupuoliskolle. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) 

Todellisen sysäyksen Espoon teollistumiselle antoi Rantaradan käyttöönotto 1902. Asemien ym-
pärille alkoi kehittyä teollisuutta ja taajamia (Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kunin-
kaanteitä A, 2017, s. 22). Osa tiilitehtaista muutti radan varteen Kauklahteen, jonne perustettiin 
myös Kauklahden lasitehdas. Kaava-alueella uusia teollisuusyrityksiä olivat mm. Lindholmin saha 
Espoon nykyisessä keskuksessa. Teollistumisen myötä alkoivat myös taajamat kehittyä työvä-
estön asuinalueista. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) 

Autoistumisen myötä teollisuus on hakeutunut ennen kaikkea hyvien maantieyhteyksien ää-
relle. Kaava-alueella tämä on tarkoittanut Kehä III:n vartta. Kehätien vartta Koskelossa ja 
Juvanmalmia on rakennettu teollisuusalueiksi 1970-luvun alusta alkaen. Samoihin aikoihin 
Espoon kirkonkylää alettiin kehittää kunnan hallinnollisena keskuksena ja radan varren teol-
lisuus väistyi keskustatoimintojen tieltä 1990-luvulle tultaessa. 

2.2.6 Asuinalueet ja taajamat 

Asutus ennen vuotta 1940 

Kaava-alueella sijaitseva ennen vuotta 1900 valmistunut rakennuskanta sijoittuu hajanai-
sesti pääasiassa Espoonjokilaaksoon tai sen läheisyyteen vanhojen kylien ja kartanoiden yh-
teyteen (Kuva 8).  Vanha rakennuskanta on etenkin Espoonjokilaaksossa jäänyt uudemman 
rakennuskannan sekaan ja talojen entiset peltoaukeat on saatettu rakentaa täyteen. Vanhaa 
rakennuskantaa on säilynyt erityisesti myös Bodominjärven ympäristössä, Röylässä ja Nuuk-
sion Pitkäjärven rannalla. Lähtötietoaineistona käytetty rakennus- ja huoneistorekisteri ei 
tosin ole erityisen tarkka vanhimman rakennuskannan osalta. 

Espoon ensimmäiset esikaupunkimaiset taajamat on perustettu rautatien varrelle. Kaava-alueen 
itäpuolelle oleviin Kauniaisiin ja Kiloon sijoittui huvilamaista asutusta isoille tonteille. Albergan 
kartanon maille perustetun taajaman rakennuskanta oli vaatimattomampaa. Kaava-alueella ra-
dan varresta palstoitettiin Domsin tilan maita (nykyiset Tuomarila ja Suvela) 1910-luvulla. 
Asema Tuomarilaan tehtiin vuonna 1931. (Pertti Maisala, 2008, s. 18-23). 

1930-luvulla palstoitettiin kaava-alueen itäpuolelta Jupperi ja Laaksolahti. Kaava-alueella 
palstoituksia tehtiin 1930-luvulla Kolmperään ja Kolmirantaan sekä Nuuksion Pitkäjärven 
pohjoisosaan. Pitkäjärven palstat kävivät kuitenkin huonosti kaupaksi pitkien välimatkojen 
takia. (Pertti Maisala, 2008, s. 23). 

Pääasiassa Espoo oli kuitenkin vielä 1930-luvulla maatalouspitäjä. Rakentaminen ja sen suun-
nittelu olivat yksityistä toimintaa, jota lääninhallitus valvoi. Vastuu yhdyskuntarakenteen tarkoi-
tuksenmukaisuudesta ja ohjauksesta oli lääninhallituksella. Kun pientalo- ja loma-asutuspalstoi-
tus vilkastuivat 1930-luvulla alkavan autoistumisen ja parempien teiden myötä lääninhallitus an-
toi rakennussuunnitelman laatimismääräyksen ja viiden vuoden rakennuskiellon vuonna 1937 
kymmenelle osa-alueelle Espoossa. Nyt tarkasteltavalta kaava-alueelta määräyksen saivat Es-
poon kirkkoa ja Tuomarilan seisaketta ympäröivä asutusalue, Kalmar Bodominjärven eteläosan 
ympärillä sekä nykyisten Kolmperän ja Kolmirannan alueet ympäristöineen. Muut alueet sijoit-
tuivat Etelä- ja Itä-Espooseen.  (Pertti Maisala, 2008, s. 23-26). 

Kaupungilta saadun rakennus- ja huoneistorekisterin aineistossa vuosina 1900-1939 valmis-
tuneet rakennukset sijoittuvat tasaisesti kaava-alueen viljelyskelpoisten alueiden yhteyteen 
sekä Nuuksion järvien rannoille (Kuva 9). Aineiston perusteella yhdyskuntarakenne on tiivis-
tynyt etenkin Espoonkartanon ympäristössä, Bodominjärven länsirannalla, Röylässä sekä 
Muuralassa ja Kiltakalliolla nykyisen Espoon keskuksen tuntumassa sekä Nupurintien tuntu-
massa. Radan varren rakentuminen 1900-luvun alussa ei näy aineistossa erityisen voimak-
kaasti ehkä siksi, että radan varren tiivistyessä 1900-luvun loppupuoliskolla rakennuskanta 
on samalla uudistunut voimakkaasti.  
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Kuva 8. Kaava-alueen ennen vuotta 1900 valmistunut rakennuskanta rakennus- ja huoneistorekisten pe-
rusteella 
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Kuva 9. Kaava-alueen ennen vuotta 1940 valmistunut rakennuskanta rakennus- ja huoneistorekisten pe-
rusteella 
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Rakentaminen ja asuinalueet II maailmansodan aikana ja jälleenrakennuskaudella 

II maailmansodan sotavuosina rakentaminen supistui käytännön pakosta minimiin. Sodan-
päätyttyä sodan aiheuttamat tuhot oli korjattava ja rintamamiehet sekä siirtoväestö asutet-
tava. Espoossa oli 1930-luvun lopussa 12 600 asukasta. Vuonna 1950 heitä oli rintamamies-
ten ja siirtolaisten asuttamisen jälkeen 20 000. Jatkosodan päätyttyä vuonna 1945 säädetyn 
maanhankintalain mukaiset palstoitukset eivät Espoossa juurikaan liittyneet vanhaan kylä-
rakenteeseen, vaan rakentaminen ja uudet taajamamaiset alueet hajautuivat laajalle alu-
eelle. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan rinnalla markkinaehtoinen palstoitus 
tuotti Espoossa lähes kolminkertaisen määrän pienkiinteistöjä, mikä entisestään hajautti yh-
dyskuntarakennetta. 1950-luvun lopussa asukkaita oli Espoossa jo 58 000 Tapiolan ollessa 
kunnan ensimmäinen Lähiö. (Pertti Maisala, 2008, s. 38-41). 

Kaupungilta saadun rakennus- ja huoneistorekisterin aineistossa uusina tai selvästi tiivisty-
neinä omakotitaloalueina hahmottuu nyt tarkasteltavalta kaava-alueelta Nupuri, Nupurinkal-
lio, Karhusuo, Hirvisuo, Töllinmäki, Niipperi, Odilampi ja Kolmiranta (Kuva 10). Högnäs ja 
Nuuksion järvien rannat samoin kuin Tuhkurin rannat kehittyivät loma-asutuksen tiivisty-
essä. Hajanaisemmin uutta rakentamista sijoittui kaava-alueen viljelyskelpoisten maiden yh-
teyteen. Karummat selänne alueet Ämmässuolla, Nuuksion Pitkäjärven ja Bodominjärven 
välissä sekä Sorvalammella ja Vihdintien pohjoispuolella pysyivät edelleen asumattomina. 

Espoon kunta alkoi organisoida kaavoitustoimintaa 1940- ja 1950-lukujen taitteessa perus-
tamalla rakennuslautakunnan ja rakennussuunnitelmalautakunnan, jonka henkilökunnaksi 
palkattiin kunnanarkkitehti, mittausteknikko ja piirtäjä. Kaavoitus käynnistyi kuitenkin hi-
taasti, koska järjestäytyminen vei oman aikansa, valmistelu oli hidasta ja tavoitteet ristirii-
taisia. Eheämpää yhdyskuntarakennetta saatiin aikaiseksi vain Tapiolaan, Leppävaaraan ja 
Laajalahteen nyt tarkasteltavan kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavoitusmonopolin Espoo sai 
vuonna 1963 muuttuessaan kauppalaksi, mutta kaavoitusta vaivasi resurssipula 1960-luvun 
lopulle asti. Asemakaavoituksen lisäksi 1960-luvulla tehtiin Espoon ensimmäinen yleiskaa-
valuonnos, jossa pohdittiin koko kaupungin rakennetta. Siinä hahmoteltiin pääkatuverkko, 
neljä aluekeskusta, kolme paikalliskeskusta sekä keskuksille korkeat rakentamistehokkuu-
det. (Pertti Maisala, 2008, s. 41-45, 63-75).  
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Kuva 10. Kaava-alueen ennen vuotta 1960 valmistunut rakennuskanta rakennus- ja huoneistorekisten pe-
rusteella. 
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Kaupungistuminen ja lähiörakentaminen 1960-luvulta alkaen 

Varsinainen lähiörakentaminen alkoi Espoossa 1960-luvulla Suomen kaupungistuessa voi-
makkaasti ja varsinaisen autoistumien alkaessa. Espoosta tuli kaupunki vuonna 1973. Kau-
punkien asuntopulaan vastattiin tehostamalla ja teollistamalla rakentaminen aluerakenta-
misjärjestelmäksi, jolla pystyttiin tuottamaan nopeasti laajoja uusia lähiöitä. Espoossa lähiöt 
sijoittuivat kuitenkin vielä 1960-luvullakin kunnan itäosiin Helsinki-keskeisesti. Nyt tarkas-
teltavalla kaava-alueella 1960-luvun rakentaminen sijoittui rakennus- ja huoneistorekisterin 
aineiston perusteella pääasiassa jo olemassa oleville asuinalueille tai niiden läheisyyteen 
edelleen melko hajanaisesti (Kuva 11). 

1960-luvulla Espoon kirkonkylää alettiin kehittää kunnan hallinnollisena keskuksena. Liiken-
teellisesti paikan saavutettavuus oli hyvä, radan lisäksi kirkonkylän tuntumassa ristesivät 
Turuntie ja rakenteilla oleva Kehä III. Hallinnollisesta keskuksesta järjestettiin arkkitehtuu-
rikilpailu 1960-luvun lopulla. Keskuksen rakenne on osittain toteutunut kilpailun voittaneen 
ehdotuksen perusteella, mutta 1970-luvulla rakennustehokkuutta nostettiin. (Pertti Maisala, 
2008, s. 69-73, 289-302). 

Espoon keskuksen eteläpuolinen Suvela valmistui 1970-luvulla ja on ilmeeltään varsin tyy-
pillinen aikakauden lähiö massiivisine betonielementti taloineen ja pysäköintialueineen. 
1970-luvulta ovat myös Sunan rivitaloalueet, Lippajärven rivitaloalueet, Pihlajarinteen tiivis 
pientaloalue ja Niipperin pohjoisosan rivitaloalue. 1970-luvulla rakentaminen painottui Es-
poossa kuitenkin edelleen Helsinki-keskeisesti Espoon etelä- ja itäosiin (Kuva 11). 

1980-90-luvulla nyt tarkasteltavalla kaava-alueella taajamamaista rakentamista sijoittui eri-
tyisesti Espoonjokilaaksoon (Kuva 12). Espoon keskuksen rakenne täydentyi voimakkaasti 
radan kummallakin puolen ja levisi etenkin etelän suuntaan. Sekä Kirkkojärven eteläran-
nalle, että Mikkelään Espoonjoen pohjoisrannalle rakentui uudet asuinalueet. Lommilaan si-
joittui tilaa vievää kauppaa samaan aikaan kun Kehä III siirrettiin kiertämään Lommilan 
pohjoispuolelta. Pihlajarinteen ja Järvenperän asuinalueet kasvoivat. Muualla asutus levisi 
etenkin Niipperissä ja Vihdintien varrella Hiirisuolla. 
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Kuva 11. Kaava-alueen ennen vuotta 1980 valmistunut rakennuskanta rakennus- ja huoneistorekisten pe-
rusteella. 
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Kuva 12. Kaava-alueen rakennuskanta ikäluokittain rakennus- ja huoneistorekisten perusteella. 
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3 Valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät aluekokonaisuudet 

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt kaava-alueella 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle sijoittuu neljä valtakunnallisesti arvokasta 
rakennettua kulttuuriympäristöä (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt, RKY 2009): 

- Espoon kirkonmäen valtakunnalliset arvot liittyvät keskiajalle periytyvään kirkkoympäris-
töön, jota luonnehtii harmaakivikirkko pappiloineen sekä muu vanhaan kylärakenteeseen 
liittyvä rakennuskanta, Suuren Rantatien linjaus sekä kulkuväylänäkin käytetty Espoonjoki.  

- Espoonkartanon valtakunnalliset arvot liittyvät Suuren Rantatien varteen kuninkaan kar-
tanoksi perustettuun kartanomiljööseen, joka on historiallisilta elementeiltään poik-
keuksellisen runsas ja johon liittyy valtakunnallisestikin arvokasta vanhaa raken-
nuskantaa. Keskiaikaisen tien linja kulkee yhä kartanoalueen halki. Lisäksi valta-
kunnallinen arvoalue kattaa Espoonkartanon laajan ja yhtenäisen yhä maatalous-
käytössä olevan peltoaukean ja Järvikylän sekä Peringin hyvin rakenteensa säilyt-
täneet kylät. 

- Snettans – Rödskogin kylä- ja viljelysmaiseman tiiviit ja rakenteeltaan yhtenäiset kylät 
muodostavat rakennuksineen ja vuosisatoja viljelyksessä olleine peltoineen hyvin säily-
neen, valtakunnallisesti arvokkaan Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillisen kylä- ja vil-
jelymaiseman. Kyliä yhdistää hyvin säilynyt vanha maantie. 

- Träskändan kartanon arvot liittyvät kartanon vanhaan rakennuskantaan ja puistoon, 
jotka yhdessä antavat valtakunnallisesti edustavan kuvan 1800-luvun kartanokulttuu-
rista pääkaupunkiseudulla. 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt kaava-alueella 

Maakunnallisia arvoalueita (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 
2012) Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella on yhteensä viisi, joista kolmeen 
sisältyy myös valtakunnallisia arvoalueita: 

- Espoonkartanon kulttuurimaiseman maakunnallisen arvoalueen rajaus on hieman laa-
jempi kuin Espoonkartanon valtakunnallisesti arvokaan rakennetun kulttuuriympäristön. 
Espoonkartanon maakunnalliset arvot liittyvät kartanon pitkään historiaan ja kerroksel-
liseen rakennuskantaan sekä alueen vanhaan tieverkkoon siltoineen. 

- Bodominjärven ympäristön maakunnallisen arvoalueen rajaus kattaa valtakunnallisesti 
arvokasta Snettans-Rödskugin kylä- ja viljelymaisemaa selvästi laajemman alueen ulot-
tuen Bodominjärven etelärannalle asti. Bodominjärven ympäristön maakunnalliset arvot 
liittyvät alueen kartano- ja kyläympäristöihin, jotka muodostavat rakennuksineen ja vuo-
sisatoja viljelyksessä olleine peltoineen hyvin säilyneen, Uudenmaan rannikkoseudulle 
tyypillisen kylä- ja viljelymaiseman. Järvenrantojen tiet ovat säilyttäneet vanhat linjansa 
ja ovat maisemallisesti mielenkiintoisia. 

- Espoonjokilaakson maisema-alueen maakunnallisen arvoalueen rajaus kattaa koko joki-
laakson Espoonlahdelta Vantaalle. Rajaukseen sisältyy sekä Espoon kirkonmäen, että 
Träskändan kartanon valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Es-
poonjokilaakson maisema-alueen maakunnalliset arvot liittyvät maakunnan halkaise-
vaan ja paikoin hyvin havaittavaan kallioperän murroslaaksoon, Suuren Rantatien lin-
jaukseen ja sen varteen 1400-luvun lopulla rakennettuun harmaakivikirkkoon sekä joki-
laakson useisiin keskiajalta periytyviin kyliin, joissa on jonkin verran vanhaa rakennus-
kantaa jäljellä. 
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Lisäksi kaava-alueella on kaksi maakunnallista arvoaluetta (Missä maat on mainioimmat: 
Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012), joihin ei sisälly valtakunnallisia arvoalueita: 

- Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alueen maakunnalliset arvot liittyvät hyvin säilyneeseen 
1600- ja 1700-luvuilta peräisin olevaan rakennuskantaan sekä peltomaisemaan, puro-
laakson voimalaitos- ja myllynraunioihin sekä vanhaan tieverkkoon. Lisäksi Nuuksion 
järviylängön erämaamaisemista löytyy arkkitehtonisesti mielenkiintoisia kesähuviloita 
1930-1950-luvulta. 

- Söderskogin viljelyalueen maakunnalliset arvot liittyvät pienehkön viljelysaukean ja sen 
reunalle sijoittuvien Söderskogin tilan ja torppien 1700- ja 1800-lukujen rakennuskan-
nan muodostamaan eheään maisematilaan. 

Paikallisten arvoalueiden huomioiminen osana valtakunnallisia ja maakunnallisia 
arvoalueita 

Kaikkiin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvoalueiden rajauksiin sisältyy lisäksi joko yksi 
tai useampia aiemmin määriteltyjä paikallisten arvoalueiden rajauksia (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991). Tapauskohtaisesti nämä paikallisten arvoalueiden ra-
jaukset saattavat sisältyä kokonaisuudessaan valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvoaluei-
den rajauksiin tai sitten ne saattavat jatkua valtakunnallisten ja maakunnallisten arvoaluei-
den rajausten ulkopuolella. 

Tässä työssä tunnistettujen valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältävien 
arvoaluekokonaisuuksien rajausten muodostaminen 

Tässä työssä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten arvokkaiden kulttuuriympä-
ristöjen rajauksia on yhtenäistetty ja tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mit-
takaava ja tarkkuustaso huomioiden. Uusia rajauksia muodostettaessa on huomioitu valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden rajaukset, aiemmin määritellyt 
paikalliset arvoaluerajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit kaava-alueen ke-
hittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä.  

Valtakunnallisten ja maakunnallisten arvoalueiden rajaukset sisältyvät pääasiassa tässä työssä 
muodostettuihin ja tunnistettuihin arvoaluekokonaisuuksiin. Mikäli arvojen on katsottu heikenty-
neen merkittävästi jollain alueella, se on jätetty arvoaluekokonaisuuden rajauksen ulkopuolelle 
ja ratkaisua on perusteltu kunkin tarkastelualueen kuvauksen yhteydessä. 

Espoonjokilaakson maisema-alueen eri luonteisia osia on tarkasteltu tässä työssä omina alu-
einaan. Nuuksion erämaakylän yhteydessä on tarkasteltu myös kylään liittyvää Histan eril-
listaloa, johon ei liity maakunnallisia arvoja. 

Valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältävien arvoaluekokonaisuuksien 
luonne 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset arvoalueet kattavat kaava-alueen suurimmat, yhä maatalous-
käytössä olevat peltoaukeat, rakennuskannaltaan ja lähiympäristöiltään parhaiten säilyneet eri 
aikakausia ilmentävät kartanokokonaisuudet, rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan parhaiten 
säilyneet kylät, Espoon keskiaikaisen kirkon ja Suuren Rantatien keskiaikaisen linjauksen sekä 
Espoonjokilaaksossa ja Pitkäjärvellä maisemassa hyvin havaittavan murroslaakson.  

Suositukset valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältäville arvoaluekokonai-
suuksille 

Tässä työssä on annettu suosituksia sekä maisemaan että rakennuskantaan liittyvien valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen vaalimiseksi. Suositukset on tärkeää huomioida sekä 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaratkaisussa, että muussa jatkosuunnittelussa ja alu-
eita kehitettäessä alla luetelluilla joko valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja sisältävillä 
arvoalueilla. Nuuksio-Histan arvoalueella maakunnalliset arvot liittyvät vain Nuuksion ky-
lään. Kukin arvoalue on kuvattu tarkemmin tämän luvun alaluvuissa. 
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Tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät 
arvoaluekokonaisuudet 

Alla on lueteltu tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältä-
vät arvoaluekokonaisuudet sekä niistä tässä työssä käytetty kohdenumerointi. Aluerajaukset 
on esitetty oheisella kartalla (Kuva 13). Aluerajaukset esitellään tarkemmin kunkin arvoalu-
een kuvauksen yhteydessä tämän luvun alaluvuissa. 

Tässä työssä tunnistetut valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät arvoalueko-
konaisuudet kohdenumeroineen: 

1) Espoonkartano, kartano-, kylä- ja viljelysmaisema 

2) Bodominjärvi ympäristöineen sekä Kunnarla ja Röylä, kartano-, kylä- ja viljelysmaisema 

3) Espoon kirkko ja Espoonjokilaakson viljelys- ja kylämaisema 

4) Glimsinjokivarsi, kartano- ja kylämaisema jokilaaksossa 

5) Vanhakartano, kylämaisema järven rannalla 

6) Söderskog, kylä- ja viljelysmaisema 

7) Nuuksio-Hista, kylä- ja viljelysmaisema järvien rannalla sekä loma-asutus 
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Kuva 13. Valtakunnallisia ja/tai maakunnallisia arvoja sisältävät tarkastelualueet kohdenumeroineen.  
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3.1 Espoonkartano, kartano-, kylä- ja viljelysmaisema  
(kohde nro 1) 

3.1.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Espoonkartano on sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuu-
riympäristö. Lisäksi tarkastelualueella on neljä paikallista arvoaluetta, jotka pääasiassa si-
joittuvat maakunnallisen arvoalueen sisälle. Valtakunnallisten arvoalueiden numerointi viit-
taa RKY 2009 kohdenumerointiin, maakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakun-
nallisessa inventoinnissa (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 
2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa 
niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytet-
tyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: 33 Espoonkartano 

Espoonkartano on yksi Suuren Rantatien varren vanhoista kuninkaankartanoista. Keskiaikai-
sen tien linja kulkee yhä kartanoalueen halki. Mankinjoen ylittää Espoonkartanon alueella 
tiettävästi maan vanhin 1770-luvun kiviholvisilta, joka on myös museosilta. Espoonkartano 
on historiallisilta elementeiltään poikkeuksellisen runsas ja kartanoympäristön ajallinen ulot-
tuvuus kattaa vuosisadat keskiajalta nykypäiviin. Kartanon rakennuskantaa leimaa vahvasti 
arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnittelema muutosvaihe 1910-luvulta. (Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009). 

     2117 Suuri Rantatie 

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. 
Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuk-
sista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. 
Suuri osa rannikkoa seuraavasta, keskiaikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja 
muinaislinnojen kautta kulkevasta tiestä on edelleen käytössä. (Valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009). 

Maakunnalliset arvoalueet: 3 Espoonkartanon kulttuurimaisema 

Kustaa Vaasan 1556 perustama Espoonkartano on yksi Suuren rantatien vanhoista kunin-
kaankartanoista. Suuren rantatien linja kulkee yhä kartanoalueen halki ja siihen liittyy Man-
kinjoen ylittävä tiettävästi maan vanhin 1770-luvun kiviholvisilta, joka on myös museosilta. 
Alue on historiallisilta elementeiltään poikkeuksellisen runsas ja kartanoympäristön ajallinen 
ulottuvuus kattaa vuosisadat keskiajalta nykypäiviin. (Missä maat on mainioimmat: Uuden-
maan kulttuuriympäristöt, 2012, s. 89). 

Paikalliset arvoalueet:  5, 9, 18, 20 

5 Träksby. Valtakunnallisestikin merkittävä kylä- ja viljelysmaisema. (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 20).  

9 Espoonkartano. Espoon historiallisesti ja maisemallisesti arvokkain kokonaisuus (Espoon-
kartano – Finns – Träskby – Sperrings). Useita kulttuurihistoriallisesti erityisen huomattavia 
rakennuksia. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 24).  

18 Sperrings. Historiallinen kylämäki, osa Espoonkartanon laajaa viljelymaisemaa. (Espoon 
rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 33).  

20 Finns. Osa laajaa Espoonkartanon – Träskbyn – Sperringsin maisemakokonaisuutta. Ra-
kennustaiteellisesti mielenkiintoinen. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, 
s. 34).  
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3.1.2 Alueen kehitys 

Tarkastelualue on pääasiassa tasaista, maaperältään savista entistä merenlahtea, jota kaa-
kosta rajaa tiiviisti rakennettu selänne sekä muualta harvaan asutut metsäiset selänteet. 
Alueen läpi virtaa Loojärveltä merelle Mankinjoki, johon idästä laskeva Gumbölenjoki liittyy.  
Espoonkartano sijoittuu jokien haaran tuntumaan matalalle selänteelle, joka erottaa Espoon-
kartanon pohjoispuolisen peltoaukean Mankinjoen alajuoksun kapeammasta jokilaaksosta. 

Tarkastelualueeseen kuuluvien selänteiden alarinteiltä on löydetty useita kivikautisia asuin-
paikkoja. Tarkastelualueen myöhempään kehitykseen on vaikuttanut erityisesti Suuri Ran-
tatie, joka 1300-luvulta alkaen on yhdistänyt silloisia keskeisiä hallinto- ja linnakeskuksia 
Turkua ja Viipuria, tarkastelualueen keskiaikaisista kylistä 1500-luvulla muodostettu kunin-
kaan kartano sekä kartanon intensiivisimmät kehitysvaiheet 1700-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alussa. 1900-luvun loppupuolella alueen maisemaan on vaikuttanut erityisesti Kehä III 
rakentaminen 1960-luvulla Espoonkartanon ohitse. Uusin kehitysvaihe on kehäväylän etelä-
puolelle rakentunut Kuninkaankartanon asuintaajama. 

Espoon kuninkaankartano perustettiin 1556. Kuninkaankartanoon liitettiin pääosa Espoon 
suurimmasta keskiaikaisesta kylästä Esbobystä sekä Mankbyn kylä. Espoonkartano ei varsi-
naisena kuninkaankartanona ollut pitkäikäinen, sillä se läänitettiin jo 1607, jonka jälkeen se 
on ollut eri sukujen omistuksessa. Kartanon uusi kukoistuskausi sijoittui 1700-luvun loppu-
puolelle, jolloin ojitettiin soita, lisättiin peltopinta-alaa ja perustettiin uusia torppia. Torpat 
sijoittuvat kartanon pohjoispuoliselle metsävyöhykkeelle. Suunnitelmat uudesta kaksiker-
roksisesta päärakennuksesta eivät toteutuneet. Sen sijaan valmistuivat siipirakennukset, 
joista toinen on laajennettu 1900-luvun alussa päärakennukseksi. Laajennus oli osa mittavia 
laajennustöitä, jotka käynnisti 1914 Espoonkartanon omistukseensa hankkinut valtioneuvos 
August Ramsay. Kartanon runsasta tämän ajan rakennuskantaa leimaa vahvasti arkkitehti 
W.G. Palmqwistin klassistinen tyyli. Geometrisen muotopuiston suunnitteli puutarha-arkki-
tehti Paul Olsson 1921. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 
2009; Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 24). 

 

Kuva 14. Espoonkartanon päärakennus ja mylly jokirannassa. 
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Maisemallisesti Espoonkartano muodostaa kokonaisuuden Järvikylän (Träskby) ja Peringin 
(Sperrings) kanssa. Alueen läntisimmän osan, Järvikylän, kyläkeskuksen kaksi tärkeintä ra-
kennusta sijaitsevat toistensa vieressä vanhan kylätien varrella. Talon paikat ovat samat 
kuin ainakin jo vuonna 1750. Peltoaukean länsilaidalla on kolme vanhaa torppaa. (Valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 20). 

Peringin kyläpaikka alueen pohjoislaidalla on viimeinen jäänne suuresta Esbobyn kylästä. 
Kuninkaankartanon perustamisen jälkeen kylään jäi vain kaksi taloa, Klemets ja Sperrings. 
Peringin kylä on sijainnut matalahkolla pitkulaisella harjanteella peltoaukean laidalla. Kaikki 
vanhat maatilarakennukset on purettu. Sperringsin talon päärakennus on vuodelta 1915 ja 
W.G. Palmqwistin suunnittelema. Peringissä on ollut myös useita Espoonkartanon mäkitupia, 
joiden rakennuksia on säilynyt asuinrakennuksiksi muutettuina. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 33-34). 

Suuren Rantatien eteläpuolella sijainnut Finns oli erityisen vilkas paikka 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa. Nuuksion ja Pohjois-Espoon metsiä hakattiin laajalti ja satojen työn-
tekijöiden palkat maksettiin Finnsin kievarissa. Se toimi myös käräjäpaikkana ja sittemmin 
sisällissodan aikana punaisten päämajana. 1891 aloitti kievarirakennuksessa yksi Suomen 
ensimmäisistä kansanopistoista. Opistolle rakennettiin pian tämän jälkeen oma koristeellinen 
rakennuksensa, joka on nykyään Finnsin rakennusryhmän keskipiste. (Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuu-
rimaisema, 1991, s. 34-38). 

Osa-alueella on säilynyt runsaasti vanhaa tiestöä. Kuninkaantie eli Suuri Rantatie on kehit-
tynyt jo keskiajalla. Vuoden 1750 kartassa näkyy myös Finnsistä luoteeseen haarautuva tie-
linjaus. Alueella on myös runsaasti 1800-luvulla kehittynyttä tiestöä. 1900-luvun alussa Ran-
taradalta rakennettiin pistoraide Espoonkartanon peltoaukean poikki metsänrajassa olleelle 
ratatöissä käytetylle hiekkakuopalle. 

Espoonkartanon peltoaukean poikki kulkeva sähkölinjan linjaus näkyy jo 1930-luvun topo-
grafisessa kartassa. Nykyinen voimajohto muuntamokenttineen on 1980-luvulta. 

 

Kuva 15. Korkein voimajohtolinjaus on 1980-luvulta. Taustalla näkyy muuntamokenttä. 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.1.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen valtakunnalliset ja maakunnalliset hyvin säilyneet arvot liittyvät: 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan laajaan, tasai-
seen peltoaukeaan Mankinjoen varrella. Peltoaukea rajautuu edelleen selkeästi metsäi-
siin selänteisiin, joiden alarinteille Espoonkartano, Järvikylän ja Peringin asutus sekä 
vanha tiestö sijoittuvat. 

- Espoonkartanon kartanokokonaisuuden sekä Järvikylän ja osittain myös Peringin hyvin 
säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan rakennuskantaan, joka kertoo alueen historiasta 
kartanona ja alueen kyläasutuksen historiasta. 

- Linjauksensa, hierarkiansa ja osin myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tie-
verkkoon, jonka merkittävin osa on Suuri Rantatie. 

 

Seuraavilta osin alueen valtakunnalliset ja/tai maakunnalliset arvot ovat heikentyneet: 

- Laajaan avoimeen viljelysmaisemaan liittyvät arvot on menetetty alueella Mankinjoki-
varren entisten peltojen metsittämisen myötä sekä sähköaseman ja suurten voimajoh-
tojen muodostaman maisemavaurion takia. Alueen avoin maisematila on kuitenkin edel-
leen palautettavissa, esimerkiksi alueen maatalouskäyttöä vahvistamalla ja siirtämällä 
sähköasema muualle. 

 

 
Luonnonmaisema 

Espoonkartano sijoittuu maisemalliseen solmukohtaan, jossa Mankinjoki- ja Gumbölenjoki-
laakso yhdistyvät. Espoonkartanon pellot rajautuvat pohjoisessa ja idässä metsäisiin kallio-
selänteisiin. Etelässä peltoaukeaa rajaa matalampi, melko asuttu selänne.  Peltoaukean halki 
virtaa Mankinjoki, joka laskee lähellä olevaan Espoonlahteen.  

Viljelysmaisema 

Espoonkartanon viljelysaukea on laaja ja tasainen. Peltoja on kartanon toimesta laajennettu 
suunnitelmallisesti. Pellot ovat säilyneet pääosin viljeltyinä ja avoimina, rakentaminen on 
sijoittunut yhtenäisinä jaksoina sopiville maastokohdille metsänreunaan. 

Alueelle on löytynyt maataloustoimijoiden lisäksi myös historiaa tukevaa ja voimavarana 
hyödyntävää yritystoimintaa, kuten ratsastuskoulu. 

Viljelysmaiseman arvoja ovat pitkä viljelyshistoria, tasaisen peltoaukean laajuus ja sen reu-
noille sijoittuva vanha kartano- ja kylärakentaminen tielinjauksineen. Alueen pohjoispuolis-
kolla länsi-itäsuuntainen voimalinja sekä siihen liittyvä laajahko sähköasema aiheuttavat 
maisemahäiriön. Entistä peltoa on myös jonkin verran metsitetty sähköaseman ympäristössä 
ja avoimen maiseman arvot ovat osin heikentyneet tarkastelualueen länsiosassa. Suora poh-
jois-eteläsuuntainen 1900-luvun alkupuolella tehty rautatie, joka sittemmin on muutettu 
tieksi, on myös varsin keinotekoinen ja aiheuttaa maisemahäiriön muuten perinteiseen vil-
jelysmaisemaan. 
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Rakennetut ympäristöt 

Tarkastelualueelle sijoittuu historiallisesti merkittävä Espoonkartano, joka perustettiin 1556 
kuninkaankartanoksi Suuren Rantatien varrelle. Alueella on säilynyt runsaasti kartanon eri-
ikäistä rakennuskantaa. Järvikylä ja Perinki ovat Espoonkartanon peltoaukean laidoille sijoit-
tuvia vanhoja kyliä, joissa rakennusten paikat ovat pitkälti säilyneet vuosisatojen läpi sa-
moina. Kaiken kaikkiaan tarkastelualueen rakennuskannassa ja tieverkossa on säilynyt mo-
nipuolisesti ajallinen ulottuvuus keskiajalta tähän päivään. 

Espoonkartanon arvokkaimpaan rakennuskantaan kuuluvat kartanon päärakennus, puisto, 
tuotantorakennukset, kaksi talouspihaa lukuisine talousrakennuksineen sekä kartanon työ-
väen asuinrakennukset. Kartanon päärakennuksen alapuolella jokivarressa on kivirakentei-
nen mylly ja kaksi kiviholvisiltaa. Rakennuksissa on edustettuna monipuolisesti ja kerrostu-
neesti rakennuskulttuuria eri ajoilta. 

Espoonkartanon rakennukset, kartanon puisto ja yhä viljelykäytössä oleva laaja peltoaukea 
muodostavat edustavan kartanoympäristön, johon myös Järvikylän ja Peringin kylät liittyvät. 
Etenkin Järvikylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa, joka sijoittuu luontevasti 
kylän peltoaukean laidalle kylätien varrelle maisemallisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Perin-
gissä rakennuskanta on pääosin 1900-luvulta sijoittuen perinteisille rakennuspaikoille selän-
teen ja peltoaukean reunalle. Kylien melko vähäinen uudempi rakentaminen sijoittuu pää-
asiassa luontevasti kyläteiden varsille vanhan rakennuskannan sekaan. 

 

 

Kuva 16. Espoonkartanon viljelysaukea. Taustalla Sperrings. 

 

 

Kuva 17. Järvikylän rakennuksia pellon laidalla.  
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Tieverkko 

Tarkastelualueen historiallinen liikkumisverkosto siltoineen on edelleen käytössä. Sen run-
gon on muodostanut keskiaikainen Suuri Rantatie, jonka reitti kulkee Espoonkartanon 
kautta. Lisäksi tarkastelualueella on myös kylä- ja tilustiestöä, joka myötäilee peltoaukean 
reunoja. 1960-luvulla rakennettu Kehä III katkaisee Espoonkartanon maisemallisen yhtey-
den Mankinjoen alajuoksulle ja merelle. 

Suuren Rantatien keskiajalta periytyvä linjaus on edelleen hahmotettavissa Espoonkartanon 
ympäristössä. Linjaus noudattelee Finnsintietä ja jatkuu Kuninkaankartanontielle, päättyen 
kolmoskehän alikulkuun. Mankinjoen ylittävä 1770-luvun kiviholvisilta on tiettävästi maan 
vanhin. Tielinjaukselta avautuu vaihtelevia näkymiä Espoonkartanon puistoon ja pääraken-
nukselle, Mankinjoen koskille, kartanon talousrakennuksille sekä peltoaukeille vanhan ra-
kennuskannan ja suurten puiden ollessa oleellinen osa tien luonnetta. 

Alueen historialliseen rakenteeseen kuuluu Suuren Rantatien lisäksi myös hyvin säilynyttä 
kylä- ja tilustiestöä, joka myötäilee Espoonkartanon peltoaukean reunoja. Kyläteiden varsille 
sijoittuu runsaasti vanhaa rakennuskantaa ja niiltä avautuu vaihtelevia näkymiä peltoaukeille 
ja kylien taloille.  

1900-luvun alussa Espoonkartanon peltoaukean poikki rakennettiin viivasuora rautatie, joka 
on sittemmin purettu ja muutettu tieksi. Suoran linjauksen ja tien leveyden takia se erottuu 
selvästi alueen muusta tieverkosta muodostaen maisemassa häiritsevän elementin. Toisaalta 
edelleen maisemassa erottuva linjaus kertoo alueen luonnon varojen hyödyntämisestä rau-
tatietä rakennettaessa. 

Espoonkartanon kartanomaisemaa on heikentänyt jonkin verran kaupungistumiseen liittyvä 
liikenne- ja infraverkkojen kehittyminen. 1960-luvulla rakennettu Kehä III kulkee varsin lä-
heltä Espoonkartanon pihapiirinä. Kolmoskehä luo katkaisevan maisemaelementin kartanon 
ja Mankinjoen alajuoksun viljellyn jokilaakson välille. Kehä III on myös katkaissut Espoon-
kartanon yhteyden tien eteläpuoliselle Brinkesbackenille, jolla toimineen tiilitehtaan kukois-
tuskausi ajoittui Suomenlinnan rakennusajalle 1700-1800 –lukujen vaihteeseen. Toisaalta 
Kehä III on myös määrittänyt taajamarakenteen kasvun rajoja ja osaltaan edistänyt tarkas-
telualueen arvojen säilymistä. 

Kehä III lisäksi autoistumisen vaikutukset näkyvät myös 1970-luvulla rakennetun Lapinky-
läntien ympäristössä tarkastelualueen kaakkoislaidalla. Lapinkyläntien varren liikennease-
man paljas asvalttiympäristö yhdistettynä sähkölinjoihin saa aikaan infrastruktuurimaise-
maa, joka on ristiriidassa arvokkaan kartanoympäristön kanssa. 

  

Kuva 18. Vasemmalla Kuninkaankartanontien Mankinjoen ylittävä kiviholvisilta. Oikealla 
Hiekkarata, joka on alkujaan ollut pistorata hiekkakuopalle. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.1.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Espoonkartanon alueella on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009), maakunnallinen arvoalue sekä neljä aiemmin määriteltyä paikallista arvoalu-
etta. Aiemmin määritellyt paikalliset arvoalueet sijoittuvat maakunnallisen arvoalueen sisälle 
lukuun ottamatta Kehä III:n eteläpuolelle jatkuvaa laajaa paikallista arvoaluetta. Valtakun-
nallinen arvoalue kattaa hieman suppeammin Espoonkartanon alueen, Järvikylän ja Peringin 
sekä niiden välisen peltoaukean. Tässä työssä näitä rajauksia on yhtenäistetty ja tarkistettu 
luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. 

Espoonkartanon arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden rajaus, aiemmin määritellyt paikalliset 
arvoaluerajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen 
ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä.  

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Kehä III katkaisee Espoonkar-
tanon maisemallisen yhteyden 
Kehän eteläpuolisiin alueisiin 
Mankinjokilaaksossa. Rajaus 
noudattaa Kehä III linjausta 
valtakunnallisen ja maakun-
nallisen arvoalueen rajauksen 
mukaisesti. 

Mynttilän ja Peringin 
suunnalla rajaus noudat-
taa pääasiassa maakun-
nallisen arvoalueen ra-
jausta. Rajaus huomioi 
hyvin alueen vanhat 
asuinpaikat, viljelyksessä 
olleet alueet sekä Es-
poonkartanon peltoau-
keaa voimakkaasti rajaa-
van selänteen. 

Peringissä rajauk-
seen on otettu mu-
kaan Forsbackantien 
varren peltoaukea 
kokonaisuudessaan. 

Pohjoisessa arvoalueen rajaus 
noudattaa pääasiassa maakun-
nallisen arvoalueen rajausta. 
Rajaus huomioi hyvin viljelys-
maisemaa voimakkaasti rajaa-
vat selänteet. 
Jä b k j t t ki

Pohjoisessa rajaus noudattaa pääasi-
assa maakunnallisen arvoalueen ra-
jausta. Rajaus huomioi hyvin vilje-
lysmaisemaa voimakkaasti rajaavat 
selänteet. 
Järpbackassa rajausta on tarkistettu 
niin, että se huomio selänteenreunan 
asutuksen kokonaisuudessaan. 

Län-
nessä 
rajaus 
nou-
dattaa 
pääasi-
assa 

Lännessä rajaus noudattaa pää-
asiassa maakunnallisen arvoalu-
een rajausta. Rajaus huomioi hy-
vin jokilaakson ja sitä voimak-
kaasti rajaavat selänteet. 
Solhemin ympäristössä rajausta 
on tarkistettu vähäisessä määrin 
myötäilemään viljelyaukeiden 
reunoja. 

Lounaassa rajaus noudat-
taa Lapinkyläntien lin-
jausta maakunnallisen ar-
voalueen rajauksen ta-
paan. Rajaus huomioi hy-
vin avointa viljelysmaise-
maa rajaavan matalan se-

Lounaassa rajaus noudattaa 
Lapinkyläntien linjausta maa-
kunnallisen arvoalueen rajauk-
sen tapaan. Rajaus huomioi 
hyvin avointa viljelysmaise-
maa rajaavan matalan selän-
teen, jolle sijoittuu vanhaa tie-
verkkoa sekä Espoonkartanon 
ja Järvikylän asutusta. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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3.1.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 
 

   

Järvikylän vanha rakennuskanta muodostaa eheän 
kokonaisuuden harjanteen laelle vanhan tielinjauk-
sen ja peltoaukean kanssa. Tätä hyvin säilynyttä 
kylän rakennetta ja pitkiä näkymiä idän puoleiselle 
peltoaukealle tulee vaalia. Kokonaisuus ei kestä 
kulttuuriympäristön ja maisemakuvan näkökul-
masta voimakasta uudisrakentamista. Vähäinen 
täydennys- ja/tai uudisrakentaminen voi olla mah-
dollista olemassa olevan rakennuskannan ja mai-
seman arvot huomioiden. 

Mäkikalliota ympäröivät peltoalu-
eet tulee säilyttää maiseman ar-
vojen säilymiseksi pääpiirteis-
sään avoimena. Pienimuotoista 
rakentamista (pientalot) voidaan 
tarvittaessa sijoittaa peltoaukean 
tuntumaan metsän suojaan. Muuntamokentän ympäristössä mai-

seman avoimuuteen liittyvät arvot 
ovat huomattavasti heikentyneet säh-
kölinjojen ja jokilaakson peltojen um-
peenkasvun myötä. Kulttuuriympäris-
tön ja maisemakuvan kannalta alueen 
kehittämisen tulee mahdollistaa avoi-
men viljelysmaiseman palauttaminen 
ja jatkuminen Loojärvelle. 

Pohjoisosan selänne ja hiekka-
kuopan ympäristöt kestävät kulttuu-
riympäristön ja maisemakuvan nä-
kökulmasta melko hyvin pienimitta-
kaavaista täydennys- ja uudisraken-
tamista, kunhan pihapiireissä säily-
tetään olemassa olevaa puustoa. 

Espoonkartanon ja Mynttilän 
välinen selänne voi kestää kult-
tuuriympäristön ja maisemaku-
van näkökulmasta pienimuo-
toista uudisrakentamista (pien-
talot). Uudisrakentaminen tulee 
sijoittaa alueelle niin, että se ei 
näy häiritsevästi Espoonkarta-
nolle tai kartanon pelloille.  

Espoonkar-
tanon pellot 
tulisi säilyt-
tää avoi-
mina, mie-

Peringin ja
Peringin ja Mynttilän rakennuskannan arvoja tulisi selvittää arvoalueella tarkem-
min tarkemman suunnittelun yhteydessä, mikäli alueelle tulee lisää rakentamista. 

Peringin ja Mynttilän välinen selänne 
voi kestää maisemakuvan ja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta täyden-
nys- ja uudisrakentamista. Tällöin 
tulee huomioida Peringin kylän eheä 
rakenne maiseman vaihettumis-
vyöhykkeellä sekä mahdollisesti ar-
vokas melko vanha rakennuskanta. 

Kulttuuriympäristön ja mai-
semakuvan kannalta Es-
poonkartanon pellot tulee 
säilyttää avoimina, mieluiten 
viljely- tai laidunkäytössä ja 
rakentamisen ulkopuolella. 
Mahdollinen hyvin vähäinen 
ja harkittu täydennysraken-
taminen tulisi sijoittaa ole-
van rakennuskannan yhtey-
teen tai alueen reunoille se-
länteiden alarinteille. On 
olennaista, ettei uusi raken-
nuskanta kilpaile historiallis-
ten rakennusten tai yhte-
näisten kylämiljöiden 
kanssa, jotka tällä hetkellä 
muodostavat maisemallisia 
kiinnepisteitä. 

Espoonkar-
tanon 
vanha ra-
kennus-

Es-
poon-
karta-
non 
vanha

Espoonkartanon ja Finnsin vanha rakennuskanta levittäytyy 
laajalle alueelle ja kartanokokonaisuuden kulttuuriympäristön 
ja maisemakuvan ymmärrettävyyden kannalta on tärkeää 
vaalia rakennuskantaa yhdistävän vanhan tieverkon luonnetta 
sekä rakennusten yhteyttä avoimeen viljelysmaisemaan. Ar-
vokkaimpien rakennusten lähiympäristö ei kestä uudisraken-
tamista. Vähäinen täydennysrakentaminen voi olla mahdol-
lista olemassa olevan rakennuskannan arvot huomioiden. 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Järvikyläntien varren rakennuskanta 
muodostaa eheän nauhamaisen koko-
naisuuden, jonka täydennysrakentami-
nen voi olla alueen kulttuuriympäristön 
ja maisemakuvan näkökulmasta mah-
dollista alueen rakenne huomioiden. 
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3.2 Bodominjärvi ympäristöineen sekä Kunnarla ja Röylä, kartano-, kylä- ja 
viljelysmaisema (kohde nro 2) 

3.2.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Bodominjärven pohjoispuolella Nettaassa (Snettans) ja Röylässä (Rödskog) on valtakunnal-
lisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakunnallisesta arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö on huomattavasti laajempi ulottuen Röylästä Bodominjärven etelärannoille 
saakka. Tarkastelualueella on 8 paikallista arvoaluetta, jotka pääasiassa sijoittuvat maakun-
nallisen arvoalueen rajauksen sisäpuolelle. Valtakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa 
RKY 2009 kohdenumerointiin, maakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakunnal-
lisessa inventoinnissa (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) 
niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. 
Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohde-
numerointiin. 
Valtakunnalliset arvoalueet: 1418 Snettans-Rödskugin kylä- ja viljelymaisema  

Snettansin ja Rödskogin tiiviit ja rakenteeltaan yhtenäiset kylät muodostavat rakennuksineen ja vuosi-
satoja viljelyksessä olleine peltoineen hyvin säilyneen, Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillisen kylä- ja 
viljelymaiseman. Bodomjärven pohjoispuolella avautuvan peltomaiseman pohjoisreunalla lähekkäin ole-
vat kylät ovat vanhan maantien yhdistämät. Parhaiten säilyneitä ovat Rödskogin kylän Hovgårdin, Nep-
persin, Nybysin ja Buusin rakennusryhmät perinteisine asuin- ja talousrakennuksineen. Maantien ja ky-
läteiden varsille keskittyneiden tilojen lisäksi kyläkuvaa tiivistävät pienemmät asuinrakennukset ja tor-
pat. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009). 

Maakunnalliset arvoalueet: 2 Bodominjärven ympäristö 

Bodomjärven ympärillä sijaitsevat kartano- ja kyläympäristöt muodostavat rakennuksineen ja vuosisa-
toja viljelyksessä olleine peltoineen hyvin säilyneen, Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillisen kylä- ja 
viljelymaiseman. Oittaan, Margarethebergin ja Bodomin kartanoiden vanhimmat rakennukset ovat pe-
räisin 1700-luvun lopulta. Lisäksi järven ympärillä on lukuisia pienempiä, hyvin säilyneitä tilakokonai-
suuksia ja kyliä kuten Snettans ja Rödskog. Järvenrantojen tiet ovat säilyttäneet vanhat linjansa ja ovat 
maisemallisesti mielenkiintoisia. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012, 
s. 88) 

Paikalliset arvoalueet:  235, 238, 244, 246, 247, 249,280, 287 

235 Oittaan kartanoalue. Historiallinen kartano. Päärakennus maisemallisesti hallitsevalla paikalla puis-
ton ympäröimä. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 225) 

238 Backby (Pakankylä), kartanonmaisema. Laaja yhtenäinen, historiallisesti arvokas maisemakoko-
naisuus. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 229) 

244 Margreteberg (Överby skola), maisemakokonaisuus. Kartanokokonaisuus, johon suhteellisen vaatimat-
toman päärakennuksen lisäksi kuuluu komea puusto, villiintynyt puutarha, talousrakennuksia ja Matalajärven 
rantojen viljelysmaisema. Viimeksi mainittu jatkuu yhtenäisenä Skrakabyn entisen kylän alueelle. (Espoon 
rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 235) 

246 Skrakaby (Koskelo), viljelymaisema. Historiallinen kylänpaikka. Kaunis maisemakokonaisuus, johon 
kuuluu viljelysaukea, vanha kylätie ja erikoinen kasvillisuus kylämäellä. (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991, s. 237) 

247 Bodom, kartanomaisema. Yhtenäinen arvokas kartano- ja viljelysmaisemakokonaisuus. Pääraken-
nus ympäröivine puistoineen on kulttuurihistoriallisesti erittäin huomattava. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 238) 

249 Bodom Smeds, maisemakokonaisuus. Vanha rakennusryhmä maisemallisesti kauniilla paikalla, kuk-
kulalla järven rannalla. Pienehkö viljelysaukea, vanha kylätie. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuuri-
maisema, 1991, s. 240) 

280 Rödskog (Röylä), kylämaisema. Rödskogin ja Snettansin kyliä vanhoine rakennuksineen ja laajoine 
yhtenäisine viljelysaukeineen voi hyvällä syyllä kutsua Espoon tärkeimmäksi ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaimmaksi maanviljelysmaisemakokonaisuudeksi. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 263) 

287 Snettans (Numby), maisemakokonaisuus. Tiivis hyvin hoidettu kaunis rakennusryhmä vanhan ky-
lätien ja viljelysaukean välissä. Useita vanhoja rakennuksia, kaunis puisto. Liittyy kiinteästi Snettansin 
ja Rödskogin yhdessä muodostamaan maisemakokonaisuuteen. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuuri-
maisema, 1991, s. 270) 
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Aiemmissa inventoinneissa todetut  
kulttuuriympäristön ja maiseman arvoalueet 
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3.2.2  Alueen kehitys 

Tarkastelualue on pääosin tasaista, maaperältään savista entistä merenlahtea, joka on pit-
kälti otettu viljelyskäyttöön jo varhain. Alueeseen kuuluu myös kaksi järveä; Bodomjärvi ja 
Matalajärvi. Alueen laajoja peltoaukeita sekä järviä ympäröivät metsäiset selänteet.  Alueen 
vanhin asutus sijoittuu selänteiden reunavyöhykkeille peltoaukeiden äärelle.  1900-luvun 
alkupuolella Bodominjärven selänteisiin rajoittuville rannoille alkoi levitä myös loma-asu-
tusta. 

Entistä merenlahtea rajaavat reunaselänteet ovat olleet asuttuja jo kivikaudella. Alueella on 
ollut lukuisia kyliä jo 1500-luvulla. Oittaa oli tällöin vauras yksinäistila, Nettaassa oli kaksi 
taloa, Backbyssä, Skrakabyssä ja Bodomissa oli kussakin neljä taloa. Röylä oli kahdeksalla 
talollaan Espoon suurimpia kyliä. Kylien pellot ovat olleet niiden läheisyydessä, niittyjä on 
saattanut olla kauempanakin. Backbyn talot yhdistyivät 1600-luvulla kartanoksi, joka oli Es-
poon kirkkoherran Brennerin hallussa. Myös Bodomin talot yhdistyivät ratsutilaksi 1600-lu-
vulla vain Bodom Smedsin yksittäistalon jäädessä itsenäiseksi. Bölsby (Margreteberg) on 
kuulunut aluksi Träskendaan, mutta siitä muodostettiin oma kylänsä 1700-luvulla. (Espoon 
rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 235-240, 263-271) 

1700-luvulla suurimmat pellot ja niityt olivat Backbyn sekä Nettaan ja Röylän ympäristössä 
Bodominjärven pohjoispuolella. Matalajärven ympärillä peltoaukeat jäivät pienemmiksi. Oit-
taan pellot ja niityt sijoittuivat Oittaanlahden pohjukkaan ja siihen laskevien purojen varsille. 
1800-luvun puoliväliin mennessä Backbyn peltoaukea yhdistyi Nettaan ja Röylän peltoauke-
aan, joka jatkui Niipperin puroa ja Vanhakartanon puroa pitkin lähes Vanhakartanoon asti. 
1900-luvun aikana lähes kaikki alueen niityt on muutettu pelloiksi. 1900-luvun loppupuolis-
kolla peltoaukeiden reunoja on paikoitellen metsitetty. Näkyvämmin maisemaa on muutta-
nut peltoaukean muuttaminen golfkentäksi Bodomissa. 

Backbyn, Oittaan, Margarethebergin ja Bodomin kartanoiden vanhimmat rakennukset ovat 
peräisin 1700-luvun lopulta samoin kuin Bodom Smedsin ja Buusin päärakennusten vanhim-
mat osat.  Kylistä löytyy myös huomattavan paljon 1800-luvun sekä 1900-luvun alun raken-
nuskantaa kuten talousrakennuksia, torppia ja kartanoiden työväen asuinrakennuksia. (Val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 235-240, 263-271) 

Alueen vanhimmat rakennukset sijoittuvat peltoaukeiden reunoille tai peltojen keskelle jää-
ville pienille selänteille. Vielä jälleenrakennuskaudella uudet asuinrakennukset sijoittuivat 
pitkälti perinteisille rakennuspaikoille. Bodominjärven harvakseltaan asutun länsirannan ra-
kennuskanta alkoi tiivistyä 1900-luvun aikana. Karulle rannalle rakennettiin harvakseltaan 
kesähuviloita. Högnäsiin rakentui tiiviimpi kesämökkialue. Jälleenrakennuskauden jälkeen 
alueen rakennuskanta on täydentynyt voimakkaammin vasta 2000-luvun vaihteessa. Täl-
löinkin rakentaminen on pääasiassa keskittynyt peltoaukeita rajaaville mäille ja harjanteille 
peltoaukeiden pysyessä avoimina. 

Kyliä yhdistävä päätieverkko näkyy pitkälti nykyisenlaisena jo vuoden 1750-kartassa. Bodo-
minjärven ja Matalajärven kiertää vuoden 1750 kartassa Suuresta Rantatiestä haarautuva 
kylätie. Järvet kiertävästä kylätiestä haarautuu Kunnarlan kohdalla tie Velskolan suuntaan 
ja Backbystä Nettaan ja Röylän suuntaan tie. 1800-luvulla tieverkko on täydentynyt Röylästä 
etelään johtavalla tiellä. Autoistumisen myötä pääteitä on levennetty ja niiden varrelle on 
rakennettu myös kevyenliikenteen reittejä. 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.2.3  Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Bodominjärvelle ja Matalajärvelle avautuviin pitkiin näkymiin peltoaukeiden ja golfken-
tän yli. Näkymiä elävöittää alueen vanha rakennuskanta kartanoineen, maatiloineen ja 
huviloineen. 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan laajaan, melko 
tasaiseen muutaman metsäisen saarekkeen rytmittämään peltoaukeaan Bodominjärven 
pohjoispuolella Kunnarlan, Nettaan ja Röylän ympäristössä. Peltoaukea, samoin kuin Bo-
dominjärvi, ovat entistä merenlahtea. Peltoaukea rajautuu selkeästi metsäisiin seläntei-
siin, joiden alarinteille Nettaan ja Röylän asutus ja vanha tiestö sijoittuvat. 

- Alueen kylien ja kartanoiden hyvin säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan rakennus-
kantaan, joka kertoo alueen kyläasutuksen historiasta sekä alueelle sijoittuvien useiden 
kartanoiden historiasta. 

- Bodominjärven rannoille sijoittuvaan huvila- ja kesämökkikohteisiin, jotka kertovat mo-
nipuolisesti eri yhteiskuntaluokkien kesänviettotavoista. 

- Linjauksensa ja osin myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tieverkkoon. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Pitkään viljelyhistoriaan liittyviä arvoja on osittain menetetty lähinnä Bodomin golfken-
tällä. Golfkentän myötä maisema on säilynyt pääosin avoimena, mutta viljelysmaiseman 
vuodenkiertoon ja maataloustöihin liittyvä elävyys on menetetty.  

 

 

 

 

Kuva 19. Bodominjärven näkymiä Oittaalta ja Backbyn peltoaukea.  
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Luonnonmaisema 

Osa-alue on suurelta osin entistä merenlahtea, joka on edelleen hahmotettavissa alueen 
laajoista, tasaisista pelloista. Voimakkaat, osin hyvinkin jyrkkäpiirteiset reunaselänteet ra-
jaavat avomaisemaa alueen länsi- ja luoteisosissa. Viljelysalueen keskellä ja Bodomjärven 
rannassa on myös useita kallioisia mäkiä, jotka ovat aikoinaan olleet saaria tai niemiä. Bo-
dominjärvi on koko tarkastelualueen laajin järvi. Alueelle sijoittuu myös huomattavasti Bo-
domjärveä pienempi Matalajärvi. Maaperältään rehevällä alueella kasvaa runsaasti vaativaa 
lehtokasvillisuutta ja jaloja lehtipuita. 

Bodomjärven länsiranta on jyrkkäpiirteisempi ja kallioisempi kuin sen itäranta. Kallioinen 
selänne jatkuu pohjoiseen ja se rajaa selkeästi Backbyn, Nettaan ja Röylän peltoaukeita 
lännestä ja pohjoisesta. 

Viljelysmaisema 

Tarkastelualueen laajat pellot sijoittuvat pääosin entisen merenlahden alueelle, jonka maa-
perä on savista ja maastonmuodot tasaisia. Tarkastelualueen laajin peltoaukea sijoittuu Bo-
dominjärven pohjoispuolelle Kunnarlan, Backbyn, Nettaan ja Röylän ympäristöön muiden 
peltoaukeiden jäädessä pienemmiksi. Tarkastelualueen kaakkoisosassa Bodomissa entisen 
pellot on muutettu golfkentäksi. 

1700-luvulla suurimmat pellot ja niityt olivat Backbyn sekä Nettaan ja Röylän ympäristössä 
Bodominjärven pohjoispuolella. Matalajärven ympärillä peltoaukeat jäivät pienemmiksi. Oit-
taan pellot ja niityt sijoittuivat Oittaanlahden pohjukkaan ja siihen laskevien purojen varsille. 
1800-luvun puoliväliin mennessä Backbyn peltoaukea yhdistyi Nettaan ja Röylän peltoauke-
aan, joka jatkui Niipperin puroa ja Vanhakartanon puroa pitkin lähes Vanhakartanoon asti. 

Bodomjärven pohjoispuolella on laaja ja melko tasainen peltoaukea. Sen yli avautuu useita 
pitkiä näkymiä eri suunnista. Aukean jakaa pienempiin osiin useat metsäiset ja kallioiset 
mäet. Nämä metsäiset saarekkeet ja niemekkeet muistuttavat saaria ja niemiä, joita ne ovat 
aikoinaan olleetkin. Avoin maisematilakokonaisuus sekä sen pienemmät osat rajautuvat sel-
keälinjaisiin elementteihin, kuten metsänreunoihin tai voimakkaisiin maastonmuotoihin, ku-
ten esimerkiksi länsi- ja luoteisreunan jyrkähköihin kallioselänteisiin ja Högnäsin seläntee-
seen. Myös Backbyn niemekkeenomaisesti etelään työntyvä selänne on jyrkähkö. Voimak-
kaista reunavyöhykkeistä johtuen (niin maastonmuodot kuin kasvillisuusvyöhykkeetkin) 
maisematilat ovat selkeästi hahmottuvia ja maiseman mittakaava on miellyttävä. 

Asutus sijoittuu pääsääntöisesti maiseman ja pienilmaston kannalta ihanteellisille paikoille. 
Tällaisia ovat perinteiset rakennuspaikat lämpimissä etelä-, lounais- ja länsirinteissä vaihet-
tumisvyöhykkeessä. Viljelysmaiseman arvoja ovat pitkä viljelyshistoria, laajat, kauaskantoi-
set näkymät ja eheät reunavyöhykkeet, joille asutus sijoittuu. Tärkeitä näkymiä on analyy-
sikartalla sijoitettu erityisesti viljelyaukeuden kautta kulkevan tiestön varteen tai ylipäätänsä 
tiestön varteen, sillä teiltä käsin maisemaa havainnoidaan eniten. Upeita näkymiä avautuu 
toki myös tonteilta ja reunavyöhykkeiltä mutta havainnoijia on tältä osin vähemmän. Mata-
lajärvelle olisi myös tärkeää saada/säilyttää näköyhteys mutta idän suunnasta tiestöltä käsin 
ei kunnollista näkymää tällä hetkellä synny. 

Matalajärven ympäristössä on pienempiä peltoaukeita, joista suurin osa on nykyisin golf-
kenttänä. Maisema on säilynyt avoimena, mutta maatalouteen perustuva viljelysmaisema 
on menetetty. Golfkenttä eroaa perinteisestä avoimesta viljelysmaisemasta sillä, että kent-
täalueelle on lisätty pienipiirteistä maastonmuotoilua sekä istutuksia, jotka saattavat olla 
perinteiseen kulttuurimaisemaan sopimattomia lajeja, kuten esimerkiksi terijoensalavaa. 
Golfkenttä sijoittuu myös osittain selännealueelle, mikä rikkoo perinteisen viljelysmaiseman 
rakennetta. 

Nettaa ja Röylä muodostavat eheän ja maisemallisesti hyvin säilyneen kyläkokonaisuuden 
yhä viljeltyine peltoaukeineen, kyläteineen ja tien varteen ryhmittyvine vanhoine rakennuk-
sineen. 
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Kuva 20. Näkymiä Röylän eteläpuoliselle peltoaukealle Snettansintieltä ja Röylänteiltä. 
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Rakennetut ympäristöt 

Alueella on useita rakennuskannaltaan tiiviitä kylämäkiä tai selänteenreunoja, joiden kautta 
vanha tieverkko kiertää. Kylissä ja selänteenreunoilla on vanhaa rakennuskantaa, jonka lo-
maan uudemmat rakennukset istuvat pääosin luontevasti. Vanhaa rakennuskantaa on eten-
kin Röylässä ja Nettaassa. Alueella on myös useampia kartanoita puistoineen, vanhoine pää-
rakennuksineen, talousrakennuksineen ja työläisten asuinrakennuksineen. Backbyn, Bodo-
min ja Oittaan kartanoiden vanha rakennuskanta on hyvin säilynyttä ja kartanot ovat säilyt-
täneet asemansa maiseman kiintopisteinä. Margreteberg on nykyisin puutarhaoppilaitoksena 
ja kartanoa ympäröi laaja puutarhanäyttelyalue. Hanabäckin ja Paciuksen huvilan vanha ra-
kennuskanta sijoittuu selänteen reunalle ja niiden edustalta avautuu edelleen viljelty pelto-
aukea. 

Alueen rakennuskanta on täydentynyt jonkin verran etenkin 2000-luvun vaihteessa. Uudis-
rakentaminen sijoittuu kuitenkin perinteiseen tapaan selänteiden reunoille ja mäille rikko-
matta näkymiä viljelysaukeiden yli. 

Bodonjärven länsirannan jyrkkäpiirteiseen ja kallioiseen maastoon sijoittuu huviloita 1900-
luvun alkupuoliskolta. Kunnarlantien varren rakennuskanta on täydentynyt pitkin 1900- ja 
2000-lukua uudemman rakentamisen sijoittuessa kuitenkin enimmäkseen tien länsipuolelle.  
Bodomjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella Högnäsissä on runsaasti 1940-50-lukujen 
vaatimattomia kesämökkejä. Kannaksella on ollut jo 1800-luvulla kesähuvila, jonka van-
hasta rakennuskannasta on säilynyt puutarhurin asunto.  Kannaksen rakennuskanta kertoo 
loma-asumisen vaiheista 1800- ja 1900-luvuilla.  

 

Kuva 21. Oittaan kartanorakennus 
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Kuva 22. Näkymä Snettansintien varrelta 

 

Kuva 23. Hovgårdin päärakennus Röylässä. 

 

Kuva 24. Näkymä Röyläntien varresta 
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Tieverkko 

Alueen tieverkko koostuu pitkälti vanhoista kyliä yhdistävistä teistä, joita on levennetty ja 
päällystetty autoistumisen myötä. Kyliä yhdistävä päätieverkko näkyy nykyisenlaisena jo 
vuoden 1750-kartassa. Bodominjärven ja Matalajärven kiertää vuoden 1750 kartassa Suu-
resta Rantatiestä haarautuva kylätie. Järvet kiertävästä kylätiestä haarautuu Kunnarlan koh-
dalla tie Velskolan suuntaan ja Backbystä Nettaan ja Röylän suuntaan tie. 1800-luvulla tie-
verkko on täydentynyt Röylästä etelään johtavalla tiellä. Autoistumisen myötä pääteitä on 
levennetty ja niiden varrelle on rakennettu myös kevyenliikenteen reittejä. 

Kunnarlantie seurailee Bodominjärven kallioista länsirantaa mutkitellen kallioiden välistä. 
Rakennuksia on harvakseltaan tien varrella. Tieltä avautuu paikoin näkymiä Bodominjärvelle. 
Tien varrella on runsaasti isokokoisia jaloja lehtipuita, joiden lehvästöt muodostavat etenkin 
tien pohjoispäässä useassa kohtaa holvin tien ylle. Tien linjaus hahmottuu jo vuoden 1750 
kartasta. Autoistumisen myötä tietä on kuitenkin levennetty ja sen varteen on osalle matkaa 
rakennettu kevyelle liikenteelle kaista. 

Snettansintie seurailee Nettaan ja Röylän peltoaukean pohjoisreunaa kaartuen sitten Kucku-
backan kautta Backbyn suuntaan. Teiltä avautuu pitkiä näkymiä laajalle peltoaukealle. Tien 
varrella on myös Nettaan tiivistä kyläasutusta vanhoine rakennuksineen ja kyläkoulu. Kucku-
backalla tie nousee peltoaukean keskelle jäävälle mäelle, jonka rinteet ovat kylämaisesti 
asutettu. Mäen rakennuskanta on kuitenkin enimmäkseen 1900-luvulta ja 2000-luvun vaih-
teesta. Tien linjaus hahmottuu jo vuoden 1750 kartasta. 1900-luvun alussa tie on oikaistu 
kulkemaan Backbyn eteläpuolelta. Autoistumisen myötä tietä on levennetty. 

Röyläntie halkoo Röylän laajaa peltoaukeaa etelä-pohjoissuuntaisena. Tie jatkuu peltoaukei-
den reunoja myötäillen ja selänteitä pitkin Träskändan suuntaan. Tieyhteys hahmottuu vasta 
1800-luvun kartoista ja nykyisenlaisena vuoden 1930 topografisesta kartasta. 

 

  

Kuva 25. Näkymä Kunnarlantietä pitkin Oittaan kartanon pohjoispuolelta sekä tien pohjoispäästä, jossa 
jalot lehtipuut rajaavat tietä ja näkymiä. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.2.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Bodomjärven ympäristössä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009), maakunnallinen arvoalue sekä kahdeksan aiemmin määriteltyä paikallista ar-
voaluetta. Aiemmin määritellyt paikalliset arvoalueet sijoittuvat pääosin maakunnallisen ar-
voalueen sisälle valtakunnallisen arvoalueen kattaessa tarkastelualueen pohjoisosasta Röy-
län ja Nettaan kylät peltoaukeineen. Tässä työssä näitä rajauksia on yhtenäistetty ja tarkis-
tettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. 

Bodominjärven arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden valtakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, maakunnallisesti merkittävän arvoalueen ra-
jaus ja aiemmin määritellyt paikalliset arvoaluerajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt 
analyysit alueen kehittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 
 

Rajaus noudattaa maa-
kunnallisesti merkittävän 
alueen rajausta Backbyn 
ja Kunnarlan länsipuolella 
rajauksen huomioidessa 
hyvin maisemaa rajaavan 
voimakkaan selänteen. 

 

Ollaksen peltoaukea on otettu maa-
kunnallisen arvoalueen rajauksesta 
poiketen rajaukseen mukaan, koska 
pelto on historiallisesti ja maisemalli-
sesti samaa kokonaisuutta Hanabäckin 
Margretebergin peltojen kanssa. 

Matalajärventien ja Koskelontien itä-
puolisia peltoja ei ole otettu rajauk-
seen mukaan. Tielinjaukset erottavat 
pellot muusta maisemasta. 

Storängenin tasaisella peltoau-
kealla rajausta on jatkettu pel-
toaukean pohjoispäähän asti 
aiemmista rajauksista poiketen. 
Peltoaukea hahmottuu kokonai-
suudessaan jo vuoden 1750 
kartassa ja pelto hahmottuu 
edelleen yhtenäisenä kokonai-
suutena maisemassa. 

Bodomin golfkentällä ra-
jaus noudattaa maakunnal-
lisen arvoalueen rajausta, 
joka myötäilee selänteen 
reunaa ja jättää selänteelle 
2000-luvun vaihteessa ra-
kentuneen uuden asuinalu-
een rajauksen ulkopuolelle. 

 

Bodomissa rajaus noudattelee 
aiempaa paikallisen arvoalueen 
rajausta, joka huomioi kylän pel-
toaukeaa rajaavan selänteen-
reunan. Rajausta on tarkistettu 
niin, että Vihermäen 2000-luvun 
vaihteen rakennuskanta jää ra-
jauksen ulkopuolelle. 

Maarinpurossa rajaus noudattaa maakun-
nallisen arvoalueen rajausta. Maarinpuron 
peltoaukealle työntyy isoja kasvihuoneita, 
joten pellon pohjukan maisemalliset arvot 
jäävät vähäisiksi. 

Punametsän kohdalla 
rajaus noudattaa RKY-
alueen rajausta, joka 
huomioi hyvin peltoau-
kean reunan ja jättää 
Punametsän 2000-lu-
vun vaihteen asuinalu-
een rajauksen ulko-
puolelle. 

Bodominjärven 
länsirannalla 
arvoalueen ra-
jaus noudattaa 
maakunnalli-
sesti merkittä-
vän arvoalueen 
rajausta. Ra-
jaus huomioi 

Bodominjärven län-
sirannalla rajaus 
noudattaa maakun-
nallisesti merkittä-
vän arvoalueen ra-
jausta. Rajaus huo-
mioi hyvin vanhan 
tielinjauksen, asu-
tuksen ja maisemaa 
rajaavan selänteen. 

Oittaan kartanon 
eteläpuolinen avoin 
alue on otettu mu-
kaan rajaukseen ko-
konaisuudessaan. 

Röylän ja Snettan-
sin pohjoispuolella 
arvoalueen rajaus 
noudattaa maa-
kunnallisen arvo-
alueen rajausta. 
Rajaus huomioi 
hyvin peltoaukeaa

Röylän ja Nettaan pohjoispuolella rajaus 
noudattaa maakunnallisen arvoalueen ra-
jausta. Rajaus huomioi hyvin peltoaukeaa 
rajaavan voimakkaan selänteen kattaen 
myös Kuckubackan harjanteen, jonka puus-
toiset rinteet rajaavat maisemaa ja jolle si-
joittuu etenkin 1900-luvun alkuvuosikym-
menten rakennuskantaa. Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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3.2.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nettaan ja Röylän vanha rakennuskanta muodostaa 
eheän kokonaisuuden vanhan tielinjauksen ja peltoau-
kean kanssa selänteen reunalle. Kulttuuriympäristön ja 
maiseman kannalta tätä hyvin säilynyttä kylien raken-
netta ja pitkiä näkymiä etelän puoleiselle peltoaukealle 
tulee vaalia. Kulttuuriympäristön ja maiseman näkökul-
masta kokonaisuus ei kestä voimakasta uudisrakenta-
mista. Vähäinen täydennys- ja/tai uudisrakentaminen 
voi olla mahdollista olemassa olevan rakennuskannan ja 
maiseman arvot huomioiden.  

Selänteen reuna ja peltoau-
kean reunan metsäiset alu-
eet voivat kestää kulttuu-
riympäristön ja maisemaku-
van näkökulmasta uudisra-
kentamista. Tällöin avoimen 
peltomaiseman ja rakennet-
tujen alueiden selkeään ra-
jautumiseen esimerkiksi 
kasvillisuutta hyödyntäen 
tulee kiinnittää huomiota. 

Kuckubackan harjanteen rakennuskanta muo-
dostaa eheän kokonaisuuden, jossa rakennus-
kanta sijoittuu luontevasti osaksi metsäistä se-
lännettä. Maisemakuvan kannalta täydennysra-
kentaminen voi olla mahdollista alueen väljä ja 
metsäinen rakenne huomioiden. 

Maiseman tilallinen rakenne 
on säilynyt Bodominjärven 
ympäristössä lähes samana 
vuosisatojen ajan. Bodomin-
järven pohjois- ja koillispuo-
linen laaja peltoaukea tulee 
säilyttää avoimena, mielui-

Maiseman tilallinen rakenne on säilynyt Bodominjärven ympäristössä lähes 
samana vuosisatojen ajan. Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta Bodo-
minjärven pohjois- ja koillispuolinen laaja peltoaukea tulee säilyttää avoi-
mena, mieluiten viljely- tai laidunkäytössä ja maa-ja metsätalouteen liitty-
mättömän rakentamisen ulkopuolella. Mahdollinen hyvin vähäinen ja harkittu 
täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa olevan rakennuskannan yhteyteen tai 
puuston suojiin tai reunametsiin alueen reunoille selänteiden alarinteille kult-
tuuriympäristön ja maiseman kannalta. On olennaista, ettei uusi rakennus-
kanta kilpaile historiallisten rakennusten tai yhtenäisten kylämiljöiden 
kanssa, jotka tällä hetkellä muodostavat maisemallisia kiinnepisteitä. 

Suurimpien selänteiden alarin-
teet kestävät maisemakuvan 
näkökulmasta uudis- ja täy-
dennysrakentamista melko 
hyvin. Tällöin on tärkeää 
eheän reunavyöhykkeen muo-
dostuminen esimerkiksi kasvil-
lisuutta hyödyntäen avoimen 
maisematilan rajalle. 

Bodominjärven länsi-
ranta voimakkaine 
maastonmuotoineen 
kestää maisemakuvan 
näkökulmasta jonkin 
verran täydennys- ja 
uudisrakentamista, kun-
han etenkin rannan pi-
hapiireissä säilytetään 
vanhaa puustoa ja ra-
kentaminen sovitetaan 
alueen olemassa ole-
vaan mahdollisesti ar-
vokkaaseen rakennus-
kantaan. 

Bodominjärven län-
sirannan rakennus-
kannan arvoja tulisi 
selvittää tarkemmin 
tarkemman suunnit-
telun yhteydessä, 
mikäli alueelle tulee 
lisää rakentamista. 

Oittaan kartanon ympäris-
tössä on kulttuuriympäris-
tön ja maisemakuvan kan-
nalta tärkeää, ettei mah-
dollinen täydennysraken-
taminen kilpaile arvokkaan 
vanhan rakennuskannan 
kanssa. 

Kulttuuriympäristön ja maiseman kan-
nalta Matalajärven ympäristössä maas-
ton matalimmat kohdat nykyisellä golf-
kentällä sekä peltoaukeat vanhan ra-
kennuskannan yhteydessä tulisi säilyt-
tää edelleen avoimina. 

Högnäsin rakennuskanta 
muodostaa tiiviin kokonai-
suuden, jonka täydennysra-
kentaminen voi olla mahdol-
lista kulttuuriympäristön ja 
maisemakuvan kannalta alu-
een rakenne ja käyttötarkoi-
tus huomioiden. 

Margretebergin ja Hanabäckin 
vanhojen kartanoiden ja huvi-
loiden yhteydessä on tärkeää, 
ettei mahdollinen täydennysra-
kentaminen kilpaile arvokkaan 
vanhan rakennuskannan 
kanssa. Vanhan rakennuskan-

Margretebergin ja Hanabäckin vanhojen 
kartanoiden ja huviloiden yhteydessä 
kulttuuriympäristön ja maisemakuvan 
kannalta on tärkeää, että alueiden arvo-
kas vanha rakennuskanta säilyttää ase-
mansa kulttuurimaisemassa. Vanhan ra-
kennuskannan yhteyttä avoimeen maise-
maan on tärkeää vaalia kulttuuriympäris-
tön ja maisemakuvan kannalta.  

Maisemakuvan kannalta Storängenin 
avointa maisemaa on tärkeää vaalia sa-
moin kuin maisemallista yhteyttä Matala-
järvelle. Storängenin reunat kestävät 
maisemakuvan näkökulmasta uudisra-
kentamista, mikäli avoimen maiseman ja 
rakennettujen alueiden selkeään rajautu-
miseen kiinnitetään huomioita. 

Selänteiden rinteet kestävät kulttuu-
riympäristön ja maisemakuvan näkökul-
masta Bodomissa uudisrakentamista. 
Tällöin avoimen maiseman ja rakennet-
tujen alueiden selkeään rajautumiseen 
esimerkiksi rakennusten massoittelun ja 
kasvillisuuden avulla tulee kiinnittää 
huomiota. 

Bodomin karta-
non ja Smedsin 
maatilan yhtey-
dessä on säily-
nyt vanhaa ra-
kennuskantaa. 
Arvokkaimpien

Bodomin kartanon 
ja Smedsin maati-

Backbyn ja Bodomin kartanoiden sekä Smedsin 
maatilan yhteydessä on säilynyt vanhaa, arvokasta 
rakennuskantaa. Kulttuuriympäristön kannalta ar-
vokkaimpien rakennusten lähiympäristö ei kestä 
voimakasta uudisrakentamista. Vähäinen täyden-
nysrakentaminen voi olla mahdollista olemassa 
olevan rakennuskannan arvot huomioiden. Maise-
makuvan kannalta vanhan rakennuskannan yh-
teyttä avoimeen maisemaan on tärkeää vaalia. 

Merkintöjen selitteet ovat seuraavalla sivulla  
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Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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3.3 Espoon kirkko ja Espoonjokilaakson viljelys- ja kylämaisema  
(kohde nro 3) 

3.3.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Espoon kirkon ympäristössä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
Espoonjokilaakso kokonaisuudessaan muodostaa maakunnallisesti arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön. Lisäksi tarkastelualueella on kirkon ympäristössä kolme paikallista ar-
voaluetta. Tarkastelualueen eteläpää ulottuu kolmannen paikallisen arvoalueen reunoille. 
Valtakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa RKY 2009 kohdenumerointiin, maakunnal-
listen arvoalueiden numerointi viittaa maakunnallisessa inventoinnissa (Missä maat on mai-
nioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja 
paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: 1358 Espoon kirkonmäki 

Espoon kirkonmäki on keskiajalle periytyvä kirkkoympäristö, johon kuuluu historiallisille pi-
täjänkeskuksille tyypilliseen tapaan kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen, pitäjäntupa, 
pappila, koulu sekä uudempi hautausmaa siunauskappeleineen. (Valatakunnallisesti merkit-
tävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009) 

Kirkonmäki on Espoonjokilaaksosta kohoava harjanne, jolla kirkko, pitäjäntupa ja pappilan 
rakennukset sijaitsevat. Kirkonmäen läheisyydessä ovat myös Lagstadin koulu, Domsin talo 
sekä Lövkullan mäki maatilarakennuksineen. (Valatakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt, RKY 2009) 

Maakunnalliset arvoalueet: 22 Espoonjokilaakson maisema-alue 

Espoonjokilaakso on osa maakunnan halkaisevaa ja paikoin hyvin havaittavaa kallioperän 
murroslaaksoa. Alueen vanhinta säilynyttä kerrostumaa edustavat lukuisat muinaisjäännök-
set sekä Suuri Rantatie ja sen varteen 1400-luvun lopulla rakennettu harmaakivikirkko. Jo-
kilaaksossa on useita keskiajalta periytyviä kyliä, joissa on jonkin verran vanhaa rakennus-
kantaa jäljellä. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012, s. 86) 

Paikalliset arvoalueet:  49, 53, 55, 69 

49, Fannsby. Historiallinen kylänmäki joka on osa Espoonjokilaakson maisemakokonai-
suutta. Hyvin säilynyt vanha tieverkosto ja erikoinen kivisilta. (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991, s. 59) 

53, Espoonjokilaakso kirkon kohdalla. Historiallisesti Espoon arvokkain maisemakoko-
naisuus, johon sisältyy kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 63) 

55, Pappilanmäki. Espoon kivikirkkoa ympäröivään maisemaan oleellisena osana kuuluva 
mäki, jolla on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja kaunis puisto. (Espoon 
rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 66) 

69, Lövkulla, kylämaisema. Huomattavan kaunis, hyvin säilynyt, tiivis kyläkokonaisuus. Pel-
toineen ja vanhoine teineen tärkeä osa Espoon kirkkoa ympäröivää maisemaa. Tilojen pää-
rakennukset rakennushistoriallisesti merkittäviä. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimai-
sema, 1991, s. 80) 
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3.3.2 Alueen kehitys 

Tarkastelualue on osa Espoonjokilaaksoa. Kapea ja jyrkkäreunainen laakso laajentuu tarkas-
telualueen pohjoisosassa. Paikalla on sijainnut Kirkkojärvi, jonka ympäristössä jokilaakson 
peltomaisema on avartunut. Kirkkojärvi on kuivattu 1900-luvun alussa. Espoon kirkon ja 
Pappilanmäen kohdalla jokilaakso on kapeimmillaan ja muodostaa eräänlaisen ”portin” (Es-
poon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 63).   

Espoon vanhin asutus keskittyi keskiajalla Espoonjokilaakson ja Glimsinjoen tuntumaan (Es-
poon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 59). Vielä keskiajalla Espoonjoki oli 
todennäköisesti käytetty venereitti Espoon keskiosiin. Suurempi merkitys alueen kehitykselle 
oli kuitenkin Suomen silloisella valtaväylällä, Turun ja Viipurin hallintokeskuksia yhdistävällä 
Suurella Rantatiellä. Tien linjaus kulki joen pohjoisrannalla selänteen alarinteellä kiertäen 
Espoon kirkon seuraillen nykyistä Muuralantietä. Tien talvinen linjaus kulki jokilaaksossa Es-
poonkirkon ja Lövkullan kylänmäen kautta. (Valatakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 63-66). 

Espoon harmaakivikirkko on myöhäiskeskiajalta. Kirkon kanssa samaan kokonaisuuteen 
kuuluvat Pappilanmäeltä pappila ja pitäjäntupa, vanha ja uusi hautausmaa, uuden hautaus-
maan kappeli sekä joen vastarannalta Lagstadin koulu ja Domsin talo. Kirkkoa ympäröivää 
hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen. Uusi siunauskappeli ja uusi hautausmaa ja 
krematorio vihittiin käyttöön 1960-luvulla.  (Valatakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 63-66). 

Lövkulla on kahden talon muodostama tiivis kyläryhmä kukkulalla entisen Kirkkojärven poh-
joispuolella. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 63-64).   

Tarkastelualueen eteläpuolelle valmistui 1900-luvun alussa Helsingin ja Turun yhdistänyt 
Rantarata. Radan myötä asutus Espoonjokilaaksossa alkoi tiivistyä varsinkin asemien tuntu-
massa. Alueen tieverkko on kehittynyt voimakkaasti 1900-luvulla autoistumisen ja kaupun-
gistumisen myötä. 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta on Kirkkojärven yli kulkeva Turunväylä, 
joka oli Suomen ensimmäinen moottoritie. Kehä III valmistui 1960-luvun loppupuolella. Ke-
hätien linjaus kulki tällöin nykyistä Espoontietä pitkin. Uusi pohjoisempi linjaus rakennettiin 
1980-luvulla.  

 

Kuva 26. Espoon keskiaikainen harmaakivikirkko. 
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3.3.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Espoon kirkon kohdalla murroslaakson kapeaan maisematilaan, joka laajenee koillisessa 
Kirkkojärven kohdalla ja lounaassa kaava-alueen rajalla laajemmaksi avoimeksi tilaksi. 
Murroslaaksoon sijoittuva Espoonjoki ja jokilaakso ovat olleet pitkään tärkeitä kulku-
väyliä, joiden varrelle kaava-alueen vanhin asutus on keskittynyt. 

- Espoon kirkonmäen keskiajalta periytyvään kirkkoympäristöön pappiloineen, hautaus-
maineen ja muine vanhaan kylärakenteeseen liittyvine rakennuksineen sekä Nedre Löv-
kullan vanhaan, hyvin säilyneeseen rakennuskantaan. Kirkkoympäristö pappiloineen ja 
pitäjäntupineen kertoo paikan keskeisestä sijainnista tiestön ja vesireittien risteyksessä, 
alueen merkityksestä pitäjän uskonnollisena ja hallinnollisena keskuksena sekä keskiai-
kaisesta rakentamistavasta. 

- Kirkon kautta kulkevaan vanhaan tiestöön, jonka merkittävin osa on Suuri Rantatie. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Espoon kirkon ja Espoonjokilaakson arvoalueella on heikennetty maiseman rakenteeseen 
ja viljelyhistoriaan liittyviä arvoja Kirkkojärven kuivaamisen ja umpeenkasvun myötä.  

- Alueen pitkään viljelyshistoriaan liittyviä arvoja on menetetty taajamarakenteen levi-
tessä jokilaaksoon Mikkelässä sekä Kirkkokadun varrella. 

- Myös Nedre Lövkullan golfkentällä pitkään viljelyhistoriaan liittyviä arvoja on heiken-
netty. Golfkentän myötä maisema on säilynyt avoimena, mutta viljelysmaiseman vuo-
denkiertoon ja maataloustöihin liittyvä elävyys on menetetty.  

 

 
Luonnonmaisema 

Tarkastelualue sijoittuu osaksi Espoon murroslaaksoa. Espoonjoki virtaa melko kapeassa jo-
kilaaksossa Espoon kirkolta alaspäin. Kirkon koillispuolella jokilaakso levenee Kirkkojärven 
ympäristössä. Kirkkojärven kuivaaminen 1900-luvun alussa on muuttanut maisemaa. Kui-
vatun Kirkkojärven alueella on nykyisin kosteikkoa, joka on kasvamassa umpeen. 

Tarkastelualueella taajama-alue kattaa myös jokilaakson rinteet. Rakentamattomana on säi-
lynyt lähinnä vain aivan joen rannat, Kirkkojärvi ja Kaupunginkallio sekä peltoaukea tarkas-
telualueen lounaisosassa. 

 

Kuva 27. Lövkullan kylänmäen vanhaa rakennuskantaa. Tielinja noudattaa Suuren Rantatien 
talvista linjausta.  



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava 

69 (165) 

   
31.1.2019   
   
 
 
 
 

 
 

Viljelysmaisema 

Espoonjokilaakson pohja ja alarinteet ovat olleet pitkään viljeltynä ja jokivarsi on hahmottu-
nut avoimena maisematilana joen suuntaisine pitkine näkymineen. Nykyisin avoimen mai-
sematilan katkaisee useassa kohtaa jokilaakson ylittävät tiet. Monin paikoin myös taajama-
rakenne on laajentunut jokilaakson entisille pelloille ja niityille. Etenkin Espoon keskuksen 
kohdalla taajamarakenne jatkuu jokilaakson yli. 

Turunväylä katkaisee Kirkkojärven ympäristön laajan peltoaukean ja näkymät Espoon kir-
kolta Glimsinjoen varren vanhojen kylien suuntaan estyvät. Lövkullan kylänmäen alapuoliset 
pellot ovat nykyisin golfkenttänä. Maisema on säilynyt avoimena, mutta maatalouteen pe-
rustuva viljelysmaisema on menetetty ja kasvilajisto saattaa olla vierasta. Kylän pohjoispuo-
liset pellot on rakennettu umpeen. 

Tarkastelualueen eteläpäässä jokilaaksossa on säilynyt avointa viljelysmaisemaa. Se jatkuu 
pitkälle kaava-alueen ulkopuolelle. 

Alueen arvot liittyvät edelleen avoimena säilyneeseen maisemaan ja se on peltoineen ja 
vanhoine teineen tärkeä osa Espoon kirkkoa ympäröivää maisemaa. 

Uusi tieverkko on pilkkonut entisiä avoimia peltoaukeita alueella ja uudet massiiviset raken-
nukset Kirkkokadun varressa kaventavat avointa maisematilaa. Myös Kirkkojärven umpeen-
kasvu pienentää avointa maisematilaa. 

Rakennetut ympäristöt 

1400-luvulla rakennettu Espoon harmaakivikirkko jokivarressa muodostaa maisemallisen 
kiintopisteen jokivarren kapeimmalle kohtaa. Kirkon ohella maisemaan kuuluvat kulttuuri-
historiallisesti merkittävät Espoon pappila, vanha ja uusi hautausmaa kappeleineen, pitäjän-
tupa, Lagstadin koulu ja Domsin talo. Rakennukset muodostavat jokilaaksoon eheän koko-
naisuuden, jonka hahmottamista ennen avoimen maiseman umpeenkasvu jonkin verran vai-
keuttaa. 

Myös Lövkullan kylämäellä on hyvin säilynyttä vanhaa kylärakennetta vanhoine rakennuksi-
neen ja teineen. Kirkon ja Lövkullan välinen näköyhteys on kuitenkin kärsinyt 2000-luvun 
vaihteessa rakennetuista massiivisista oppilaitosrakennuksista Kirkkokadun varressa. 

1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa taajamarakenne on levinnyt monin paikoin 
Espoonjokilaakson entisille pelloille ja niityille. Kehitykseen on vaikuttanut Kehä III:n ja Tu-
runväylän tarjoamat hyvät liikenteelliset yhteydet sekä radan tarjoamat kulkuyhteydet. Es-
poon keskus laajentui 1980-luvulla voimakkaasti radan varressa. Samaan aikaan Mikkelässä 
rakennettiin uusi asuinalue jokilaakson alarinteellä olleelle niitylle. Vuosituhannen vaihteessa 
Kirkkokadun varteen on rakennettu useita massiivisia julkisia rakennuksia, jotka kaventavat 
ennen avointa maisemaa. 

Tieverkko 

Vielä keskiajalla Espoonjoki oli todennäköisesti käytetty venereitti Espoon keskiosiin, vaik-
kakin suurempi merkitys oli kuitenkin silloisella valtaväylällä Suurella Rantatiellä. Suuren 
Rantatien linjaus seuraili Espoonjokilaakson pohjoisrinteitä kiertäen kirkon nykyisen Muura-
lantien kautta. Tien talvinen linjaus kulki Muuralasta jokilaaksoa pitkin kirkon ohi yhtyen 
varsinaiseen linjaukseen Lövkullassa. Tämä vanha tielinjaus on hyvin säilynyt. Tien luonne 
on kuitenkin monin paikoin muuttunut uudisrakentamisen myötä. 

Ylipäänsä tarkastelualueen tieverkko on kehittynyt voimakkaasti 1900-luvun loppupuolis-
kolla autoistumisen ja kaupungistumisen myötä. 1950- ja 1960-lukujen vaihteesta on Kirk-
kojärven yli kulkeva Turunväylä, joka on Suomen ensimmäinen moottoritie. Kehä III valmis-
tui 1960-luvun loppupuolella. Kehätien linjaus kulki tällöin nykyistä Espoontietä pitkin. Uusi 
pohjoisempi linjaus rakennettiin 1980-luvulla. Nämä uudet tielinjaukset ovat rikkoneet tar-
kastelualeen kylärakennetta ja ovat varsin näkyviä elementtejä alueen peltoaukeilla. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.3.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Espoon kirkon ympäristössä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009), maakunnallinen arvoalue sekä kolme paikallista arvoaluetta. Erillään kirkkomai-
semasta joen alajuoksulla sijaitsee neljäs paikallinen arvoalue, joka sijoittuu pääasiassa 
kaava-alueen ulkopuolelle. Paikalliset arvoalueet sijoittuvat pääosin maakunnallisen arvo-
alueen sisälle valtakunnallisen arvoalueen kattaessa jokilaaksosta Turunväylän ja Espoon-
väylän välisen alueen. Maakunnallinen arvoalue kattaa koko Espoonjokilaakson ja Pitkäjär-
ven ympäristön Espoonlahdelta Hämeenkylään. Tässä työssä näitä rajauksia on yhtenäis-
tetty ja tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huo-
mioiden keskittyen kaava-alueelle sijoittuviin aiemmin määriteltyjen arvoalueiden osiin. 

Espoon kirkon arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden rajaus, aiemmin määritellyt paikalliset arvo-
aluerajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen omi-
naispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä. 

Maakunnallisen arvoalueen rajaus jatkuu arvoaluekokonaisuuden rajauksen kaakkoispuolelle 
Glimsinjokivarressa. Sitä on tarkasteltu omana paikallisena arvoalueenaan. Maakunnallisen 
arvoalueen rajaus jatkuu myös nyt tehdyn arvoaluekokonaisuuden rajauksen lounaispuolella 
kaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alueen ulkopuolelta nyt tehtyyn arvoaluekokonaisuuden 
rajaukseen on otettu mukaan peltoaukean osa, joka näkyy kaava-alueelle. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Pengerretty Turun väylä 
rikkoo jokilaakson avoi-
men maiseman ja osit-
tain myös estää näköyh-
teyden Espoon kirkolta 
Glimssinjoen varrelle si-
joittuviin kyliin. Espoon-
jokilaakson maisematila 
kuitenkin jatkuu väylän 
koillispuolella. 

Rajauksessa on mukana Lövkullan ky-
länmäki RKY-alueen rajauksen mukai-
sesti. RKY-alueen rajauksen mukai-
sesti rajaus noudattaa Espoontien lin-
jausta ja Kirkkokadun varren massiivi-
set uudet koulurakennukset jäävät ra-
jauksen ulkopuolelle toisin kuin maa-
kunnallisen arvoalueen rajauksessa. 

Pappilanmäellä rajaus nou-
dattaa RKY-alueen ra-
jausta, joka huomioi hyvin 
uudet tielinjaukset, joki-
laaksoa reunustavat selän-
teet sekä hautausmaan. 

Mikkelässä rajaukseen on otettu 
mukaan maakunnallista arvoalu-
etta laajempi alue, joka kattaa 
Isoa maantietä sekä Mikkelän-
tietä noudatelleen Suuren Ranta-
tien linjauksen ja Espoonjoen. 

Espoon länsipuolella 
rajaus noudattaa 
maakunnallisen ar-
voalueen rajausta, 
joka huomioi hyvin 
jokilaaksoa rajaavat 
selänteet jättäen 
1900-luvun lopun ra-
kenteen rajauksen 
ulkopuolelle. 

Espoon keskuksen itä-
puolella rajauksessa 
on toisaalta huomioitu 
jokilaaksoon sijoittu-
vat vanhemmat ra-
kennukset ja jäljellä 
olevat avoimet tilat. 
Rajauksen ulkopuo-
lelle on jätetty 1900-
luvun lopun ja 2000-
luvun vaihteen julki-
set rakennukset Kirk-
kotien varrelta. 

Kirkkojärvellä rajaus nou-
dattaa pienin tarkennuksin 
maakunnallisen arvoalueen 
rajausta, joka noudattelee 
taajamarakenteen reunaa 
kattaen myös avointa mai-
semaa rajaavat metsäiset 
kumpareet. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 

Tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alu-
etta ja Espoonjoen alajuoksu on jätetty tar-
kastelujen ulkopuolelle. Arvoaluekokonaisuu-
teen on otettu mukaan peltoaukean osa, joka 
parhaiten näkyy kaava-alueelle. Avoin mai-
sema kuitenkin jatkuu lounaaseen. 
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3.3.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 
 

 

 

 

  

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistori-
allisten tai maisemallisten arvojen kannalta 

Espoon kirkon ympäristön vanha rakennuskanta muodostaa 
kirkon ja hautausmaiden kanssa kokonaisuuden, johon kuu-
luu myös Suuren Rantatien tielinjaus sekä Espoonjoki. Kult-
tuuriympäristön ja maisemakuvan kannalta tarkemmassa 
suunnittelussa tämän historiallisen maiseman kiintopisteen 
hahmottamista tulee tukea mm. vaalimalla alueen kulttuuri-
historiallisesti arvokasta rakennuskantaa, jokilaakson avointa 
maisematilaa sekä sitä rajaavia selänteitä. Arvokkaimpien ra-
kennusten ympäristö ei kestä uudis- tai täydennysrakenta-
mista. Kulttuuriympäristön ja maisemakuvan kannalta alueen 
suunnittelussa tulee huomioida olemassa olevan rakennus-
kannan ja kirkkomiljöön arvot sekä jokilaakson avoimet mai-
semat ja alueen läpi johtavat vanhat tielinjaukset. 

Lövkullan kylänmäen vanhaa ky-
lärakennetta, rakennuskantaa ja 
vanhan tielinjauksen luonnetta on 
kulttuuriympäristön näkökul-
masta tärkeää vaalia.  

Kirkkojärven ympäristössä maise-
man avoimuuteen liittyvät arvot 
ovat heikentyneet alueen umpeen-
kasvun myötä. Maisemakuvan 
kannalta alueen kehittämisen tulisi 
mahdollistaa avoimen maiseman 
palauttaminen alueelle. 

Kulttuuriympäristön ja maise-
makuvan kannalta Mikkelän 
rakenne ja rakennuskanta 
kestävät täydennysrakenta-
mista, kunhan taajamara-
kenne ei laajene jokea kohti. 

Espoonjoen ete-
läpuolella raken-
tamista rajaavat 
mäet/selänteet 
tulisi jättää ra

Maisemakuvan kan-
nalta Espoonjoen etelä-
puolella rakentamista 
rajaavat mäet ja selän-
teet tulisi jättää raken-
tamisen ulkopuolelle.  

Maiseman raken-
teen hahmotta-
miseksi jokilaak-
sossa vaalitaan joen 
suuntaista avointa 
maisematilaa Es-
poon keskuksessa. 

Maisemakuvan kannalta 
Lövkullan kylänmäeltä 
Espoonjoelle ulottuvan 
entisen pellon avoi-
muutta on tärkeä vaalia 
Kirkkotielle saakka. 

Maiseman rakenteen 
hahmottamiseksi jo-
kilaakson yhä 
avointa, puisto-
maista luonnetta 
suositellaan vaalitta-
van Mikkelässä. 

Kaava-alu-
een ulko-

Kaava-alueen ulkopuolelle jäävä avoin Kauklahteen ulottuva viljely-
laakso tulisi säilyttää pääosin avoimena, mieluiten viljeltynä tai laitu-
mena kulttuurimaiseman ja maiseman rakenteen hahmottamiseksi. 
Sen reunavyöhyke tulisi säilyttää pääosin rakentamatta. 
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3.4 Glimsinjokivarsi, kartano- ja kylämaisema jokilaaksossa 
(kohde nro 4) 

3.4.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Glimsinjokivarressa on Träskkändän kartanon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö. Tarkastelualueen kautta kulkee myös valtakunnallisesti merkittävä Suuri 
Rantatie. Espoonjokilaakso kokonaisuudessaan muodostaa maakunnallisesti arvokkaan ra-
kennetun kulttuuriympäristön. Lisäksi tarkastelualueella on viisi paikallista arvoaluetta. Val-
takunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa RKY 2009 kohdenumerointiin, maakunnallis-
ten arvoalueiden numerointi viittaa maakunnallisessa inventoinnissa (Missä maat on mai-
nioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja 
paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

 

Valtakunnalliset arvoalueet: 35 Träskändan kartano 

Träskändan kartano rakennuksineen ja puistoineen antaa edustavan kuvan 1800-luvun kar-
tanokulttuurista pääkaupunkiseudulla. Träskändan puisto on merkittävimpiä historiallisia 
puistoympäristöjä maassamme. Kartanoaluetta halkoo keskiajalta periytyvä Turkua ja Vii-
puria yhdistänyt Suuri Rantatie, joka on säilynyt puiston alueella poikkeuksellisen hyvin al-
kuperäisessä asussaan. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, 
RKY 2009). 

Träskändan historiallinen kartanoalue sijaitsee Espoon Pitkäjärven lounaispäässä, Glimsjoen 
ja Suuren Rantatien varrella. Kartanon laaja puistoalue koostuu maisemapuistosta, puisto-
metsästä ja luonnonmetsäalueesta ja se on suojeltu luonnonsuojelulailla. Kartanon alueella 
on keskiaikainen kylätontti sekä mahdollisia jäänteitä kartanon ja puiston aiemmista raken-
nusvaiheista. Alueella on merkittävä joukko 1800-luvun puolivälin puuleikkauksin koristel-
tuja talousrakennuksia. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, 
RKY 2009). 

     2117 Suuri Rantatie 

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. 
Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuk-
sista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. 
Suuri osa rannikkoa seuraavasta, keskiaikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja 
muinaislinnojen kautta kulkevasta tiestä on edelleen käytössä. Kirkkonummen, Espoon ja 
Vantaan halki kulkiessaan tie ohittaa pitäjien keskiaikaiset kirkot. Tie kulkee Espoossa Träs-
kändan kartanon ja Espoonkartanon sekä Vantaalla Hämeenkylän kartanon, Vantaanlaakson 
ja Backaksen kulttuurimaisemassa sekä Helsingin pitäjän kirkonkylässä. (Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009). 

 
Maakunnalliset arvoalueet: 22 Espoonjokilaakson maisema-alue 

Espoonjokilaakso on osa maakunnan halkaisevaa ja paikoin hyvin havaittavaa kallioperän 
murroslaaksoa. Jokilaaksossa on useita keskiajalta periytyviä kyliä, joissa on jonkin verran 
vanhaa rakennuskantaa jäljellä. 1700-luvun lopulta oleva Träskändan kartano on seudun 
nuorimpia kartanoita, johon kuuluu hyvin säilyneen rakennuskannan lisäksi suuri puisto.  
(Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012, s. 86) 
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Paikalliset arvoalueet:  73, 78, 82, 85, 251 

73, Bemböle, maisemakokonaisuus. Laajahko, yhtenäinen kulttuurimaisemakokonaisuus. 
(Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 83). 

78, Glimsin ja Ersin kylämäki. Kahden talon muodostama tiivis rakennusryhmä historiallisella 
kylämäellä. Vanha maantie, komea puusto. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 88). 

82, Jorvin maisema. Historiallinentalonpaikka. Säilyneet peltoaukeat tärkeä osa Karvas-
backan maisemakokonaisuutta. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
92). 

85, Kvarnby, myllykylä. Kaunis, tiivis, historiallinen kyläkokonaisuus, jossa on eri ikäistä 
rakennuskantaa. Ei maisemallisesti häiritseviä tekijöitä. Osa Kuninkaantien maisemaa. Hyvin 
säilynyt kylätiekokonaisuus. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 94). 

251, Träskända, kartanomaisema. Valtakunnallisesti merkittävä kartanokokonaisuus, johon 
kuuluu arvokkaita rakennuksia, puisto ja vanha tiestö. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuu-
rimaisema, 1991, s. 241-243). 

 

Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuri-
ympäristön ja maiseman arvoalueet 
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3.4.2 Alueen kehitys 

Glimsjoen varret ovat olleet pitkään viljelyksessä tai muuten avointa niittyä. Jokilaakson 
avoin viljelysmaisema on pirstoutunut 1900-luvulla uusien tielinjausten myötä. 1900-luvun 
lopulla ja 2000-luvulla viljelysmaisema on supistunut jokilaaksoon sijoittuvien uusien kau-
pallisten palveluiden ja asuinalueiden johdosta. 

Espoon vanhin asutus keskittyi keskiajalla Espoonjokilaakson ja Glimsinjoen tuntumaan (Es-
poon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 59). Tarkastelualueen läpi on kulkenut 
Suuri Rantatie, joka 1300-luvulta alkaen on yhdistänyt silloisia keskeisiä hallinto- ja lin-
nakeskuksia Turkua ja Viipuria kierrellen rannikon jokisuihin ja –laaksoihin keskittyvien 
kylien kautta (Valatakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009). 
Suuresta Rantatiestä on haarautunut Bembölessä Helsinkiin johtanut maantie sekä poh-
joiseen johtanut kylätie (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 83).  
Nämä kulkuyhteydet ovat suuresti vaikuttaneet alueen kehitykseen samoin kuin 1900-luvulla 
autoistumisen myötä rakennettu tieverkko. 

Bembölen kylä on aikanaan ollut Espoon suurimpia kyliä. 1500-luvulla Bembölessä oli kym-
menen taloa. Ennen isojaon toteuttamista 1800- ja 1900-lukujen alussa kylän talot ovat 
ryhmittyneet nykyisen Kuninkaantien linjausta seurailleen Suuren Rantatien molemmin puo-
lin. Tiheintä asutus oli Benbölen koulun takaisella mäellä. Isojaon lisäksi 1930-luvulla raken-
nettu uusi Turuntie hajotti Bembölen kylärakennetta. Alkuperäisellä paikallaan kylänmäellä 
on säilynyt vain yksi kylän taloista. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
73). 

Bemböleä vastapäätä joen eteläpuolella on Karvasmäen kylä, joka on koko historiallisen ajan 
sijainnut pienellä kukkulalla Glimsjoenlaakson itärinteellä. 1500-luvulla kylässä oli neljä ta-
loa, mutta 1600-luvulla enää kolme, Glims, Ers ja Jorv. Jorv on kuitenkin hävinnyt lähes 
jäljettömiin, kun sen päärakennus purettiin 1975. Talon paikalle rakennettiin suuri Jorvin 
sairaalakompleksi. Kylän talojen vierestä kulkee Helsinkiin johtaneen vanhan maantien lin-
jaus, johon liittyy vanha kivisilta. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
88 ja 92). 

Kvarnbyssä Glimsinjoen keskivaihella oli 1500-luvulla neljä taloa. Asutuksen keskipisteenä 
on ollut vanha myllykoski. Kylän läpi kulkee Kuninkaantien ja Turuntien yhdistävä tie. (Es-
poon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 94). 

Pitkäjärven pohjukassa sijaitseva Träskända alkoi kehittyä suurtilaksi 1700- ja 1800-luvun 
taitteessa. Träskändan laaja puisto istutettiin 1830-luvulla. Puistoa laajennettiin huomatta-
vasti 1840-1890-luvulla ja muotopuutarha muokattiin tuolloin maisematyyliseksi puistoksi. 
Puistokokonaisuuteen kuului hedelmä- ja vihannesviljelmiä sekä kasvihuoneita. Kartanoalu-
etta halkoo keskiajalta periytyvä Turkua ja Viipuria yhdistänyt Suuri Rantatie. Puiston 
rakentamisen yhteydessä 1830-luvulla tien linjaus siirrettiin kulkemaan kartanon poh-
joispuolelta vanhan linjauksen jäädessä puistokäytäväksi. (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991, s. 241). 

1800-luvun alkupuolella Träskändan päärakennuksen paikka siirrettiin mäelle. Myöhemmin 
päärakennusta laajennettiin ja kartanon alueelle rakennettiin 1850-1860-luvulla useita 
puisto- ja ulkorakennuksia. Päärakennus paloi 1888. Nykyinen päärakennus valmistui 1920-
luvulla. Kartanon alueelle rakennettiin 1950-luvulla vanhainkodin lisärakennus. Puistosta 
muodostettiin luonnonsuojelualue 1961. (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt, RKY 2009; Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 241). 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.4.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Murroslaakson kapeaan maisematilaan, joka laajenee lounaassa Kirkkojärven kohdalla 
ja koillisessa Pitkäjärvellä. Glimsinjokilaakso on ollut pitkään osa Suuren Rantatien kul-
kuväylää, jonka varrelle kaava-alueen vanhin asutus on keskittynyt. 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan melko laajaan 
peltoaukeaan entisen Kirkkojärven rannalla ja Gilmsinjoen varrella. Peltoaukea rajautuu 
edelleen etenkin kaakossa melko selkeästi Kasavuoren metsäisiin selänteisiin. Muualla 
ennen huomattavasti laajempi peltoaukea rajautuu pääasiassa 2000-luvun vaihteen taa-
jamarakenteeseen. 

- Träskändän kartanon vanhaan rakennuskantaan ja puistoon, jotka kertovat 1800-luvun 
kartanokulttuurista pääkaupunkiseudulla. 

- Glimsin, Bembölen ja Myllykylien hyvin säilyneeseen, kerrokselliseen vanhaan rakennus-
kantaan. 

- Linjauksensa, hierarkiansa ja paikoitellen myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen van-
haan tieverkkoon, jonka merkittäväin osa on Suuri Rantatie. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Espoonjokilaakson maakunnallisen arvoalueen maiseman rakenteeseen, pitkään vilje-
lyshistoriaan ja kylärakenteeseen liittyvät arvot ovat monin paikoin heikentyneet tai niitä 
on paikoitellen menetetty Glimsinjokilaaksossa 1900-luvun suurten kylärakennetta rik-
koneiden tiehankkeiden ja taajamarakenteen leviämisen myötä. 

- Kirkkojärven kuivaamisen ja umpeenkasvun myötä sekä maiseman rakenteeseen, että 
viljelyhistoriaan liittyvät arvot ovat heikentyneet. Kirkkojärven ympäristön ja jokilaakson 
pitkään viljelyshistoriaan liittyvät arvot ovat heikentyneet ja niitä on paikoitellen myös 
menetetty taajamarakenteen levitessä entisille pelloille Lommilassa, Fallåkerissa ja Myl-
lykylässä. 

- Etenkin jokilaakson kapeammilla osuuksilla jokilaaksoa myötäilevää pitkää, avointa mai-
sematilaa on vaikea hahmottaa entisille pelloille sijoittuvien uusien asuinalueiden takia. 
Samalla näköyhteys Suuren Rantatien keskiaikaista linjausta noudattelevalta Kunin-
kaantieltä Glimsinjoelle on selvästi heikentynyt. 

- Bembölessä ja Myllykylässä myös vanhan rakennuskannan yhteys viljelysmaisemaan on 
kärsinyt sekä 1900-luvun tiehankkeiden, että taajamarakenteen leviämisen myötä. 

 

 
Luonnonmaisema 

Glimsinjoki on osa Espoonjokilaaksoa, joka on muodostunut kallioperän murroslaaksoon. 
Glimsinjoki laskee Pitkäjärveltä, joka myös kuuluu samaiseen murroslaaksoon, nykyisin kui-
villaan olevaan Kirkkojärveen, josta varsinainen Espoonjoki alkaa. Kirkkojärven luona Es-
poonjoen kapea ja jyrkkäreunainen laakso laajentuu avarammaksi jatkuen taas Glimsinjoen 
melko kapeassa jokilaaksossa. Tarkastelualueen pohjoisosassa jokilaakso levenee Pitkäjär-
ven ympäristössä. 

Viljelysmaisema 

Säilyneistä kylä- ja kartanokokonaisuuksista huolimatta Glimssinjokilaakso ei enää hahmotu 
yhtenä kokonaisuutena, vaan tieverkon kehittyminen ja taajamarakenteen kasvu ovat jaka-
neet kulttuurimaiseman pienempiin palasiin nakertaen erityisesti viljelysmaisemaa laakson 
reunoilta. 
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Glimsinjokilaakso on ollut pitkään viljelyksessä. Laajin yhtenäinen peltoaukea on sijoittunut 
jokilaakson laajentumaan Kirkkojärvellä Bembölen ja Karvasmäen kylien yhteyteen. Glim-
sinjoki kiermurtelee peltoaukean läpi. Karvasmäen kylämäki vanhoine rakennuksineen on 
eheä kokonaisuus. Sen ympärillä säilyneet Karvasmäen peltoaukeat ovat tärkeä osa maise-
makokonaisuutta, johon kuuluu myös mutkitteleva Glimsinjoki ja vanhaa tiestöä siltoineen. 
Jorvin sairaalakompleksi pilkahtelee kylämaiseman taustalla. 

Turuntien rakentaminen 1930-luvulla on katkaissut Bembölen ja Karsvasbackan välisen pel-
toaukean jokilaaksossa ja 1950- ja 1960-lukujen taitteessa rakentunut Turunväylä puoles-
taan katkaisee Kirkkojärven ympäristön laajan peltoaukean. Tielinjaukset vaikeuttavat mai-
semakokonaisuuden hahmottamista ja Turunväylä katkaisee Glimsinjokivarren kylien yhtey-
den Espoon kirkolle. Jorvin sairaalakompleksi näkyy massiivisena peltomaiseman taustalla. 

Kvarnbyn peltoaukea on sijoittunut pääosin nykyisen Kuninkaantien ja Glimsinjoen väliin 
jatkuen jonkin verran myös joen eteläpuolelle. Joen pohjoispuoliselle entiselle peltoaukealle 
on rakentumassa uusi asuinalue, mikä kaventaa merkittävästi jokilaakson myötäisiä avoimia 
näkymiä. Pellon rakentuessa täyteen menetetään myös näkymät Kuninkaantieltä joelle. 

Glimsjokilaakson alueen avoin viljelymaisema on supistunut huomattavasti 1900-luvun lop-
pupuolen ja 2000-luvun täydennysrakentamisen myötä. Alueelle on rakentunut Jorvin sai-
raalakompleksi, Lommilaan kaupan suuryksiköitä sekä uutta asuinrakentamista etenkin Fal-
låkerin ja Myllykylän alueille. Uudisrakentaminen on sijoittunut pääasiassa entisille pelloille. 
Uudisrakentamisen liittyminen viljelysmaisemaan ei ole aina kovin onnistunut. Pehmentävät 
kasvillisuusvyöhykkeet puuttuvat paikoin kokonaan. Erityisesti kohdissa, joissa on massii-
vista rakentamista, suojavyöhykkeet olisivat tärkeitä. Myös Träskkändan pohjoispuolinen 
peltoaukea Pitkäjärven pohjukassa on otettu asuinalueeksi 1980-luvulla. 

Rakennetut ympäristöt 

Bembölessä on säilynyt kylän vanhaa rakennuskantaa rinteessä Kuninkaantien pohjoispuolella 
sekä maisemallisestikin näkyvälle paikalle sijoittuva vanha kyläkoulu. Karvasmäen kylänmäellä 
on runsaasti vanhaa hyvin säilynyttä rakennuskantaa, joka muodostaa eheän kokonaisuuden 
kylänmäkeä ympäröivän peltomaiseman kanssa. Kylämäeltä avautuu näköala jokilaaksoon, 
jossa Glimsintie ylittää joen vanhaa kivisiltaa pitkin. Kylän taakse mäelle sijoittuva Jorvin sai-
raalakompleksi pilkahtelee kylämaiseman taustalla useasta suunnasta katsottuna. 

Myös Kvarnbyssä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa myllykosken ympäristössä. Kvarnbyn 
on osa Kuninkaantien maisemaa. Kvarnby on tiivis ja historiallinen kyläkokonaisuus, jossa 
on eri ikäistä rakennuskantaa. Kvarnbyn peltoja ollaan rakentamassa umpeen.  

Träskändan kartano rakennuksineen ja puistoineen antaa edustavan kuvan 1800-luvun karta-
nokulttuurista pääkaupunkiseudulla. Kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä koko-
naisuus, johon kuuluu arvokkaita rakennuksia, puisto ja vanhaa tiestöä. Kartanon puisto on 
merkittävimpiä historiallisia puistoympäristöjä maassamme. Kartanoaluetta halkoo keskiajalta 
periytyvä Turkua ja Viipuria yhdistänyt Suuri Rantatie, joka on säilynyt puiston alueella poik-
keuksellisen hyvin alkuperäisessä asussaan. Puistosta muodostettiin luonnonsuojelualue 1961.  

Träskändan ympäristö on rakentunut umpeen pitkin 1900-lukua uusimpien asuinalueiden ollessa 
1980-luvulta ja 2000-luvulta. Kartanon yhteys viljelysmaisemaan ei enää ole hahmotettavissa. 

Jorvin sairaalakompleksi näkyy tarkastelualueen maisemassa laajalle. Sairaalan rakennus-
kantaa ei ole inventoitu eikä siihen liittyviä arvoja tutkittu. Tämän takia sairaalan merkitystä 
on vaikea arvioida muuten kuin suhteessa Bembölen kylä- ja viljelysmaisemaan, jolle sai-
raalakompleksi muodostaa selvän kontrastin. 

Glimsinjokilaaksoon sijoittuu myös useita 1900-luvun lopun ja 2000-luvun asuinalueita, joi-
den rakennuskanta on melko saman ikäistä ja muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuksia. Osa 
näistä asuinalueista sijoittuu jokilaakson entisille pelloille. Fallåkerissa asuinalueen ja avoi-
men peltomaiseman rajautumiseen on kiinnitetty huomioita. Asuinalueen kasvillisuuden ke-
hittyessä rajasta tulee luontevampi ja pehmeämpi. Myllykylän uusi asuinalue on vasta ra-
kenteilla eikä sen rajautuminen jokilaaksoon vielä hahmotu. Kuninkaantien varressa raken-
nuskanta on kerroksellisempaa ja rakennusten pihapiireissä kasvillisuutta.  

Lommilassa entiselle peltoaukealle on rakennettu vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka pysä-
köintialueineen erottuvat varsin näkyvästi avoimesta kulttuurimaisemasta. 
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Tieverkko 

Glimsinjokilaakso on ikivanhaa asuinaluetta ja se on sijainnut myös liikenteellisesti merkit-
tävässä paikassa. Suuri Rantatie kulki tarkastelualeen läpi ja alueen kautta on kulkenut mui-
takin vanhoja tielinjauksia, joiden linjaukset edelleen hahmottuvat. 1900-luvulla autoistumi-
sen myötä alueen tieverkkoa on kehitetty voimakkaasti. Turuntie rakennettiin 1930-luvulla, 
Turunväylä 1950-60 –lukujen taitteessa ja Kehä III 1960-luvulla. 

Suuri Rantatie on kulkenut tarkastelualueella Glimsinjoen pohjoispuolella selänteen alareu-
naa seuraillen nykyisen Kuninkaantien linjausta mukaillen. Suuri Rantatie ylitti Glimsinjoen 
Träskändassa tien jatkuessa Pitkäjärven kaakkoisrannalla. Kuninkaantien linjaus noudattaa 
yhä Suuren Rantatien linjausta, mutta tien luonne on muuttunut etenkin tien varsille levin-
neen taajamarakenteen takia. Parhaiten Suuren Rantatien luonne ja alkuperäinen asu on 
säilynyt Träskändan puiston läpi kulkevalla osuudella. 

Bembölen kohdalla Suuresta Rantatiestä haarautui Helsinkiin johtava maantie, jonka lin-
jausta Glimsintien noudattaa. Tieosuudella on säilynyt vanha silta ja muutenkin kevyenlii-
kenteen reittinä oleva tieosuus on hyvin säilyttänyt alkuperäisen luonteensa. Bembölestä 
lähti myös pohjoiseen Oittaan ja Kunnarlan suuntaan kylätie. Tielinjaus hahmottuu tarkas-
telualeella edelleen Bellin mäellä, mutta tien luonne on muuttunut. 

Kvarnbyssä Kuninkaantien ja Turuntien välinen kylän läpi kulkeva tie on säilyttänyt alkupe-
räisen luonteensa ja linjauksensa. 

1900-luvulla rakennettu tieverkko erottuu selvästi vanhemmista, maaston muotoja mukai-
levista tielinjauksista. 1930-luvulla rakennetun Turuntien suora linjaus rikkoi Bembölen ky-
län ja jokilaakson maiseman rakenteen. Vastaavasti 1950-60-lukujen taitteessa rakennettu 
Suomen ensimmäinen moottoritie Turunväylä linjattiin suoraan entisen Kirkkojärven yli huo-
mioimatta maiseman rakennetta. Kehä III asettui luontevammin Pitkäjärven ja Bodominjär-
ven väliselle selänteelle. Kehä III:n alkuperäinen linjaus kuitenkin jatkui Bembölestä lounaa-
seen Kirkkojärven pohjoispuolisen peltoaukean läpi.  

 

Kuva 28. Glimsinjokilaaksoa rajaavan selänteen reunalla sijaitseva Jorvin sairaala näkyy 
Kirkkotielle asti Espoon Keskuksessa. Kuvassa näkyy myös entisen Kirkkojärven poikki kul-
keva Turunväylä. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.4.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Glimsinjokilaaksossa on Träskändan kartanon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö (RKY 2009), maakunnallinen arvoalue sekä viisi aiemmin määriteltyä paikal-
lista arvoaluetta. Paikalliset arvoalueet sijoittuvat pääosin maakunnallisen arvoalueen sisälle 
ollen paikoitellen jonkin verran laajempia. Valtakunnallinen arvoalue kattaa jokilaakson Träs-
kändassa. Maakunnallisen arvoalueen rajaus jatkuu tarkastelualueen lounais- ja kaakkois-
puolille Espoon kirkolle ja Vanhakartanoon. Niitä on tarkasteltu kaava-alueella omina tarkas-
telualueinaan. Maakunnallisen arvoalueen rajaus jatkuu myös tarkastelualueen kaakkoispuo-
lella kaava-alueen ulkopuolelle jokilaakson vastakkaiselle rinteelle. Jokilaakso on pyritty huo-
mioimaan nyt tehdyssä arvoaluekokonaisuuden rajauksessa kokonaisuudessaan. Tässä 
työssä näitä rajauksia on yhtenäistetty ja tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan 
mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden keskittyen kaava-alueelle sijoittuviin aiemmin mää-
riteltyjen arvoalueiden osiin.  

Glimsinjokivarren arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittävien arvoalueiden rajaus, aiemmin määritellyt paikalliset 
arvoaluerajaukset sekä tämän työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen 
ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyydestä.  

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Kasavuorella rajausta on tarkistettu niin, että se huomioi maise-
maa rajaavan selänteen reunan ja peltoaukean kokonaisuudessaan 
toisin kuin maakunnallisen ja paikallisen arvoalueen rajaus. 

Jorvissa arvoaluekokonaisuuden rajaus on esi-
tetty maakunnalisen arvoalueen rajausta sup-
peampana niin, että Jorvin 2000-luvun uudis-
rakennukset jäävät rajauksen ulkopuolelle. 

Träskändassa joen 
kaakkoispuolella ra-
jaus noudattaa valta-
kunnallisesti merkit-
tävän rakennetun 
kulttuuriympäristön 
(RKY 2009) rajausta, 
joka huomioi hyvin 
Träskändan puiston 
arvokkaimman alu-
een ja nykyisen tie-
verkon. 

Auroranportissa arvoaluekoko-
naisuuden rajaukseen on otettu 
mukaan Träskändan kartanoon 
liittyvät vanhat rakennukset. 
Maakunnallisen arvoalueen ra-
jauksesta poiketen mukaan ei 
ole otettu 1900-luvun lopun 
2000-luvun rakennuksia.

Kuninkaantien luo-
teispuolelta ra-
jaukseen on otettu 
mukaan Kunin-
kaantie varren 
vanhoja rakennuk-
sia sekä jokilaak-

Kuninkaantien luoteis-
puolelta rajaukseen on 
otettu mukaan Kunin-
kaantie varren vanhoja 
rakennuksia sekä joki-
laaksoa reunustavan 
selänteen metsäinen 
alarinne. 

Bembölessä arvoalueko-
konaisuuden rajaus nou-
dattaa maakunnallisen ar-
voalueen rajausta, joka 
huomioi hyvin jokilaaksoa 
reunustavalla selänteellä 
olevan asutuksen ja Kehä 
III:n linjauksen. 

Lommilan massiiviset yri-
tysrakennukset laajoine 
pysäköintikenttineen ovat 
mittakaavaltaan, mas-
soittelultaan ja arkkiteh-
tuuriltaan vieraita ele-
menttejä kulttuurimaise-
massa, minkä takia ne on 
jätetty arvoaluekokonai-

d j k lk

Lommilan massiiviset yritysrakennukset 
laajoine pysäköintikenttineen ovat mitta-
kaavaltaan, massoittelultaan ja arkkitehtuu-
riltaan vieraita elementtejä kulttuurimaise-
massa, minkä takia ne on jätetty arvo-
aluekokonaisuuden rajauksen ulkopuolelle. 
Falleråkerin asuinalue on edellisiä selvästi 
pienipiirteisempi mutta kuitenkin laajahko 
uusi kokonaisuus joka selvästi rajaa avointa 
peltomaisemaa. Myös se jätettiin arvo-
aluekokonaisuuden rajauksen ulkopuolelle. 

Träskändan koillispuolella ra-
jaus noudattaa valtakunnalli-
sesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön (RKY 
2009) rajausta, joka huomioi 
hyvin maisemassa säilyneet 
viimeiset jäänteet Träskän-
dan kartanon avoimesta vilje-
lysmaisemasta. Rajaukseen 
on lisäksi otettu mukaan 
Glimsinjoen alkupää. 

Pengerretty Turun väylä rik-
koo jokilaakson avoimen 
maiseman ja osittain myös 
estää näköyhteyden Espoon 
kirkolta Glimssinjoen var-
relle sijoittuviin kyliin. Es-
poonjokilaakson maisema-
tila kuitenkin jatkuu väylän  
lounaispuolella. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 

Ingalsissa arvoaluekokonaisuuden rajaus esitetty 
maakunnalisen arvoalueen rajausta suppeampana 
niin, että rajaus kattaa Ingalsin peltoaukean mutta 
2000-luvun asuinalue jää rajauksen ulkopuolelle. 

Myllykylässä 
joen kaakkois-
puolella rajaus 
noudattaa maa-
kunnallisen ar-
voalueen ra-
jausta, joka 
huomioi hyvin 
jokilaaksoa ra-
jaavan selän-
teen. 
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3.4.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 
 

  

Kirkkojärven ympäris-
tössä maiseman avoi-
muuteen liittyvät ar-
vot ovat heikentyneet 
alueen umpeenkasvun 
myötä. Maisemaku-
van kannalta alueen 
kehittämisen tulisi 
mahdollistaa avoimen 
maiseman palautta-
minen alueelle. 

 

Karvasmäen kylänmäen vanhaa kylärakennetta rakennuksineen, vanhoine tie-
linjauksineen ja peltoaukeineen on tärkeää vaalia kulttuuriympäristön näkökul-
masta. Kulttuuriympäristön kannalta kylänmäelle ei tule sijoittaa uudis- eikä 
täydennysrakentamista. Vanhan rakennuskannan maisemallista yhteyttä joki-
laakson viljelysmaisemaan on tärkeää vaalia maisemakuvan kannalta. 

Jorvin sairaala muodostaa maisemassa useassa suunnassa etäälle näky-
vän maamerkin. Sairaala-alueen massiivinen rakentaminen muodostaa 
selvän kontrastin Glimsjokilaakson pienipiirteiselle kylä- ja viljelysmai-
semalle ja kestää maisemakuvan kannalta voimakastakin täydennysra-
kentamista. Kulttuuriympäristön ja maiseman näkökulmasta sairaala-
alueen ei tulisi laajeta jokilaakson suuntaan.  Kontrastia pehmentävää 
kasvillisuutta on tärkeää vaalia sairaalan ympäristössä. 

Träskändan karta-
non ja puiston muo-
dostamaa kokonai-
suutta, rakennetta 
ja alueen ilmettä 
sekä kartanon arvo-
kasta rakennuskan-
taa on tärkeä vaalia 
kulttuuriympäristön 
näkökulmasta. Kar-
tanon puisto ja ar-
vokkaimpien raken-
nusten lähiympäris-
töt eivät kestä uu-
dis- tai täydennys-
rakentamista.  

Myllykylän vanhaa rakennuskantaa ja hyvin luon-
teensa säilyttänyttä vanhaa tielinjausta on tär-
keää vaalia kulttuuriympäristön näkökulmasta. 

Kulttuuriympäristön kan-
nalta Kuninkaantien varren 
kerroksellista rakennuskan-
taa suositellaan vaalittavan 
samoin kuin tieltä avautuvia 
näkymiä jokilaakson suun-
taan. Tien pohjoispuoli voi 
kestää maisemakuvan kan-
nalta pienimuotoista täyden-
nysrakentamista. 

Kirkkojärven ym-
päristön ja Glim-
sinjokivarren pel-
toaukeat on tär-
keää säilyttää 
avoimina ja niiden

Maisemakuvan kan-
nalta Kirkkojärven ym-
päristön ja Glimsinjoki-
varren peltoaukeat on 
tärkeää säilyttää avoi-
mina ja niiden selkeään 
rajautumiseen tulee 
kiinnittää huomiota. 

Selänne Kuninkaan-
tien pohjoispuolella 
voi maisemakuvan 
kannalta kestää uu-
dis- ja täydennysra-
kentamista melko 
hyvin.  

Myllykylässä jokilaaksoa on hankala 
hahmottaa uudisrakentamisen ka-
vennettua avointa maisematilaa. Mai-
seman rakenteen hahmottamiseksi 
Kohtaa ei saisi täysin tukkia rakenta-
misella ja jokilaakson olemusta pit-
kine näkymineen tulisi vahvistaa. 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Maisemakuvan kannalta 
Kirkkojärven koillis- ja itä-
puoliset metsäselänteet 
tulisi jättää pääasiassa ra-
kentamisen ulkopuolelle. 
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3.5 Vanhakartano, kylämaisema järven rannalla (kohde nro 5) 

3.5.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Vanhakartanon alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Es-
poonjokilaakso kokonaisuudessaan muodostaa maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuu-
riympäristön, josta Vanhakartano on osa. Tarkastelualueella on yksi paikallinen arvoalue. Maa-
kunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakunnallisessa inventoinnissa (Missä maat on mai-
nioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja paikal-
listen arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: - 

Maakunnalliset arvoalueet: 22 Espoonjokilaakson maisema-alue 

Espoonjokilaakso on osa maakunnan halkaisevaa ja paikoin hyvin havaittavaa kallioperän murroslaak-
soa. Jokilaaksossa on useita keskiajalta periytyviä kyliä, joissa on jonkin verran vanhaa rakennuskantaa 
jäljellä. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012, s. 86). 

Paikalliset arvoalueet:  268 

268, Gammelgårdin kylä. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt suuri kyläkokonaisuus. (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 254). 

 

Aiemmissa inventoinneissa todetut 
kulttuuriympäristön ja maiseman 
arvoalueet 
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3.5.2 Alueen kehitys 

Pitkäjärvi on osa Espoonjokilaakson murroslaaksoa, joka Pitkäjärven kohdalla, erityisesti sen 
luoteispuolella, avautuu laajaksi tasaiseksi ja loivarinteiseksi laaksoksi. Pitkäjärven luoteis-
ranta on ollut pitkään asuttu ja viljelty. 

Gammelgordin kylä on ollut 1500-luvulla espoolaisittain suuri kylä 13 talollaan. Kylän talot 
ovat aina sijoittuneet nauhamaisesti kylätien varteen loivalle harjanteelle. Isojaon myötä 
kylän rakenne on hajautunut lisää kylätien varrelle ja kaksi taloista siirtyi Pitkäjärven itäran-
nalle. Gammelgordin taloja ei ole missään vaiheessa liitetty yhteen yhdeksi isoksi ja vau-
raaksi kartanoksi, kuten useissa muissa Espoon kylissä tapahtui. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 254-261). 

Suuri Rantatie on kulkenut Pitkäjärven kaakkoisrannalla. Vanhakartanontien linjaus hahmot-
tuu vasta 1900-luvun kartoista. Vanhakartanontien katkaisi Kehä III rakentaminen 1960-
luvulla. Vanhakartanon pohjoisin talo Juva jäi tällöin Kehä III:n pohjoispuolelle. Samalla kat-
kesi Pitkäjärven rannalta pohjoiseen Niipperiin asti jatkunut yhtenäinen peltomaisema.  

 

Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.5.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Murroslaakson kapeaan maisematilaan, joka laajenee Pitkäjärven ympäristössä laajaksi, 
avoimeksi maisematilaksi. Kaava-alueen vanhin asutus on keskittynyt tähän murros-
laaksoon. 

- Pitkän viljelyshistorian omaaviin ja edelleen pääasiassa maatalouskäytössä oleviin melko 
laajoihin, Pitkäjärveen loivasti laskeviin peltoaukeisiin. Vanhakartanossa asutus sijoittuu 
peltoaukean keskelle jääville kumpareille, joiden kautta vanha tielinjaus kiertää. Nykyi-
sin peltoaukeaa rajaa koillisesta Kehä III ja voimalinja. 

- Vanhakartanossa melko hyvin säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan rakennuskan-
taan, joka kertoo alueen kyläasutuksen historiasta. 

- Linjauksensa sekä luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tieverkkoon. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Vanhakartanossa maisemanrakenteeseen, pitkään viljelyshistoriaan ja kylärakenteeseen 
liittyviä arvoja on menetetty lähinnä aivan alueen pohjoislaidalla Kehä III rakentumisen 
myötä. Tielinjauksen ja sen varren rakentumisen myötä Vanhakartanon peltojen maise-
mallinen yhteys Vanhankartanonpuron varren peltoihin on katkennut. Myös yksi kylän 
taloista on jäänyt Kehä III pohjoispuolelle ja sen yhteys muuhun kylärakenteeseen ei ole 
enää hahmotettavissa. 

- Voimalinja on maisemassa voimakkaana hahmottuva elementti. 

- Osa Vanhakartanon entisistä pelloista on kasvamassa umpeen. 

 

 

Luonnonmaisema 

Pitkäjärvi on osa Espoonjokilaakson murroslaaksoa, joka Pitkäjärven kohdalla, erityisesti sen 
luoteispuolella, avautuu laajaksi tasaiseksi ja loivarinteiseksi laaksoksi. Maisema on kallio-
perästä johtuen voimakkaasti koillis-lounaissuuntautunut. Kaakkoisreunastaan jokilaakso 
rajautuu jyrkkäpiirteisiin selänteisiin. 

Viljelysmaisema 

Gammelgordin pellot sijoittuvat Pitkäjärven pohjoispuoliselle melko tasaiselle alueelle. Kylän 
pellot ovat säilyneet pääpiirteissään viljeltyinä. Juunin eteläpuolinen pelto on metsitetty, 
mikä katkaisee aiemmin yhtenäisenä itään jatkuneen peltoaukean. Viljelysmaiseman arvoja 
ovat pitkä viljelyshistoria ja avoimet näkymät Pitkäjärvelle. Avoimessa jokilaaksossa syntyy 
tärkeitä näkymälinjoja muun muassa Vanhankartanontieltä ja kylämäiltä kohti Pitkäjärveä. 
Myös Kehä III:lta avautuu miellyttäviä näkymiä viljelysmaisemaan ja paikoin myös peltojen 
yli Pitkäjärvelle. 

Tarkastelualueen eteläosassa Järvenperän soistuvat rantapellot ovat jääneet viljelystä 2000-
luvun vaihteessa ja rantapelto on pusikoitumassa umpeen. Alueella avoimen peltomaiseman 
arvot on menetetty. Peltoaukeaa ympäröiville rinteille on rakennettu useita uusia asuinalu-
eita, joiden keskelle jää vielä osittain viljelyskäytössä olevaa peltoa. 

Kehätien rinnalla kulkeva massiivinen voimajohtolinja on melko hallitseva elementti maise-
massa. 
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Rakennetut ympäristöt 

Vanhakartanon kylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa 1700-luvulta alkaen. 
Talot ovat sijainneet 1700-luvulta alkaen nykyisillä paikoillaan viljelysaukean keskelle jää-
villä maaston korkeimmilla paikoilla helminauhamaisesti kylätien varrella. Vanhakartanon 
kylän rakenne, vanha rakennuskanta ja kylätien linjaus ovat hyvin säilyneitä ja muodostavat 
eheän kokonaisuuden 

Kehä III:n rakentaminen rikkoi kylän rakennetta Juvan talon jäädessä tien pohjoispuolelle. 
Juvan yhteyttä muuhun kylärakenteeseen on nykyisin vaikea hahmottaa. Juvan päärakennus 
on 1700-luvulta. Juvan ympäristö on rakentunut täyteen 1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla 
Kehätien varren houkutellessa teollisuus- ja varastorakentamista. 

Tieverkko 

Kylän läpi johtava Vanhankartanontie on ilmeisen vanha tielinjaus, vaikka sen sijaintia onkin 
vaikea määrittää tarkasti vuoden 1750 kartasta. Vuoden 1843 pitäjänkartassa tie tekee 
koukkauksen Viiskorven kautta. 1930-luvun topografisesta kartasta tie hahmottuu nykyi-
seltä paikaltaan. Kylän vanha rakennuskanta reunustaa idyllistä tietä, jolta avautuu myös 
pitkiä näkymiä kylän peltojen yli Pitkäjärvelle. 

 

 

Kuva 29. Kehä III rakentamisen myötä yksi kylän taloista on jäänyt tielinjauksen pohjois-
puolelle. 

 

Kuva 30. Vanhakartanontieltä avautuu näkymiä Pitkäjärven suuntaan. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.5.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Vanhakartano on osa Espoonjokilaakson maakunnallista arvoaluetta, joka kattaa koko Es-
poonjokilaakson Espoonlahdelta Hämeenkylään. Tarkastelualueelle sijoittuva paikallinen ar-
voalue jää pääosin maakunnallisen arvoalueen sisälle. Alueella ei ole valtakunnallisia arvo-
alueita. Maakunnallisen arvoalueen rajaus jatkuu tarkastelualueen lounais-, kaakkois- ja 
koillispuolille Träskändaan, Hämeenkylään ja Jupperiin. Träskändaa on tarkasteltu osana 
Glimsinjokivarren arvoaluetta ja kaava-alueen ulkopuolelle jäävät osat on jätetty tarkaskas-
telun ulkopuolelle. Kaava-alueelle sijoittuvien arvoalueiden rajauksia on yhtenäistetty ja tar-
kistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden kes-
kittyen kaava-alueelle sijoittuviin aiemmin määriteltyjen arvoalueiden osiin. 

Vanhakylän arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden maakunnallisesti 
merkittävän arvoalueen rajaus, aiemmin määritelty paikallinen arvoaluerajaus sekä tämän 
työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen säi-
lyneisyydestä.  Alueen kehitystä ja arvoja tarkasteltaessa on keskitytty Pitkäjärven luoteis-
puoleen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle jättäen Pitkäjärven kaakkoisranta 
tarkastelun ulkopuolelle. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Tässä työssä on keskitytty tarkastele-
maan Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-aluetta ja Pitkäjärven 
kaakkoisranta on jätetty tarkastelu-
jen ulkopuolelle. Arvo-aluekokonai-
suuden rajaus on osoitettu kaava-alu-

Pohjoisesta arvoalue on rajattu Kehä III:n tielinjaus huo-
mioiden Kehä III:n pohjoispuolisen taajamarakenteen ja 
rakennuskannan ollessa varsin nuorta. 

Juvan rakennus-
ryhmä ja talon yh-
teydessä oleva 
pieni peltoaukea on 
kuitenkin otettu ra-
jaukseen mukaan.  

Tässä työssä on keskitytty tarkastele-
maan Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-aluetta ja Pitkäjärven 
kaakkoisranta on jätetty tarkastelu-
jen ulkopuolelle. Arvo-aluekokonai-
suuden rajaus on osoitettu kaava-alu-

Tässä työssä on keskitytty tarkastelemaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-
aluetta ja Pitkäjärven kaakkoisranta on jä-
tetty tarkastelujen ulkopuolelle. Arvo-
aluekokonaisuuden rajaus on osoitettu 
kaava-alueen rajan myötäisesti, vaikka 
maakunnallinen arvoalue jatkuu järven 
kaakkoisrannalla ja Hämeenkylässä. 

Nepperissä arvoaluekokonai-
suuden rajaus noudattaa 
maakunnallisen arvoalueen 
rajausta, joka huomioi hyvin 
Kehä III:n linjauksen ja Van-
hakartanon arvokkaimmat 
peltoaukeat. Pitkäjärven ran-
nan peltoaukea on otettu 
maakunnallisen arvoalueen 
rajauksesta poiketen koko-
naan mukaan rajaukseen. 

Järvenperässä arvoaluekoko-
naisuuden rajaus noudattaa 
maakunnallisen arvoalueen 
rajausta, joka huomioi avoi-
men näkymän järveä myöten 
sekä näkymiä rajaavan ran-
tavyöhykkeen kasvillisuuden. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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3.5.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 

 

 

 

  

Maisemakuvan kannalta Vanhakylän pel-
toalueet tulee säilyttää pääpiirteissään 
avoimena viljelyksessä tai laitumina. Avoi-
mia näkymiä Pitkäjärvelle tulee vaalia. 

  

Juunin etelä- ja kaakkoispuolella mai-
seman avoimuuteen liittyvät arvot 
ovat heikentyneet peltojen umpeen-
kasvun myötä. Maiseman kannalta 
alueen kehittämisessä tulisi pyrkiä 
mahdollistamaan avoimen viljelys-
maiseman palauttaminen.  

  Maisemakuvan kan-
nalta Vanhakylän pel-
toalueet tulee säilyt-
tää pääpiirteissään 
avoimena viljelyk-
sessä tai laitumina. 
Avoimia näkymiä Pit-
käjärvelle tulee vaalia. 

Vanhakylän peltoalueet 
tulee säilyttää pääpiir-
teissään avoimena vil-
jelyksessä tai laitumina. 
Avoimia näkymiä Pitkä-
järvelle tulee vaalia. 

Juvan eteläpuolella maiseman avoimuuteen liit-
tyvät arvot ovat heikentyneet peltojen umpeen-
kasvun myötä. Kehä III:n linjaus erottaa Juvan 
arvokkaan rakennuskannan Vanhakartanon ky-
län muusta rakenteesta. Kulttuuriympäristön ja 
maiseman kannalta alueen kehittämisessä tulee 
huomioida Juvan arvokkaan rakennuskannan 
yhteys Vanhakartanon kylän muuhun rakentee-
seen sekä pyrkiä mahdollistamaan avoimen vil-
jelysmaiseman palauttaminen.  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kulttuuriympäristön kan-
nalta Vanhankartanontien 
vanhaa tielinjausta ja tien 
hyvin säilynyttä luonnetta 
on tärkeää vaalia koko 
matkalla Vanhakartanon 
arvoalueella. 

 

 

Kulttuuriympäristön ja maisemakuvan kannalta Vanhaky-
län helminauhamaista rakennetta tulee vaalia. Rakenteen 
kannalta olennaista on tiiviisti rakennettujen kylänmäkien 
ja niiden välisten avointen peltojen vaihtelu. Kulttuuriym-
päristön kannalta kylänmäkien arvokasta rakennuskantaa 
tulee vaalia ja se suositellaan huomioitavan aluetta kehi-
tettäessä. Kylänmäkien vähäinen täydennysrakentaminen 
voi olla kulttuuriympäristön ja maisemakuvan kannalta 
mahdollista olemassa olevan rakennuskannan arvot, 
vanha puusto ja kylän perinteinen rakenne huomioiden. 

Kult-
tuu-
riym-
päris

Kulttuuriympäristön kannalta Van-
hankartanontien vanhaa tielin-
jausta ja tien hyvin säilynyttä luon-
netta on tärkeää vaalia koko mat-
kalla Vanhakartanon arvoalueella. 
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3.6 Söderskog, kylä- ja viljelysmaisema (kohde nro 6) 

3.6.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Söderskogissa on maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä paikallinen arvoalue. Tarkas-
telualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Maakun-
nallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakunnallisessa inventoinnissa (Missä maat on 
mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin 
ja paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon raken-
nuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: - 

Maakunnalliset arvoalueet: 18 Söderskogin viljelyalue 

Söderskogin tilan 1700- ja 1800-luvuilta olevat rakennukset sijaitsevat pienehköllä peltoau-
keiden ympäröimällä mäellä. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi hyvin säilynyttä torpparaken-
nusta, molemmat mahdollisesti 1800-luvun alusta. Viljelyaukeat rakennuksineen muodosta-
vat mielenkiintoisen maisematilan. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriym-
päristöt, 2012, s. 96) 

Paikalliset arvoalueet:  133 

133 Söderskog, maisemakokonaisuus. Selkeästi rajautuva kaunis maisemakokonaisuus, jo-
hon kuuluvat kyläkukkulalla neliömäisen pihan ympärillä olevat asuin- ja talousrakennukset, 
kaksi torppaa, kaunis puusto, peltoaukea ja vanhat tielinjat. (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991, s. 140)  

 

 

 

 

Aiemmissa inventoinneissa todetut 
kulttuuriympäristön ja maiseman 
arvoalueet 
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3.6.2 Alueen kehitys 

Tarkastelualue sijoittuu Etelä-Espoon ja Keski-Espoon taajamarakenteiden väliselle melko 
alavalle, mutta maastonmuodoiltaan rikkonaiselle alueelle. Söderskogin peltoaukea on alu-
een laajimpia tasaisia ja viljelyyn sopivia alueita. Sitä rajaa pienehköt kallioiset ja metsäiset 
selänteet. 

Söderskog on alkujaan Morbyn kylän yhteismaille raivattu uudisviljelmä, jossa oli 1540-lu-
vulla neljätaloa. Kaksi taloista autioitui jo 1500-luvulla ja jäljelle jääneet kaksi taloa yhdis-
tyivät 1600-luvulla. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 140).  

Söderskog oli amiraliteettitalo, jonka verot menivät meripuolustukseen, kunnes siitä tuli 
1600-luvun puolivälissä sotamiestalo ja lopulta Uudenmaan ratsuväkirykmentin everstin 
pakkatila. Söderskogin vanha rakennuskanta kaava-alueen ulkopuolella muodostaa eheän ja 
hyvin säilyneen pihapiirin. Päärakennus on vuodelta 1818 ja vanha päärakennus luultavasti 
1700-luvulta. Lisäksi pihapiirissä on vanhoja talousrakennuksia. Tien varteen sijoittuva tiili-
navetta on 1930-luvulta. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 140) 

Söderskogin torpat sijaitsevat tilan koillispuolella peltoaukean keskellä olevalla mäellä. Pai-
kalla on ilmeisesti sijainnut alun perin yksi kylän autioituneista taloista. Torpat ovat joko 
1700-luvun lopulta tai 1800-luvun alusta olevia hirsirakennuksia. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 140) 

Söderskogin pellot ja niityt sijoittuivat Suomenojan latvapurojen varsille. Purojen yhtymä-
kohtaan muodostui isompi viljelysaukea. 1700-luvun kartassa Söderskogin viljelysaukea jat-
kuu pohjoisessa Espoon kirkolle ja Kirkkojärvelle asti yhtenäisenä. 1800-luvun puolivälin 
kartoissa Söderskogin ja Kirkkojärven välille jää viljelemätön, soistuvaksi merkitty maakais-
tale. 1900-luvun alkupuolen kartoissa peltoaukea jatkuu yhtenäisenä vielä nykyisen Saar-
niraivion alueelle jatkuen pohjoiseen rautatielle asti selvästi hajanaisempana. 

Söderskogin suurin peltoaukea on edelleen maatalouskäytössä. Entisen peltoaukean reu-
noilla osa entisistä pelloista on nykyisin niittynä. Espoon keskusta ympäröivä taajamara-
kenne on kuitenkin levinnyt 1900-luvulla etelään päin sijoittuen osittain entisille pelloille. 
Suurinta peltoaukeaa ympäröivien matalien selänteiden alarinteet ovat kuitenkin vielä pää-
asiassa rakentamattomia. 

Vuoden 1750 karttaan on merkitty Espoon kirkolta lounaaseen johtava tie, joka näkyy myös 
1800-luvun kartoissa. Tien linjaus on noudattanut suurin piirtein nykyisen Espoon väylän 
linjausta jatkuen nykyistä Pappilantietä pitkin Espoonjoen yli. 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.6.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan yhtenäiseen, 
melko laajaan peltoaukeaan, jonka reunoille Söderskogin asutus ja vanha tiestö sijoittu-
vat. 

- Söderskogin tilan ja torppien hyvin säilyneeseen kerrokselliseen vanhaan rakennuskan-
taan, jotka kertovat alueen asutuksen historiasta. 

- Linjauksensa, hierarkiansa ja osin myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tie-
verkkoon. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Alueen pohjoisosassa avoimen viljelysmaiseman arvoja on menetetty taajamarakenteen 
leviämisen myötä. 

- Alueen lounaislaidalla avoimen viljelysmaiseman arvot ovat heikentyneet peltoaukean 
metsittämisen myötä. 

 

 
Luonnonmaisema 

Söderskog sijoittuu maastoltaan pienipiirteiselle metsäiselle vyöhykkeelle, jossa Suomen-
ojan latvapurojen yhtymäkohdassa maasto on tasaisempaa ja viljelyyn sopivaa. Peltoaukeaa 
rajaa melko matalat kallioiset ja metsäiset selänteet. 

Viljelysmaisema 

Söderskogin melko laaja viljelysaukea kumpuilee loivasti reunoiltaan. Peltoaukean keskeiset 
osat ovat säilyneet viljeltyinä ja avoimina. Peltoaukean reunoilla on niittyjä, joita osin uhkaa 
umpeenkasvu. Söderskogin talon pohjois- ja eteläpuolelta entistä peltoa on myös metsitetty 
1900-luvun lopulla. Espoon keskuksen taajamarakenne on levinnyt entisen peltoaukean poh-
joisosiin. 

Viljelysmaiseman arvoja ovat pitkä viljelyshistoria, avoimen, yhä pääasiassa viljelyskäytössä 
olevan peltoaukean laajuus sekä viljelysmaiseman reunoille pienille kumpareille sijoittuva 
kylän vanha rakennuskanta. 

Rakennetut ympäristöt 

Tarkastelualueelle, joskin kaava-alueen ulkopuolelle, sijoittuu Söderskogin talon ja torppien 
vanhaa, kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa, joiden yhteys viljelysmaise-
maan, toisiinsa ja vanhaan tieverkkoon hahmottuu yhä hyvin. 

Söderskogin pihapiirin rakennukset muodostavat edustavan ja kerroksellisen kokonaisuu-
den, jonka vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Söderskogin torpat ovat luultavasti 1700- ja 
1800-lukujen vaihteesta. Ne ilmentävät hyvin aikakauden vaatimattomampaa asuinrakenta-
mista. Vastaavia kohteita on säilynyt kaava-alueella vain hyvin vähän. 

Tieverkko 

Tarkastelualueen läpi on kulkenut etelästä Espoon kirkolle kulkenut tie, joka näkyy jo vuoden 
1750 kartassa. Nykyinen Espoonväylä noudattaa melko tarkkaan tätä vanhaa tielinjausta, 
joka on myötäillyt selänteiden reunoja viljelysaukean laidalla. 

  



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava 

97 (165) 

   
31.1.2019   
   
 
 
 
 

 
 

 

 

  

Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.6.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Söderskogissa on maakunnallinen arvoalue sekä paikallinen arvoalue. Maakunnallinen arvo-
alue on etenkin etelässä jonkin verran paikallista arvoaluetta laajempi. Tässä työssä näitä 
rajauksia on yhtenäistetty ja tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava 
ja tarkkuustaso huomioiden. 

Söderskogin arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden maakunnallisesti 
merkittävän arvoalueen rajaus, aiemmin määritelty paikallinen arvoaluerajaus sekä tämän 
työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen säi-
lyneisyydestä.  

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 

 

  

Alueen etelä- ja 
kaakkoisreunalla 
arvoalueen uusi 
rajaus noudattaa 
maakunnallisen 

Alueen etelä- ja kaakkoisreu-
nalla arvoalueen uusi rajaus 
noudattaa maakunnallisen ar-
voalueen rajausta, joka huo-
mio hyvin peltoaukean ja sitä 
rajaavat metsäiset seläntei-
den reunat. 

Pohjoisessa rajausta on supistettu 
niin, että Saarniraivion 1900- ja 
2000-luvun vaihteen rakennuskanta 
jää rajauksen ulkopuolelle. Alueen 
avoimeen viljelysmaisemaan liitty-
neet arvo on menetetty. Rajaukseen 
on otettu mukaan avoimena säilynyt 
niitty ja sitä reunustava kasvillisuu-
deltaan eheä reunavyöhyke.  

Sunan suunnalla rajausta on 
tarkistettu suhteessa aiem-
piin rajauksiin niin, että pel-
toaukeaa reunustavan selän-
teen rakentamaton ja met-
säinen alarinne on otettu ra-
jaukseen mukaan. 

Itäreunalla arvoalueen 
uusi rajaus noudattaa 
maakunnallisen arvoalu-
een rajausta, joka huomio 
hyvin vanhan tielinjauksen 
selänteen reunalla. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 

Lounaiskulmassa arvoalu-
een rajaus noudatta maa-
kunnallisen arvoalueen ra-
jausta, joka huomioi hyvin 
peltoaukean ja sitä rajaa-
vien metsien reunat. 
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3.6.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 
 
 
  

Sunassa selänteen reuna kestää 
maisemakuvan kannalta tarvit-
taessa rakentamista, kunhan 
huomioidaan eheän reuna-
vyöhykkeen muodostuminen 
asutuksen ja avoimen maisema-
tilan rajalle esimerkiksi kasvilli-
suutta hyödyntäen. 

Söderskogin 
vanha rakennus-
kanta muodostaa 
eheän kokonai-
suuden vilje-
lysaukean ja van-

Söderskogin vanha rakennuskanta muo-
dostaa eheän kokonaisuuden vilje-
lysaukean ja vanhan tielinjauksen kanssa. 
Kulttuuriympäristön ja maisemakuvan nä-
kökulmasta Söderskogin luonnetta erillis-
kylänä ja pitkiä näkymiä peltoaukealle tu-
lee vaalia. Kokonaisuus ei kestä uudisra-
kentamista. Kulttuuriympäristön ja maise-
makuvan näkökulmasta pihapiirien vähäi-
nen täydennysrakentaminen voi olla mah-
dollista olemassa olevan rakennuskannan 
arvot huomioiden. 

Söderskogin torppien pohjoispuolisesta laajasta peltoauke-
asta on säilynyt vain osa niittynä. Kulttuuriympäristön ja 
maisemakuvan näkökulmasta se tulee säilyttää avoimena, 
jotta torppien sijainti peltoaukean keskelle jäävällä mäellä 
on tulevaisuudessakin hahmotettavissa. Maisemakuvan 
kannalta peltoaukean eheään rajautumiseen tulee kiinnit-
tää huomioita. 

Tarvit-
taessa 
pieni-
muo-
toista 
ja ma-
t l

Kulttuurimaiseman ja mai-
semakuvan näkökulmasta 
pienimuotoista ja matalaa 
rakentamista voidaan sijoit-
taa peltoaukean reuna-alu-
eille, jotka jäävät pienten 
metsäisten saarekkeiden 
taakse. Tällöin metsäsaa-
rekkeiden puustoa ja muuta 
kasvillisuutta tulee vaalia. Espoon väylän länsipuolella maise-

man avoimuuteen liittyvät arvot ovat 
heikentyneet peltoaukean metsittä-
misen myötä. Kulttuurimaiseman nä-
kökulmasta alueen kehittämisen tulisi 
mahdollistaa avoimen viljelysmaise-
man palauttaminen.  

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Maiseman ti-
lallinen ra-
kenne on hy-

Maiseman tilallinen rakenne on hyvin 
säilynyt Söderskogissa. Maisemaku-
van kannalta laaja yhtenäinen avoin 
maisematila tulee säilyttää avoimena 
ja mieluiten viljely- tai laidunkäytössä. 
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3.7 Nuuksio-Hista, kylä- ja viljelysmaisema järvien rannalla sekä loma-asutus  
(kohde nro 7) 

3.7.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Nuuksion Pitkäjärven eteläpäässä on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympä-
ristö. Lisäksi tarkastelualueella on 3 paikallista arvoaluetta, joista kaksi sijoittuu Nuuksion 
Pitkäjärven rannoille ja yksi Histaan. Tarkastelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Maakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakun-
nallisessa inventoinnissa (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 
2012) niistä käytettyyn kohdenumerointiin ja paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa 
niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytet-
tyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: - 

Maakunnalliset arvoalueet: 16 Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue 

Nuuksion erämaakylään kuuluu jopa 1600- ja 1700-luvuilta peräisin olevan rakennuskannan 
lisäksi peltomaisemaa, purolaakson voimalaitos- ja myllynraunioita sekä kivisilta ja vanhoja 
kyläteitä. Eristyksissä ollut kylä on säästynyt aikoinaan muuta maakuntaa koetelleilta il-
miöiltä kuten isovihalta. Järviylängön erämaamaisemista löytyy arkkitehtonisesti mielenkiin-
toisia kesähuviloita 1930-1950-luvulta. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuu-
riympäristöt, 2012, s. 90) 

Paikalliset arvoalueet:  224, 227, 303 

224 Hista, kartanomaisema. Päärakennus, talousrakennukset ja viljelymaisema muodosta-
vat yhtenäisen kartanomaiseman. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
217) 

227 Nuuksio, kylämaisema. Historiallinen, maisemallisesti yhtenäinen ja kaunis kyläkoko-
naisuus. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 219) 

303 Nuuksion huvilat. Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja moni-ilmeinen 1930-50 -
luvuilla syntynyt "erämaahuvila"-alue. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 305-307) 
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Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuriympäristön ja maiseman arvoalueet 
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3.7.2 Alueen kehitys 

Tarkastelualue sijoittuu Nuuksion Pitkäjärven eteläpäähän. Pitkäjärvi kallioisine ja met-
säisine rantoineen on luonteeltaan edelleen varsin erämainen. Tarkastelualueen selänteiden 
väliin jää tasaisempia soistuvia alueita.  

Nuuksion Pitkäjärven eteläpäässä sijaitseva Nuuksion kylä on Espoon vanhoja kyliä 1500-
luvulta. Nuuksio oli 1600-luvulla espoolaisittain suuri kylä ja 1800-luvun lopulla Espoon suu-
rin kylä. Kylässä on ollut myös useita torppia. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimai-
sema, 1991, s. 217-218). Kylän pellot sijoittuivat sen yhteyteen Sahaojan, sen sivupurojen 
ja Brobackanjoen varsille. Myös osa tarkastelualueen selänteiden välisistä soista on raivattu 
pelloiksi. Punjon ja Histan ympäristön pellot ovat 1800-luvulla raivattuja. 

Nuuksion kylän vanhoista taloista Maula ja Heikkilä ovat vanhoilla paikoillaan Sahaojan itä-
puolella. Puron itärannan tiivis talorypäs on hajonnut mm. isojaon myötä. Isojaon jälkeen 
1700-luvun lopulla kylän maille perustettiin useita uudistaloja. Sahaojan varrella on ollut 
mylly 1600-luvulta. Vuoden 1750 karttaan on merkitty Sahaojan varrelle kaksi myllyä. 1920-
luvulla koskeen rakennettiin pieni voimalaitos, josta on rauniot jäljellä. (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 219-224). 

Hista on Nuuksion kylän taloja, joka on muuttanut nykyiselle paikalleen ilmeisesti 1800-
luvun alussa. Kartano Histasta muodostui noin 1850, kun Histaan liitettiin useita vanhoja 
rälssitiloja Nuuksiosta. Kartanon alaisuudessa oli useita torppia. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 217-218). Histan nykyinen sijainti ja pellot eivät näy vielä 
vuoden 1843 pitäjänkartassa. Kartassa vuosilta 1870-1886 Histan talo näkyy, mutta talon 
pelto sijoittuu nykyistä peltoa idemmäksi selänteelle. Histan rakennukset ovat hajallaan laa-
jan pihan ympärillä, ja pihapiiriin johtaa koivukuja idästä.  

Nuuksion kylä sijaitsi hieman syrjässä Kuninkaantiestä. Vuoden 1750-karttaan on merkitty 
kylän läpi etelästä pohjoiseen ja länteen johtaneet polut. Pohjoiseen johtanut linjaus ei näy 
enää 1800-luvun kartoissa. Kylään etelästä tulleen tien ja kylästä länteen johtaneen tien 
linjaukset näkyvät myöhemmissäkin kartoissa ja ne hahmottuvat nykyisessä tieverkossa. 
Nuuksion Pitkäjärven itärannalle tie on rakennettu karttojen perusteella vasta 1900-luvun 
puolella loma-asutuksen myötä. 

1900-luvun alussa Nuuksion Pitkäjärven rannoille alkoi levitä loma-asutusta etenkin Helsinki-
Karjaa –radan valmistumisen myötä. Myös järven eteläpäässä on arkkitehtonisesti mielen-
kiintoisia kesähuviloita. 

Alueen rakennuskanta on tiivistynyt pitkin 1900-lukua ja 2000-luvulla vain maltillisesti. Uu-
disrakentaminen sijoittuu eheästi selänteiden reunoille kyläteiden varsille viljelysaukeiden ja 
purolaaksojen pohjien jäädessä rakentamattomiksi. 

 

Kuva 31. Sahaojan laaksoa.  
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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3.7.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Nuuksion kylän erämaiseen luonteeseen; kylä hahmottuu edelleen muusta yhdyskunta-
rakenteesta melko erillisenä omana kokonaisuutenaan. Sekä Histan muusta kyläraken-
teesta irralliseen, maisemallisesti eheään kokonaisuuteen peltoaukeineen. 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan pienipiirteisiin 
ja kumpuileviin peltoaukeisiin Sahaojan ja sen sivuhaarojen sekä Brobackanjoen varsilla. 
Peltoaukeat rajautuvat edelleen metsäisiin selänteisiin, joiden alarinteille Nuuksion kylän 
asutus sekä vanha tiestö sijoittuvat. 

- Nuuksion erämaakylän hyvin säilyneeseen rakennuskantaan, johon kuuluu jopa 1600-
luvulta periytyviä rakennuksia sekä voimalaitos- ja myllynraunioita, jotka kertovat alu-
een kyläasutuksen historiasta sekä alueen varhaisesta teollisuudesta. 

- Histan yhtenäiseen ja kerrokselliseen vanhaan rakennuskantaan sekä kartanon puistoon. 

- Alueelle sijoittuvaan arkkitehtuuriltaan kiinnostavaan huvilarakentamiseen. 

- Linjauksensa, hierarkiansa ja luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tieverkkoon 
vanhoine siltoineen. 

 

 
Luonnonmaisema 

Osa-alueen luonnonmaiseman vahvoja elementtejä ovat Nuuksion Pitkäjärvi siihen laskevine 
ja siitä lähtevine puroineen. Kapeat, pelloiksi raivatut purolaaksot rajautuvat kallioseläntei-
siin, jotka rajaavat näkymiä. Purojen varsilla on kapeana vyöhykkeenä rehevää lehtomaista 
kasvillisuutta. Nuuksion tieltä avautuu paikoin pitkiä näkymiä järvelle. 

 
Viljelysmaisema 

Nuuksion kylän vanhimmat pellot ja niityt sijoittuivat kylän talojen yhteyteen Sahaojan, sen 
sivupurojen ja Brobackanjoen varsille. Myös osa tarkastelualueen selänteiden välisistä soista 
on raivattu pelloiksi. Punjon ja Histan ympäristön peltoja on alettu raivata 1800-luvulla. His-
tan pellot näkyvät ensimmäistä kertaa nykyisellä paikallaan vasta 1930-luvun topografisessa 
kartassa. 

Sahaojan, sen sivupurojen sekä Brobackanjoen varsilla pellot sijaitsevat kapeissa jokilaak-
soissa ja ovat kumpuilevia ja pienipiirteisiä. Nuuksion Pitkäjärven itärannalla on pienempiä 
peltoaukeita. Paikoitellen kallioiset selänteet rajaavat voimakkaasti näkymiä. Purot rantaleh-
toineen asettuvat luontevasti osaksi viljelysmaisemaa. Pitkäjärvelle avautuu vain muutamia 
pitkiä näkymiä peltojen yli. Heinästie on Nikulan peltoaukean kohdalla sen verran leikkauk-
sessa, ettei näkymiä lännen suuntaan avaudu kuin vasta metsän reunaan saavuttaessa. Vil-
jelysmaiseman arvoja ovat pitkä viljelyshistoria, näkymien pienipiirteisyys ja vaihtelevuus 
selkeine reunavyöhykkeineen.  

Heikkilä, Maula ja Nikula muodostavat eheän ja maisemallisesti hyvin säilyneen kokonaisuu-
den peltoineen, kyläteineen, puronotkoineen ja järvinäkymineen. Etenkin Heikkilässä ja 
Maulassa on myös säilynyt vanhaa rakennuskantaa. 

Hista muodostaa muusta kylärakenteesta irrallisen, mutta maisemallisesti eheän ja hyvin 
säilyneen kokonaisuuden peltoineen, rakennusryhmineen, puistoineen ja koivukujineen. 
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Rakennetut ympäristöt 

Maulan ja Heikkilän pihapiireissä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa vanhimpien rakennus-
osien ollessa mahdollisesti jo 1600-luvulta. Tilojen talousrakennukset ovat olleet osin yhtei-
siä. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 220-221). Pihapiirit sijaitsevat 
maisemallisesti näkyvällä paikalla järven ja Sahaojan purolaakson välisellä kumpareella. 

Histan pihapiirissä on yhtenäistä rakennuskantaa 1800- ja 1900-luvulta (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 217-218).  Yhdessä kartanon puiston kanssa ne muo-
dostavat eheän kokonaisuuden. 

Osa-alueella on arkkitehtuuriltaan kiinnostavaa huvilarakentamista kuten Konungsin jugend-
tyylinen huvila (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 230). Nuuksiontien 
ja Brobackantien varsilla on jonkin verran myös muuta vanhaa rakennuskantaa, joka asettuu 
osaksi tie- ja peltonäkymiä. 

Tieverkko 

Osa-alueen tieverkko noudattaa pitkälti vanhoja tielinjauksia. Vanhat tiet sijoittuvat pelto-
aukeiden ja selänteiden reunoille myötäillen maastonmuotoja. Uudempi Nuuksiontie seurai-
lee Pitkäjärven rantoja nousten välistä selänteillekin. 

Kapealta Brobackantieltä avautuu viehättäviä näkymiä peltoaukeille ja puronotkoihin raken-
nusten sijoittuessa luontevasti teiden varsille. Tiehen liittyy myös vanhoja siltoja, jotka ovat 
tärkeä osa tienäkymiä. Vanha Histantie Nikulan peltoaukean ja selänteen reunalla on säilyt-
tänyt hyvin alkuperäisen kärrytiemäisen luonteensa. Nuuksion tie on menettänyt alkupe-
räistä luonnettaan tietä levennettäessä ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä. 
Tie kuitenkin noudattaa alkuperäistä linjaustaan ja siltä avautuu näkymiä peltoaukeille, van-
hoihin pihapiireihin ja muutamasta kohdin järvelle. Uudempikin rakentaminen sijoittuu luon-
tevasti tien varrelle.  

 

  

Kuva 32. Vasemmalla vanha Histantie ja Nikulan peltoa. Oikealla näkymä Brobackantien varrelta. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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3.7.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Nuuksio-Histassa on maakunnallinen arvoalue sekä kolme aiemmin määriteltyä paikallista 
arvoaluetta tai osia niistä. Aiemmin määritellyistä paikallisista arvo-alueista yksi sijoittuu 
maakunnallisen arvoalueen rajauksen sisälle, yksi osittain sen sisälle ja yksi (Hista) koko-
naan maakunnallisen arvoalueen rajauksen ulkopuolelle. Tässä työssä näitä rajauksia on 
yhtenäistetty ja tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuus-
taso huomioiden. 

Nuuksio-Histan arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden maakunnallisesti 
merkittävän arvoalueen rajaus ja aiemmin määritellyt paikalliset arvoaluerajaukset sekä tä-
män työn yhteydessä tehdyt analyysit alueen kehittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen 
säilyneisyydestä. Nuuksion kylämaisema ja Histan kartanomaisema liittyvät historiallisesti 
toisiinsa Histan ollessa yksi Nuuksion kylän taloista. Avointa näkymää kylien välillä ei ole 
koskaan ollut, mutta niiden välillä on vanha tielinjaus. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Brobackassa arvoaluekoko-
naisuuden rajaus noudattaa 
Nuuksion tien linjausta ollen 
hieman paikallisen arvoalu-
een rajausta laajempi ja 
maakunnallisen arvoalueen 
rajausta suppeampi tien toi-
miessa luontevasti maisemaa 
jakavana elementtinä. 

Brobackan pohjoispuo-
lella arvoaluekokonai-
suuden rajaus noudattaa 
maakunnallisen arvoalu-
een rajausta, joka huo-
mio hyvin maisemaa ra-

Brobackan pohjoispuolella ar-
voaluekokonaisuuden rajaus 
noudattaa maakunnallisen ar-
voalueen rajausta, joka huo-
mio hyvin maisemaa rajaavat 
voimakkaat selänteet sekä 
tielinjauksen. 

Pohjoisessa rajaus noudattaa 
maakunnallisen arvoalueen 
rajausta. 

Konungsissa arvoaluekokonai-
suuden rajausta on laajennettu 
niin, että se huomio Konugsin 
talon ympäristössä olevat pu-
ronotkoihin sijoittuvat niityt 

Lännessä arvo-
aluekokonaisuuden 
rajausta on laajen-
nettu huomioimaan 
Sahaojan varren ja 

Lännessä arvoaluekokonai-
suuden rajausta on laajen-
nettu huomioimaan Sahaojan 
varren ja Nikulan peltoaukeat 
sekä niitä rajaavat voimak-
kaat selänteiden reunat van-
hoine tielinjauksineen. 

Nikulan ja Herrbackan 
välissä rajaus noudat-
taa maakunnallisen ar-
voalueen rajausta, joka 
huomio hyvin maise-
maa rajaavan selän-
teen sekä sen vaihettu-
misvyöhykkeelle sijoit-
tuvan asutuksen. 

Herrbackan peltoau-
kea on otettu rajauk-
seen mukaan, jotta 
Herrbackan sijoittu-
minen kumpareelle 
pellon keskellä säilyisi 
hahmotettava. 

Rajauksessa huo-
mioidaan selän-
teen vaihettumis-
vyöhyke, jolla His-
tan rakennukset ja 
puisto sijaitsevat 
sekä pihapiiriä vä-
littömästi ympä-
röivä pelto. 

 

Lounaassa arvoalue on ra-
jattu Histantietä pitkin. Tie-
linjaus on melko uusi ja tie 
toimii maisemaa jakavana 
elementtinä. 

Idässä rajaukseen on otettu 
mukaan Histan peltoaukeaa 
rajaavat kallioiset selänteet, 
joiden reunametsät ovat kas-
villisuudeltaan eheitä. 

Pohjoisessa ra-
jaus huomio His-
taan vievän puu-
kujanteen. Puu-
kujanne katkai-
see näkymät pel-
lon pohjoisosiin. 
peltoaukean vil-
jelyshistoria ei 
ole erityisen 
pitkä. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava 

109 (165) 

   
31.1.2019   
   
 
 
 
 

 
 

3.7.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

  

 

  

 

  

Nuuksion Pitkäjär-
ven rantojen ra-
kennuskannan ar-
voja tulisi selvittää 
tarkemmin tar-
kemman suunnit-
telun yhteydessä, 
mikäli alueella to-
detaan olevan sel-
vää rakentamispai-
netta Arvoja tulisi

Maulaa, Heikkilää ja Nikulaa ympäröivät 
pellot sekä Sahaojalaakson pellot ovat 
vanhoja ja muodostavat maisemallisesti 
hyvin säilyneen kokonaisuuden. Kulttuu-
rimaiseman kannalta ne tulisi säilyttää 
rakentamisen ulkopuolella.  

Hista muodostaa 
muusta kyläraken-
teesta irrallisen koko-
naisuuden. Histan 
vanha rakennuskanta 
muodostaa eheän ja 
luonteensa hyvin säi-
lyttäneen kokonaisuu-
den yhdessä peltoau-
kean ja Nuuksion ky-
lään johtavan vanhan 
tielinjauksen kanssa. 
Kulttuuriympäristön ja 
maisemakuvan kan-
nalta alueen maise-
mallista rakennetta, 
erillistalon luonnetta ja 
arvokasta rakennus-
kantaa tulee vaalia. 

Vanhan Histantien metsäselänteen puoli 
kestää maisemakuvan kannalta tarvitta-
essa rakentamista. Selänteen pinnan-
muodot muodostavat itsessään voimak-
kaan selustan. Myös Nuuksion kylän ja 
Histan välinen avohakattu selänne kestää 
maisemakuvan kannalta rakentamista. 
Sen edessä oleva peltokaistale ei kuulu 
vanhimpiin ja arvokkaimpiin peltoihin. 

Myrskymäen alarinteet kestävät maisema-
kuvan kannalta rakentamista selänteen 
voimakkaiden pinnanmuotojen muodosta-
essa voimakkaan selustan rakentamiselle. 
maisemakuvan kannalta pihapiireissä suo-
sitellaan säilytettävän olemassa olevaa 
kasvillisuutta ja uudisrakentaminen tulisi 
sovittaa alueen olemassa olevaan mahdol-
lisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. 

Nuuksion Pitkäjärven itäranta kestää jon-
kin verran täydennysrakentamista kult-
tuuriympäristön näkökulmasta. Nuuksion 
Pitkäjärven rantojen ja Nuuksiontien var-
ren mahdollinen uudis- ja täydennysra-
kentaminen suositellaan sijoittamaan ole-
massa olevan rakennuskannan yhteyteen 
ja sovittamaan se alueen olemassa ole-
vaan mahdollisesti arvokkaaseen raken-
nuskantaan. 

Harvoja avoimia 
järvinäkymiä 
tieverkolta tulee 
vaalia. 

  

Sahaoja ja Brobackanjoki muodos-
tavat rantalehtoineen ja niittyineen 
voimakkaat maisemalliset elemen-
tit. Kulttuuriympäristön näkökul-
masta niihin sijoittuvaa mahdolli-
sesti arvokasta rakennuskantaa tu-
lee vaalia. Maisemakuvan kannalta 
puronotkot tulee säilyttää rakenta-
misen ulkopuolella. Näkymiä teiltä 
puroille tulee vaalia. 

Nuuksion Pitkäjärven 
rantojen rakennuskan-
nan arvoja tulisi selvit-
tää tarkemmin tar-
kemman suunnittelun 
yhteydessä, mikäli 
alueelle tulee lisää ra-
kentamista. Arvoja tu-
lisi selvittää etenkin 
alueen vapaa-ajan ra-
kentamiseen liittyen. 

Maisemakuvan hah-
motettavuuden 
kannalta harvoja 
avoimia järvinäky-
miä tieverkolta tu-
lee vaalia. 

Maisemakuvan kannalta tien var-
ren metsäiset selännealueet tulee 
säilyttää rakentamisen ulkopuolella 
vaalien niiden metsäistä luonnetta 
osana Suomen luontokeskus Hal-
tian lähestymiskokemusta. 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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4 Paikallisia arvoja sisältävät aluekokonaisuudet 

Tässä työssä tunnistettujen paikallisia arvoja sisältävien arvoaluekokonaisuuksien 
luonne 

Valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja sisältävien alueiden lisäksi kaava-alueella on useita 
aiemmin määriteltyjä paikallisten arvoalueiden rajauksia (Espoon rakennuskulttuuri ja kult-
tuurimaisema, 1991). Myös niissä on hyvin säilyneitä, paikallisesti mielenkiintoisia kokonai-
suuksia. Alueet eivät kuitenkaan ole maisemallisesti ja rakennuskannaltaan yhtä edustavia 
kuin valtakunnalliset tai maakunnalliset arvoalueet tai vastaavia kokonaisuuksia on kaava-
alueella useampia. 

Tässä työssä tunnistettujen paikallisia arvoja sisältävien arvoaluekokonaisuuksien 
rajausten muodostaminen 

Tässä työssä paikallisten arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rajauksia on yhtenäistetty ja 
tarkistettu luonteeltaan yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. 
Uusia rajauksia muodostettaessa on huomioitu aiemmin määritellyt paikalliset arvoaluera-
jaukset (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) sekä tämän työn yhteydessä 
tehdyt analyysit kaava-alueen kehittymisestä, sen ominaispiirteistä ja arvojen säilyneisyy-
destä. Niiltä osin kuin tässä työssä tunnistettujen arvoaluekokonaisuuksien rajaukset poik-
keavat aiemmista rajauksista muutosta on perusteltu kunkin tarkastelualueen kuvauksen 
yhteydessä. 

Suositukset paikallisia arvoja sisältäville arvoaluekokonaisuuksille 

Myös maisemaan ja rakennuskantaan liittyvien paikallisten arvojen vaalimiseksi on tässä 
työssä annettu suosituksia. Suositukset on hyvä huomioida sekä Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaavaratkaisussa, että muussa jatkosuunnittelussa maiseman ja rakennuskannan 
paikallisia arvoja vaalittaessa. 

Tässä työssä tunnistetut paikallisia arvoja sisältävät arvoaluekokonaisuudet 

Alla on lueteltu tässä työssä tunnistetut pääasiassa pelkästään paikallisia arvoja sisältävät 
arvoaluekokonaisuudet sekä niistä tässä työssä käytetty kohdenumerointi. Alueiden sijainnit 
on esitetty oheisella kartalla (Kuva 33). Tässä työssä tunnistettujen arvoalueiden rajaukset 
esitellään tarkemmin kunkin arvoalueen kuvauksen yhteydessä tämän luvun alaluvuissa. 

Tässä työssä tunnistetut paikallisia arvoja sisältävät arvoaluekokonaisuudet kohdenumeroi-
neen: 

8) Nuuksion loma-asutus 

9) Loojärvi, kartanomaisema järven rannalla 

10)  Gumböle, kartanomaisema jokilaaksossa 

11)  Luukki, kylä- ja viljelysmaisema 

12)  Velskola-Takkula, kylä- ja viljelysmaisema 

13)  Skogby, kylämaisema ja laitoskokonaisuus 

 

  



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava 

111 (165) 

   
31.1.2019   
   
 
 
 
 

 
 

 

Kuva 33. Paikallisia arvoja sisältävät tarkastelualueet kohdenumeroineen.  
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4.1 Nuuksion loma-asutus  
(kohde nro 8) 

4.1.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Pääasiassa tarkastelualueen eteläpuolella Pitkäjärven päässä on maakunnallisesti arvokas 
rakennettu kulttuuriympäristö, jossa painottuu Nuuksion kylän viljelysmaisema. Alueeseen 
liittyy kuitenkin myös Nuuksion Pitkäjärven rantojen loma-asutusta. Lisäksi tarkastelualu-
eella on Pitkäjärven, Siikajärven, Sahajärven ja Kolmperän rannat käsittävä paikallinen ar-
voalue. Tarkastelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäris-
töjä. Maakunnallisten arvoalueiden numerointi viittaa maakunnallisessa inventoinnissa 
(Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2012) niistä käytettyyn koh-
denumerointiin ja paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa 
(Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet: - 

Maakunnalliset arvoalueet: 16 Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue 

Nuuksion erämaakylään kuuluu jopa 1600- ja 1700-luvuilta peräisin olevan rakennuskannan 
lisäksi peltomaisemaa, purolaakson voimalaitos- ja myllynraunioita sekä kivisilta ja vanhoja 
kyläteitä. Eristyksissä ollut kylä on säästynyt aikoinaan muuta maakuntaa koetelleilta il-
miöiltä kuten isovihalta. Järviylängön erämaamaisemista löytyy arkkitehtonisesti mielenkiin-
toisia kesähuviloita 1930-1950-luvulta. (Missä maat on mainioimmat: Uudenmaan kulttuu-
riympäristöt, 2012, s. 90) 

Paikalliset arvoalueet:  303 

303 Nuuksion huvilat. Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja moni-ilmeinen 1930-
1950-luvuilla syntynyt ”erämaahuvila”-alue. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 305-307) 
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Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuriympäris-
tön ja maiseman arvoalueet 
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4.1.2 Alueen kehitys 

Nuuksion karu järviylänkö on säilynyt pitkään varsin erämaisena tarkastelualeen eteläpuo-
lelle jäävää Nuuksion kylää lukuun ottamatta. Järvien rannoille alkoi keskittyä loma-asumista 
1930-luvulta alkaen. Tarkastelualueita ympäröi osittain vuonna 1994 perustettu Nuuksion 
kansallispuisto. 

Siikajärven ja Heinäsjärven rannoille sijoittui uudistilat 1700-luvulla (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 216). Tarkastelualueen vanhimmat niityt ja pellot sijoit-
tuvat Heinäslammen ja Sahajärven ympäristöön, vaikka niitä ei ole merkitty vielä vuoden 
1750 karttaan. Karttaan on merkitty Nuuksion Pitkäjärven länsipuolelta Nuuksion kylältä 
pohjoiseen johtava tie sekä kylältä länteen Kolmirannan järvien välistä johtanut tie. 

Pitäjänkartassa vuodelta 1843 niityt tai pellot kattavat Sahaojanvarren, Sahajärven etelä-
pään sekä Salakosken ja Heinäslammen rannat. Sekä Siikajärven että Heinäslammen ran-
nalle on merkitty talo.   Siikajärvelle johtava tie hahmottuu kartassa pitkälti nykyisenlaisena. 
Karttaan ei ole merkitty teitä Nuuksion kylältä pohjoiseen. 

Venäläiset tekivät Nuuksiossa laajoja hakkuita vuosina 1914-17. Puutavaran kuljettamista 
varten Nuuksioon rakennettiin rata, jonka linjaus kulki Gumbölen kautta yhtyen rantaradan 
linjaukseen Espoon kirkon länsipuolella (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 223). 

Nuuksion järvialueelle lohkottiin 1930-luvulla ensimmäiset kesähuvilapalstat, joille raken-
nettiin joukko arkkitehtonisesti korkeatasoisia huviloita ja saunamökkejä 1930-1950 –lu-
vuilla. Huviloita on Nuuksion Pitkäjärven rantojen lisäksi Siikajärven, Sahajärven ja Kolmpe-
rän rannoilla. Nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemien huviloiden vaikutus näkyy esimer-
kiksi Siikajärven rannoille rakennetuissa huviloissa laajemminkin. Pääosa huviloista on erä-
maahenkisiä hirsirakennuksia. Pienemmissä viikonloppumajoissa kokeiltiin myös uusia tek-
nisiä ratkaisuja ja materiaaleja. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
305). 

Loma-asumisen lisäksi Nuuksiota hyödynnettiin jo varhain myös retkeilypaikkana. Tarkaste-
lualueelle sijoittui Solvallan urheiluopisto 1940-luvulla ja mm. Vähittäiskauppiasopisto Sär-
kijärvelle 1950-luvulla.  Kansallispuisto Nuuksioon perustettiin vuonna 1994. 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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4.1.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Alueen erämaisten järvien rannoille 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneeseen vapaa-
ajan asutukseen ja järvien edelleen melko erämaiseen luonteeseen. 

- Arkkitehtonisesti edustaviin vapaa-ajan asuntoihin ja yhtenäisiin kesämökkialueisiin. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Osa-alueiden erämainen luonne on paikoin heikentynyt vakituisen asutuksen levitessä 
alueelle. 

 

 
Luonnonmaisema 

Osa-alue sijoittuu Nuuksion karun kallioylängön reunalle. Nuuksion Pitkäjärven rannat ovat 
pääasiassa jyrkkiä kalliorantoja. Myös Siikajärvi ja Kolmperä ovat erämaajärviä, joiden ran-
noilla ei ole paljoakaan viljelyyn sopivaa maata. Sahajärven ympäristö on maastonmuodoil-
taan loivempaa ja järven ympäristössä on viljelyyn sopivaa maaperää. 

Järvien välissä on kalliosoisia ja metsäisiä selänteitä. Jylhimmät maastonmuodot ovat Nuuk-
sion Pitkäjärven itäpuolella. 

Nuuksion kansallispuisto ympäröi Nuuksion Pitkäjärven pohjoispäätä. 

Viljelysmaisema 

Tarkasteltujen järvien ympäristöön sijoittuu varsin vähän viljelyyn sopivaa maaperää. Nuuk-
sion Pitkäjärven rantojen pienet pellot ja niityt sijoittuvat järveen laskevien purojen notkoihin 
toisistaan erillisinä laikkuina. Sahajärven ja Heinäslammen rannoilla ja niitä yhdistävän Sa-
lakosken varrella on jonkin verran yhä avoimina säilyneitä niittyjä ja peltoja. Osa alueen 
pelloista ja niityistä on metsitetty 1900-luvun loppupuoliskolla. Sahajärveä lukuun ottamatta 
tarkasteltujen järvien rannat ovat olleet ennen loma-asutusta luonteeltaan metsäisiä ja erä-
maisia viljelysmaisemien jäädessä sivurooliin.  

Loma-asutus on sijoittunut pääasiassa järvien karummille rannoille.  
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Rakennetut ympäristöt 

Tarkasteltujen järvien rakennuskanta koostuu pääasiassa vapaa-ajan asunnoista. Tarkastel-
tujen järvien rannoilla on runsaasti 1930-1950-luvuilta nimekkäiden arkkitehtien suunnitte-
lemia huviloita ja saunarakennuksia, joista saadut vaikutteet näkyvät alueen muissakin ra-
kennuksissa. Pääosa huviloista on erämaahenkisiä hirsirakennuksia. Pienemmissä viikonlop-
pumajoissa kokeiltiin myös uusia teknisiä ratkaisuja ja materiaaleja. (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 305). Vakituista asutusta on eniten Nuuksion Pitkäjärven 
rannoilla. Alueella on myös jonkin verran matkailupalveluita. 

Siikajärven ja Kolmperän rannoilla on melko tiheässä ja kattavasti vapaa-ajan asuntoja 
1930-50-luvuilta täydennysrakentamisen ollessa varsin vähäistä. Vapaa-ajan asuntojen pi-
hapiirit ovat varsin puustoisia ja täten säilyttäneet erämaisen luonteensa. Alueen arvot liit-
tyvät nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemiin huviloihin ja mökkeihin, joiden vaikutus nä-
kyy alueen yhtenäisessä vapaa-ajan rakennuskannassa. 

Pitkäjärven rannoilla 1930-50-lukujen vapaa-ajan asutus sijoittuu järven karummille ja 
jylhemmille rannoille melko hajanaisesti. Myös Pitkäjärvellä vapaa-ajan asuntojen pihapii-
reissä on runsaasti täysikasvuista puustoa ja vapaa-ajan asuntojen ympäristö on säilyttänyt 
alkuperäisen luonteensa. Varhainen vapaa-ajan rakentaminen Pitkäjärven rannoilla on tyy-
lillisesti varsin monipuolista vaaleaksi rapatuista funkkishuviloista perinteisempiin hirsihuvi-
loihin. Alueen arvot liittyvät nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemiin huviloihin ja muihin 
rakennuksiin, joilla on ollut vaikutusta alueen muuhunkin rakentamiseen. 

Sahajärven vapaa-ajan asutus keskittyy järven pohjoisrannalle. Alue on entistä peltoa ja 
niittyä, mikä vielä näkyy loma-asuntojen pihapiirien kasvillisuudessa. Nykyisin entinen vilje-
lysmaisema on kasvamassa umpeen. 

Aiemmassa inventoinnissa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) järvien 
rannoilta on inventoitu muutamia yksittäisiä huviloita laajempien kokonaisuuksien ominais-
piirteiden ja arvojen kuvauksen jäädessä melko ylimalkaiseksi. Lähtöaineiston puutteellisuu-
den takia rakennuskannan luonnetta ja säilyneisyyttä ei voida yleiskaavaa varten arvioida 
tämän tarkemmin. 

Nuuksion Pitkäjärven itärannalla Solvallan urheiluopistolla on pitkä historia, joka sai alkunsa 
jo vuonna 1917. Urheiluopistoon kuuluu mm. kaksi päärakennusta vuosilta 1941 ja 1953. 
Tämän lisäksi urheiluopistoon liittyy asuintiloja usealta vuosikymmeneltä ja liikuntahalli 
1980-luvulta. Urheiluopiston yhteydessä on Suomen vanhin laskettelurinne. (http://liikun-
taymparistot.nba.fi/read/asp/r_alueraportti.aspx?alue_id=100013). Alueen kehitys ja ra-
kennuskanta kuvastavat varsin monipuolisesti liikuntatilojen ja harrastuslajiston kehitystä 
1900-luvun loppupuoliskolla. 

Vuonna 2013 valmistui Suomen luontokeskus Haltia Solvallan urheiluopiston viereen. Haltian 
rakennus ja arkkitehtuuri saivat kipinän Kalevalan maailman synnystä kertovasta runosta. 
Massoittelultaan Haltia muistuttaa muniaan hautovaa sotkaa. Haltia on ensimmäinen koko-
naan massiivipuuelementeistä rakennettu julkinen rakennus Suomessa. (https://www.hal-
tia.com/fi/haltia/haltian-tarina/). 

Siikajärven rannalla näkyy jo vuoden 1958 peruskartassa Vähittäiskauppiasopisto, josta 
myöhemmin kehittyi K-ryhmän koulutuskeskus K-instituutti. Instituutti lopetti toimintansa 
Siikajärvellä 2010 ja tämän jälkeen sen tiloja on käytetty mm. vastaanottokeskuksena. 
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Tieverkko 

Alueen tieverkko on pitkälti kehittynyt vasta loma-asutuksen myötä 1900-luvulla. Järvien 
rantojen vapaa-ajan asutus jää pääasiassa teiden ja rannan väliin. Alueen vanhoista tielin-
jauksista parhaiten on hahmotettavissa Nuuksion kylältä Sahajärven eteläpuolelta Siikajär-
velle johtanut tielinjaus. 

Nuuksiontie Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella kulkee pääasiassa rannan tuntumassa kiertäen 
kuitenkin rantaan sijoittuvat suurimmat selänteet niiden itäpuolelta tienäkymien ollessa täl-
löin varsin erämaisia. Lähempänä rantaa tienvarressa on asutusta ja paikoitellen tieltä avau-
tuu entisten niittyjen tai peltojen yli näkymiä järvelle. 

Siikajärveä kiertävien Siikajärventien ja Siikajärvenrannan näkymät ovat varsin metsäisiä 
vapaa-ajan asutuksen ja järven jäädessä puuston peittämäksi. Myös Kolmperän rannat ovat 
puustoisia eikä asutus paljon erotu järven näkymistä. Järvelle avautuu Nupurintieltä avoin 
näkymä jota vain muutamat rantapuut peittävät. 

Sahajärvelle on johtanut tie 1800-luvun karttojen mukaan Sahaojan vartta pitkin. Järveä 
kiertävä tieverkko on kuitenkin kehittynyt vasta 1900-luvun alussa, kun järven rannat on 
asutettu. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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4.1.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Nuuksion loma-asutuksen paikallisen arvoalueen rajausta on yhtenäistetty ja tarkistettu kes-
kittyen aluerajauksessa erityisesti loma-asutuksen sijoittumiseen ja järvien erämaisen piir-
teiden huomioimiseen yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. 
Arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden paikallinen arvoalueen rajaus 
sekä analyysit alueen kehittymisestä ja sen ominaispiirteistä. Rajauksia on yhtenäistetty 
huomioiden etenkin järvien rannoilla olevaa loma-asutusta ympäröivä tieverkko. 

Arvoaluekokonaisuuden rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauk-
siin. Rajaukseen tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reu-
naviivalla. 

 

 

 

 

 

  

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Kolmperän etelä-
puolella rajausta 
on tarkistettu 
Kolmperäntien ja 
Kolmperänrinteen 
mukaiseksi alueen 
vanhimman raken-
nuskannan sijoittu-
essa näiden teiden 
ja järven välille. 

Kolmperän pohjoisran-
nalla rajaus on tarkis-
tettu tieverkon mu-
kaiseksi ottaen rajauk-
seen kuitenkin mukaan 
Nupurintien ja Turun-
väylän väliin jäävä 
metsäinen harjanne. 

Siikajärven vastaanot-
tokeskuksen ympäris-
töstä rajaukseen on 
otettu vastaanotto-
keskuksen pihapiiri 
myös tien itäpuolelta 
mukaan. 

Siikajärvellä arvo-
aluekokonaisuuden 
rajausta on tarkis-
tettu järveä ympä-
röivän tieverkon 
mukaiseksi. 

Sahajärvellä rajauk-
seen on otettu mu-
kaan tarkastelualu-
eiden ainoa suu-
rempi peltoaukea, 
joka on ollut vilje-
lyksessä tai niittynä 
varsin pitkään. 

Sahajärven itäpuolella 
rajaus noudattaa 
aiempaa rajausta. Jär-
ven pohjoisosassa ra-
jausta on tarkistettu 
noudattamaan tie-
verkkoa ja rajaukseen 
on otettu mukaan jär-
ven koillispuolisen se-
länteen alarinteet ko-
konaisuudessaan. 

Sahajärven länsi-
puolella rajaus nou-
dattaa tieverkkoa. 
Järven pohjois-
päässä rajaukseen 
on otettu mukaan 
asutusta ympäröi-
vät pienet niityt. 

Nuuksion Pitkäjärven 
itäpuolella arvo-
aluekokonaisuuden 
rajaus on linjattu 
Nuuksiontien myö-
täiseksi. Linjaus huo-

Nuuksion 
Pitkäjär-
ven itä-
puolella 
arvo-
aluekoko-

Nuuksion Pitkäjärven itä-
puolella arvoaluekokonai-
suuden rajaus on linjattu 
Nuuksiontien myötäiseksi. 
Linjaus huomioi tien ja jär-
ven väliin jäävät erämaiset 
selänteet sekä rannan va-
paa-ajan asutuksen. 

Solvallassa rajaukseen on 
otettu Solvallan urheiluopis-
toon kuuluvat urheilukentät ja 
laskettelurinne sekä järvimai-
semaa voimakkaasti rajaava 
metsäinen selänne mukaan. 

Tässä tarkastelussa on keskitytty Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluee-
seen. Kaava-alueen ulkopuolella rajausta 
on tarkistettu tieverkko ja paikallisen ar-
voalueen rajaus huomioiden. 

Pitkäjärven 
länsipuolella 
rajaus nou-
dattaa aiem-
paa rajausta, 
joka huomioi 
h i

Pitkäjärven län-
sipuolella rajaus 
noudattaa aiem-
paa rajausta, 
joka huomioi hy-
vin rannan jyr-
kät selänteet. 

Nuuksion Pitkäjärven 
eteläpäästä mukaan ei 
ole otettu Nuuksion 
kylämaisemaa, jota on 
tarkasteltu omana ko-
konaisuutenaan. 

Merkintöjen selitteet ovat edellisellä sivulla. 
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4.1.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

  

Nuuksion Pitkä-
järven erämaista 
luonnetta suosi-
tellaan vaalimaan 
säilyttämällä jär-
veä reunustavat 
yhä rakentamat-
tomat selänteet

Rakennetun 
kulttuuriympä-
ristön näkökul-
masta Siikajär-
ven rannoilla 
suositellaan vaa-
littavan alueen 
kulttuurihistori-
allisesti arvok-
kaita vapaa-ajan 
asuntoja sekä 
loma-asuntojen 
muodostamia 
yhtenäisiä ym-
päristöjä. Ra-
kennetun kult-
tuuriympäristön 
näkökulmasta 
rantojen yhte-
näisen ilmeen 
kannalta olen-
naista on väljien 
pihapiirien säily-
minen ilmeel-
tään metsäi-
senä.  

Maisemakuvan kannalta 
Sahajärven eteläpuolinen 
viljelysaukea suositellaan 
säilytettävän rakentami-
sen ulkopuolella ja avoi-
mena maatalouskäytössä 
joko peltona tai laitumena. 

Kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat vapaa-ajan asunnot 
sijoittuvat Nuuksion Pitkä-
järven rannoille melko haja-
naisesti. Rakennetun kult-
tuuriympäristön näkökul-
masta yksittäisten raken-
nusten arvoja suositellaan 
vaalittavan ja huomioitavan 
ne mahdollisen uudis- ja 
täydennysrakentamisen yh-
teydessä niin, ettei kohtei-
den lähiympäristö menet-
täisi erämaista luonnettaan. 

Nuuksion Pitkäjär-
ven, Siikajärven, 
Sahajärven ja 
Kolmperän ranto-
jen rakennuskan-
nan arvoja tulisi 
selvittää tarkem-
min tarkemman 
suunnittelun yh-
teydessä, mikäli 
alueilla todetaan 
olevan selvää ra-
kentamispainetta

Maisemakuvan hah-
motettavuuden kan-
nalta harvoja avoimia 
järvinäkymiä tiever-
kolta tulee vaalia Pit-
käjärvelle. 

Maisemakuvan 
hahmotetta-
vuuden kan-
nalta harvoja 
avoimia jär-
vinäkymiä tie-
verkolta tulee 
vaalia. 

Nuuksion-
tien var-
rella vaa-
litaan tien 
erämaista 
luonnetta 
sen nous-
tessa kor-
keammille 
selän-

Maisemakuvan kannalta 
Nuuksiontien varrella suosi-
tellaan vaalimaan tien erä-
maista luonnetta sen nous-
tessa selänteille. Tien var-
ren metsäiset selännealu-
eet suositellaan säilytettä-
vän rakentamisen ulkopuo-
lella vaalien niiden met-
säistä luonnetta osana Suo-
men luontokeskus Haltian 
lähestymiskokemusta. 

Nuuksion Pitkä-
järven erämaista 
luonnetta suosi-
tellaan vaalimaan 
säilyttämällä jär-
veä reunustavat 
yhä rakentamat-
tomat selänteet

Nuuksion Pitkäjär-
ven, Siikajärven, 
Sahajärven ja 
Kolmperän ranto-
jen rakennuskan

Nuuksion 
Pitkäjär-
ven ranto-
jen ja 
Nuuksion-
tien varren 
mahdolli-
nen uudis- 
ja täyden-

Nuuksion Pitkäjär-
ven rantojen ja 
Nuuksiontien varren 
mahdollinen uudis- 
ja täydennysraken-
taminen suositellaan 
sijoittamaan ole-
massa olevan raken-
nuskannan yhtey-
teen ja sovittamaan 
se alueen olemassa 
olevaan mahdolli-
sesti arvokkaaseen 
rakennuskantaan. 

Luontokeskus Haltia ja Solvallan 
urheiluopiston rakennukset toimi-
vat maamerkkinä Nuuksiontien ja 
Pitkäjärven rannalla. Ne muodos-
tavat selvän kontrastin muuten 
melko erämaiselle maisemalle. 
Kulttuuriympäristön näkökul-
masta niiden maamerkkimäistä 
luonnetta ja alueen mahdollisesti 
arvokasta rakennuskantaa suosi-
tellaan vaalittavan. 

Nuuksion Pitkäjär-
ven, Siikajärven, 
Sahajärven ja 
Kolmperän ranto-
jen rakennuskan

Nuuksion Pitkäjärven, 
Siikajärven, Sahajärven 
ja Kolmperän rantojen 
lomarakennuskannan ar-
voja tulisi selvittää tar-
kemmin tarkemman 
suunnittelun yhteydessä, 
mikäli alueille tulee lisää 
rakentamista. Sekä yk-
sittäisten kohteiden että 
rakenteeltaan ja/tai il-
meeltään yhtenäisten 
alueiden arvoja tulisi sel-
vittää. 

Maisemaku-
Maisemakuvan hahmotettavuuden 
kannalta harvoja avoimia jär-
vinäkymiä tieverkolta tulee vaalia. 

Sahajärven pohjoispään ala-
vat rannat voivat kestää 
maisemakuvan kannalta 
jonkin verran täydennys- ja 
uudisrakentamista. Maise-
makuvan kannalta olemassa 
olevien niittyjen avoimuutta 
suositellaan vaalittavan. 

Maisemakuvan 
kannalta Nuuk-
sion Pitkäjär-
ven erämaista 
luonnetta suo-
sitellaan vaali-
maan säilyttä-

Maisemakuvan kan-
nalta Nuuksion Pitkä-
järven erämaista 
luonnetta suositel-
laan vaalimaan säi-
lyttämällä järveä 
reunustavat yhä ra-
kentamattomat se-
länteet metsäisinä. 

Nuuksion Pitkä-
järven erämaista 
luonnetta suosi-
tellaan vaalimaan 
säilyttämällä jär-
veä reunustavat 
yhä rakentamat-
tomat selänteet

Maisemakuvan kan-
nalta Nuuksion Pit-
käjärven erämaista 
luonnetta suositel-
laan vaalimaan säi-
lyttämällä järveä 
reunustavat yhä ra-
kentamattomat se-
länteet metsäisinä. 

Rakennetun kult-
tuuriympäristön 
näkökulmasta 
Kolmperän ran-
noilla suositellaan 
vaalittavan alueen 
kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita 
vapaa-ajan asun-
toja sekä loma-
asuntojen muo-
dostamia yhtenäi-
siä ympäristöjä. 
Rakennetun kult-
tuuriympäristön 
näkökulmasta ran-
tojen yhtenäisen il-
meen kannalta 
olennaista on väl-
jien pihapiirien säi-
lyminen ilmeeltään 
metsäisenä.  

Merkintöjen selitteet ovat seuraavalla sivulla  
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Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  
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4.2 Loojärvi, kartanomaisema järven rannalla  
(kohde nro 9) 

4.2.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Tarkastelualueella on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Tarkastelualueella 
ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Paikallisten ar-
voalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kult-
tuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet - 

Maakunnalliset arvoalueet: - 

Paikalliset arvoalueet:  2 

2 Urberga, Kartanomaismea. Maisemallisesti kaunis tilakokonaisuus. (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 18). 

 

 

 

 

 

 

  

Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuri-
ympäristön ja maiseman arvoalueet 
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4.2.2 Alueen kehitys 

Tarkastelualue sijoittuu Loojärven pohjoisrannalle. Järven rannoilla on alavia peltoja, jotka 
etenkin järven koillispuolella kumpuilevat ympäröiden pieniä metsäsaarekkeita. Pellon tasai-
sin osa järven rannalla on merkitty pelloksi jo vuoden 1750 karttaan. 1800-luvun puolivälin 
kartoissa peltoala on laajentunut järven rannoilla niemen kärjestä urbergan puron rannoille 
sekä pohjoisessa Saukonmäen suuntaan. 

Nykyisen Niemen tilan paikkeille on merkitty kaksi torppaa peltoineen vuoden 1750-kart-
taan. Kylänä Niemi mainitaan 1800-luvun puolivälissä. Tällöin kylässä oli kaksi taloa. Urberga 
mainitaan Espoonkartanon lampuotitilana 1780-luvulla. (Espoon rakennuskulttuuri ja kult-
tuurimaisema, 1991, s. 17-19). Niemeen johtava tie hahmottuu 1800-luvun puolivälin kar-
toista.  

 

 

 

  

Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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4.2.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan pienipiirteiseen 
peltoaukeaan Loojärven pohjoisrannalla. Peltoaukea rajautuu edelleen selkeästi metsäi-
siin selänteisiin. 

- Niemen ja Urbergan hyvin säilyneeseen, kerrokselliseen vanhaan rakennuskantaan. 

- Linjauksensa ja luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tiehen. 

 

 
Luonnonmaisema 

Tarkastelualue sijoittuu Loojärven pohjoisrannalle. Osa-alueen luonnonmaisemaa määrittää 
Loojärvi ja sitä reunustavat jyrkät kallioselänteet, joiden välissä on pienehköjä peltoaukeita. 
Ämmässuolta ja Halujärveltä tulevat purot yhdistyvät tarkastelualueen itäosassa ja laskevat 
kallioisten selänteiden välistä Loojärveen. 

Viljelysmaisema 

Alueen viljelysmaisema on pienipiirteistä ja myötäilee pohjoisesta Loojärveen laskevia puro-
notkoja. Tarkastelualueella pellot kumpuilevat ympäröiden pieniä metsäsaarekkeita. Loojär-
ven rannat ovat olleet avointa niittyä vielä 1960-luvulla, mutta nykyisin nämä niityt ovat 
kasvamassa umpeen ja kasvillisuus peittää näkymiä järvelle. Viljelysmaiseman arvoja ovat 
pitkä viljelyshistoria, näkymien pienipiirteisyys ja vaihtelevuus selkeine reunavyöhykkei-
neen.  

Rakennetut ympäristöt 

Niemi ja Urberga muodostavat eheän ja maisemallisesti hyvin säilyneen kokonaisuuden pel-
toineen, kyläteineen, puronotkoineen ja näkymiä rajaavine metsäsaarekkeineen ja seläntei-
neen. Niissä on myös säilynyt vanhaa rakennuskantaa. 

Niemen tilan päärakennuksen ulkoasu on 1920-luvulta ja luultavasti W.G. Palmqvistin suun-
nittelema. Samoihin aikoihin Palmqvist suunnitteli rakennuksia myös Espoonkartanolle ja 
Speringsiin. Pihapiirissä on säilynyt myös vanhoja talousrakennuksia. (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 17-19). Niemi sijaitsee kauniisti perinteiseen tapaan pel-
tojen ympäröimällä kumpareella Loojärveen työntyvällä niemellä. 

Urbergan päärakennuksessa on säilynyt osia 1700-luvulta, mutta rakennusta on laajennettu 
useaan otteeseen. Tilasta tuli helsinkiläisten liikemiesten kesänviettopaikka 1800-luvun puo-
livälissä. Pihapiirissä on kesähuvila 1800- ja 1900-lukujen taitteesta ja talousrakennuksia ja 
1900-luvun alkupuolelta. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 17-19). 
Urberga sijoittuu puronotkon ja kallioselänteen vaihettumisvyöhykkeelle selänteen rajatessa 
voimakkaasti näkymiä. 

Tieverkko 

Urbergan ohi johtaa Niemen tilalle tie, jonka linjaus hahmottuu Järvikylästä alkaen nykyisen 
kaltaisena jo vuoden 1843 pitäjänkartassa. Tie myötäilee Halujärvestä laskevaa puroa ja 
kiertää osa-alueella peltoja rajaavien selänteiden reunojen kautta. Teiltä avautuu viehättäviä 
näkymiä peltoaukeille ja niiden reunoille sijoittuviin taloryhmiin. Tielinjaus kulkee sekä Ur-
bergassa että Niemessä talojen pihapiirien läpi. 
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4.2.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Loojärven paikallisen arvoalueen rajausta on tarkistettu yleispiirteisen yleiskaavan 
mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. Arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu 
huomioiden paikallinen arvoalueen rajaus sekä analyysit alueen kehittymisestä ja sen omi-
naispiirteistä. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 

 

 

 

 

 

 
  

Pohjoisessa uuteen rajaukseen on otettu mu-
kaan koko peltoaukea Loojärventielle asti, jotta 
peltomaiseman kumpuilevuus ja sen keskellä 
jäävät metsäsaarekkeet ovat hahmotettavissa. 
Rajauksessa on myös mukana peltoaukeaa ra-
jaavan selänteen reuna. 

Itäreunalla uusi rajaus nou-
dattaa vanhaa rajausta, joka 
huomioi hyvin Loojärven suu-
rimman peltoaukean ja sitä 
rajaavat selänteet. 

 

Kaakossa uuteen rajauk-
seen on otettu mukaan 
Urbergassa Loojärveen 
laskevan puron puronotko 
kahden selänteen välissä. 

Loojär-
ven ran-
noilla ra-
jauk-

Loojärven rannoilla rajaukseen 
on tehty vähäisiä tarkistuksia, 
jotta rantavyöhykkeet on saatu 
kokonaisuudessaan mukaan 
tässä työssä tunnistetun arvo-
alueen rajaukseen. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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4.2.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maisemakuvan kannalta Loojärven vil-
jelysaukea suositellaan säilytettävän 
avoimena ja mieluiten maatalouskäy-
tössä. Maa- ja metsätalouteen liittyvä 
rakentaminen on mahdollista alueella 
maiseman arvot huomioiden. 

Niemen vanha rakennuskanta muodostaa 
eheän kokonaisuuden viljelysaukean ja van-
han tien kanssa. Kulttuuriympäristön ja mai-
semakuvan näkökulmasta Niemen luonnetta 
erillistalona sekä pitkiä näkymiä peltoauke-
alle ja järvelle suositellaan vaalittavan. Kult-
tuuriympäristön ja maisemakuvan näkökul-
masta kokonaisuus ei kestä voimakasta uu-
disrakentamista. Pihapiirin täydennysraken-
taminen voi olla mahdollista olemassa ole-
van rakennuskannan arvot huomioiden. 

Urbergan vanha rakennuskanta 
sijoittuu maisemallisesti mielen-
kiintoiselle paikalle, jossa kapea 
purolaakso avautuu järvelle. Kult-
tuuriympäristön näkökulmasta 
Kokonaisuus ei kestä voimakasta 
uudisrakentamista. Pihapiirin vä-
häinen täydennysrakentaminen 
voi olla mahdollista olemassa ole-
van rakennuskannan ja maise-
man arvot huomioiden. 

Maisemakuvan näkö-
kulmasta avoimia nä-
kymiä tieltä peltoau-
kean yli Loojärvelle 
suositellaan vaalitta-

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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4.3 Gumböle, kartanomaisema jokilaaksossa  
(kohde nro 10) 

4.3.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Gumbölessä ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä. Tarkastelualueella on yksi paikallinen arvoalue. Paikallisten arvoalueiden nu-
merointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet:  - 

Maakunnalliset arvoalueet:  - 

Paikalliset arvoalueet:   31 

31 Gumböle, kartanomaisema. Laajahko yhtenäinen kulttuurimaisema. (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 44).  

 

 

Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuriympäristön ja maiseman arvoalueet 
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4.3.2 Alueen kehitys 

Gumbölen joki kulkee loivareunaisessa melko leveässä jokilaaksossa, joka kuitenkin paikoi-
telleen kapenee selänteiden välissä jyrkkäpiirteisemmäksi. Jokilaaksoa reunustaa metsäiset 
selänteet. Joen rantaniittyjä on hyödynnetty jo varhain maataloudessa. Nykyisin jokilaakso 
on golfkenttänä ja sitä rajaavilla selänteenreunoilla on asutusta vain tarkastelualueen etelä-
reunalla. 

Varhaisimmat historialliset tiedot Gumbölen kylästä ovat vuodelta 1540. Kylässä oli tällöin 
seitsemän taloa. Gumbölen kartano alkoi muodostua 1600-luvulla. Ratsutila siitä tuli 1600-
luvun lopulla. Espoon kirkkoherra Cajander osti tilan vuonna 1749, jolloin siitä käytännössä 
tuli Espoon pappila. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 44-47). 

Gumbölen koskessa on ollut mylly ainakin 1600-luvulta asti. 1700-luvun lopulla vanhaan 
myllykoskeen rakennettiin jauhomyllyn lisäksi ryynimylly ja saha. Kosken äärellä on 1920-
luvulla valmistunut mylly-saha-voimalaitos. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 44-47). Koskessa on edelleen pato. 

Espoon ensimmäinen isojako suoritettiin kirkkoherra Cajanderin aloitteesta Gumbölen ky-
lässä vuonna 1758. Kartanon päärakennukset ovat olleet nykyisellä paikalla ainakin 1700-
luvun lopusta. Gumbölen päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. 1920-luvulla rakennus sai 
klassistisen ulkoasunsa. Puisto kartanon ympärille rakennettiin 1910-luvulla. Kartanossa 
harjoitettiin laajaa kauppapuutarhatoimintaa vielä 1930-luvulla. (Espoon rakennuskulttuuri 
ja kulttuurimaisema, 1991, s. 44-47). Kartanon yhteydessä on säilynyt runsaasti vanhoja 
talousrakennuksia sekä työväen asuinrakennuksia. Kartanon puiston rakenteita ja puuistu-
tuksia on edelleen havaittavissa paikalla. 

1940-1950-luvuilla Gumbölen kartanon maita palstoitettiin runsaasti (Espoon rakennuskult-
tuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 44) uuden asutuksen sijoittuessa selänteille. 

Myös Mynbölen kylä on 1500-luvulta. Kylän kaksi taloa yhdistettiin 1600-luvulla ja siitä tuli 
Espoonkartanon alainen rälssilampuotitalo. Joessa on ollut ilmeisesti mylly 1800-luvulla. (Es-
poon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 43). 

Osa-alueella on säilynyt vanhaa tiestöä. Vanhan Myntintien linjaus näkyy jo vuoden 1750-
kartassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 47) samoin kuin Espoon 
kirkolle johtava tie. 

Jokilaakson poikki kulkeva sähkölinjan linjaus näkyy jo 1930-luvun topografisessa kartassa. 
Nykyisin voimalinja on varsin hallitseva elementti maisemassa. 
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Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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4.3.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen avoimena maisematilana olevaan jokilaak-
soon, jota pinnanmuodoiltaan voimakkaat metsäiset selänteet rajaavat. Alueen vanha 
asutus ja osin myös tieverkko sijoittuvat selänteiden ja avoimen maisematilan vaihettu-
misvyöhykkeelle. 

- Gumbölen kartanokokonaisuuden hyvin säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan raken-
nuskantaan, joka kertoo alueen historiasta kartanona. 

- Linjauksensa, hierarkiansa ja pääosin myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan 
tieverkkoon. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Pitkään viljelyhistoriaan liittyviä arvoja on osittain menetetty golfkentän perustamisen 
myötä. Golfkentän myötä maisema on säilynyt pääosin avoimena, mutta viljelysmaise-
man vuodenkiertoon ja maataloustöihin liittyvä elävyys on menetetty. 

- Mynttilässä avoimen maiseman arvoja heikentää suuren voimajohdon muodostama mai-
semavaurio jokilaaksossa sekä Vitmossenin vedenpuhdistuslaitoksen kauas näkyvät kor-
keat tornit. 

 

 

 

  

Kuva 34. Vasemmalla golfkenttä Mynttilässä. Voimalinja hallitsee maisemaa. Oikealla Vanhan Myntintien 
golfkentän laidalla. 
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Luonnonmaisema 

Gumbölen joki kulkee tarkastelualueella loivareunaisessa melko leveässä jokilaaksossa 
Gumbölen ja Myntbölen välillä. Gumbölenjokilaaksoa reunustavat metsäiset, osin melko 
jyrkkäpiirteiset selänteet. Paikoin kallio on selänteillä varsin laaja-alaisestikin pinnassa. 
Gumbölen joki muodostaa eräänlaisen maiseman selkärangan tai valtasuonen ja on näkyvä 
osa maisemaa. 

Viljelysmaisema 

Tarkastelualueen vanhimmat pellot sijoittuvat Gumbölen joen rannoille jokilaakson loivasti 
viettäville rinteille. Osa-alueen entiset pellot ovat nykyisin golfkenttänä. Maisema on säilynyt 
avoimena, mutta maatalouteen perustuva viljelysmaisema on menetetty. Jokilaaksoa pitkin 
avautuu pitkiä näkymiä, joko viistosti laakson toiselta puolelta toiselle tai pitkittäin laakson 
ja joen suuntaisesti. Lehdettömään aikaan Gumbölen kartano erottuu melko hyvin Gumbö-
lentieltä käsin.  Alueen arvot liittyvät edelleen melko avoimena säilyneeseen maisemaan, 
jonka rungon joki kasvillisuudesta vapaine rantoineen muodostaa. Luontevan oloisia kasvil-
lisuus/metsäsaarekkeita on myös säilynyt. Maatalouteen perustuvan viljelysmaiseman arvot 
on kuitenkin menetetty. Golfkentällä, kuten golfkentillä varsin yleisesti, on perinteiseen suo-
malaiseen kulttuurimaisemaan melko huonosti soveltuvaa kasvillisuutta, kuten esimerkiksi 
terijoensalavia sekä osin melko keinotekoista, pienipiirteistä maastonmuotoilua. Golfkentäksi 
muutetun peltoaukean näkymiä rikkoo voimajohto, joka erottuu maisemassa hallitsevana 
elementtinä. 

Rakennetut ympäristöt 

Gumbölen päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. 1920-luvulla rakennus sai klassistisen 
ulkoasunsa. Kartanon ympärillä on puistoa. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 44-47). Kartanon yhteydessä on säilynyt runsaasti vanhoja näyttäviä talousraken-
nuksia sekä työväen asuinrakennuksia. Gumbölen rakennuskanta muodostaa eheän koko-
naisuuden puistoalueineen golfkentän laidalle jokilaakson reunalle. Kartanoalue hahmottuu 
edelleen kauniisti avoimen maiseman kiintopisteenä. 

Myntbölen päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Sitä on laajennettu ja kor-
jattu useaan otteeseen. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 43). Pää-
rakennuksen yhteydessä on vanhoja talousrakennuksia ja pihapiirin läpi johtaa pois käytöstä 
jäänyt vanha kylätie siltoineen. Myntbölen talo ja Vanha Myntintie asettuvat osaksi jokivar-
ren avointa maisemaa. 

Tieverkko 

Myntbölestä johtaa Gumböleen jo vuoden 1750 kartasta hahmottuva yhä sorapäällysteinen 
tie (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 47). Mynttilässä tie seuraa golf-
kentän pohjoislaitaa jatkuakseen metsäisen selänteen poikki Gumbölen kartanon pihaan. Tie 
on hyvin säilyttänyt alkuperäisen kärrytiemäisen luonteensa. Gumbölen kartanolta johtaa 
suora tielinjaus joen yli Gumbölentielle. Joen itäpuolella tie kulkee puukujanteessa. 
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4.3.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Gumbölen paikallisen arvoalueen rajausta on tarkistettu yleispiirteisen yleiskaavan 
mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. Arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu 
huomioiden paikallinen arvoalueen rajaus sekä analyysit alueen kehittymisestä ja sen omi-
naispiirteistä.  

Arvoaluekokonaisuuden rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempaan 
rajaukseen. Rajaukseen tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien 
kahdella reunaviivalla. 

 

 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Hemängsberget 
voimakkaine 
maastonmuo-
toineen ja 
Vanha Myntin-
tie hyvin säily-
neine ulko-
asuineen on 
otettu mukaan 
rajaukseen. 

Myntbölessä arvoaluekokonaisuuden 
rajaus noudattaa paikallisen arvoalueen 
rajausta, joka huomioi hyvin avoimen 
maisematilan sitä rajaavine metsänreu-
noineen ja Myntintie hyvin säilyneineen 
vanhan tielinjauksen. 

Alueen kaakkoisreunalla ra-
jausta on hieman laajennettu 
niin, että avointa maisemati-
laa rajaava reunametsä säh-
kölinjan luoteispuolella on 
otettu rajaukseen mukaan. 

Hirvisuolla rajausta 
on tarkistettu niin, 
että se huomioi pa-
remmin jokilaaksoa 
rajaavat voimakkaat 
selänteet. 
 

Pohjoisessa rajausta on 
vähäisessä määrin tarkis-
tettu noudattamaan Tu-
runväylän linjausta. 

Luoteessa rajausta 
on supistettu jättä-
mällä Myllärinniitty 
rajauksen ulkopuo-
lelle Gumbölenjoen 
ja sen rantakasvilli-
suuden muodosta-
essa luontevan mai-
sematilaa rajaavan 
elementin. 

Mjölnarbackassa rajaus nou-
dattaa paikallisen arvoalueen 
rajausta, joka huomio hyvin 
alueen rakennuskannan ja 
avoimen maisematilan sitä ra-
jaavine metsänreunoineen. 
 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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4.3.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 
 
 
 

 
  

Gumbölen kartanon rakennukset, kartanon puisto, 
mylly ja jokilaakso entisine peltoineen ja rantaleh-
toineen muodostavat maisemallisesti eheän ja hy-
vin säilyneen kartanokokonaisuuden. Kulttuuriym-
päristön ja maisemakuvan näkökulmasta se suosi-
tellaan säilytettävän uudisrakentamisen ulkopuo-
lella. Vähäinen täydennysrakentaminen voi olla 
mahdollista olemassa olevan rakennuskannan ar-
vot huomioiden. Maisemakuvan ja kulttuuriympä-
ristön näkökulmasta kartanon hahmotettavuutta 
maiseman kiintopisteenä tulisi vaalia.  

Gumbölenjoen varren pellot ovat 
vanhoja ja ne ovat edelleen säily-
neet avoimena. Kulttuuriympäris-
tön ja maisemakuvan näkökul-
masta Gumbölen kartanon ympä-
ristön avoin jokilaakso suositel-
laan säilytettävän rakentamisen 
ulkopuolella ja maisemaltaan 
pääosin avoimena. Gumbölenjoki 
on näkyvä osa maisemaa ja sen 
rannat suositellaan maisemaku-
van kannalta säilytettävän eten-
kin Engelin puistotien eteläpuo-
lella kasvillisuudesta vapaana. 

 

Gumbölen selänteen pohjoispuoliset entiset 
pellot ovat nykyisin golfkenttänä ja eikä 
niiltä ole selvää näköyhteyttä Gumbölen 
kartanoa ympäröivään kulttuurimaise-
maan. Alue voi kestää rakennetun kulttuu-
riympäristön näkökulmasta uudisrakenta-
mista. Maiseman rakenteen ymmärtämisen 
kannalta jokiuoman ympäristöön on tär-
keää jättää riittävästi avointa tilaa. 

Gumbölen selänteen länsi-
puoli voi kestää maisemaku-
van kannalta uudisrakenta-
mista, kunhan kartanomai-
seman taustalle selänteen 
laelle jää kasvillisuudeltaan 
eheä vyöhyke. 

Jokilaakson pitkän ja melko ka-
pean maisematilan hahmotetta-
vuuden kannalta kaakon puolei-
sen selänteen yhtenäistä reu-
nakasvillisuutta suositellaan 
vaalittavan etenkin voimajoh-
don ja avoimen maiseman vä

Jokilaakson pitkän ja melko ka-
pean maisematilan hahmotetta-
vuuden kannalta kaakon puoleisen 
selänteen yhtenäistä reunakasvilli-
suutta suositellaan vaalittavan 
etenkin voimajohdon ja avoimen 
maiseman välissä.  

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 

Jokilaakson pohjoispuolisen selänteen 
voimakkaat pinnanmuodot ja kasvilli-
suus rajaavat selvästi avointa maise-
matilaa. Maisemakuvan kannalta joki-
laakson puoleiset rinteet suositellaan 
säilytettävän rakentamisen ulkopuo-
lella ja metsäisinä. 

Myntinmäen melko loiva, metsäi-
nen rinne kestää maisemakuvan 
näkökulmasta tarvittaessa raken-
tamista. Kulttuuriympäristön ja 
maisemakuvan näkökulmasta 
uudisrakentamisen yhteydessä 
suositellaan huomioitavan met-
sän ja avoimen maisematilan 
reunalla kulkeva vanha tielinjaus 
ja eheän reunavyöhykkeen muo-
dostuminen asutuksen ja avoi-
men maisematilan välille. 

Blominmäki kestää maisemakuvan kannalta tarvittaessa uu-
dis- ja täydennysrakentamista, kunhan jokiuomalle jätetään 
riittävästi tilaa ympärilleen. Maisemakuvan ja kulttuuriympä-
ristön näkökulmasta uudisrakentamisen yhteydessä suositel-
laan kiinnittämään huomioida eheän reunavyöhykkeen muo-
dostumiseen asutuksen ja avoimen maisematilan rajalle. 
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4.4 Luukki, kylä- ja viljelysmaisema  

(kohde nro 11) 

4.4.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Luukissa on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Tarkastelualueella ei ole 
maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Paikallisten arvoalu-
eiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuuri-
maisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

 

Valtakunnalliset arvoalueet:  - 

Maakunnalliset arvoalueet:  - 

Paikalliset arvoalueet:   295 

295 Luukki, maisemakokonaisuus. Historiallinen kylä- ja kartanomaisema, joka edelleenkin 
on säilynyt hyvin yhtenäisenä. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
277). 

 

 

 

 

 

  

Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuriympäristön ja maiseman arvoalueet 
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4.4.2 Alueen kehitys 

Luukin kylässä oli kolme taloa 1500-luvulla. Kylän talot yhdistettiin 1635 ratsutilaksi ja kylä 
sai tällöin nykyisen nimensä. Kartanon nykyinen päärakennus on 1920-luvulta, mutta siinä 
on käytetty vanhempia rakennusosia. Pihapiirissä on vanhoja talousrakennuksia sekä mäki-
tupia. Lähempää rantaa on purettu Ali-Luukkaan vanhat rakennukset, jotka ovat saattaneet 
kuulua ratsutilaan. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 277-278). 
Luukki myytin 1961 Helsingin kaupungin ulkoilualueeksi.  

Luukin järven pohjoispäässä on sijainnut Lahnuksen kylä. Kylän pohjoispuolella Myllyjär-
vessä laskevassa purossa on ollut myllyjä ainakin 1700-luvulta lähtien. Ne, samoin kuin Lah-
nuksen kylän vanha rakennuskanta ovat hävinneet. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuuri-
maisema, 1991, s. 277). 

Vuoden 1750 kartassa Luukin järvi on nykyistä laajempi ja se on ulottunut Vihdintien poh-
joispuoliselle nykyisin soistuneelle alueelle. Myllymäen etelärinteellä on säilynyt vanhaa ra-
kennuskantaa. Näiden talojen pellot ovat jääneet pois viljelykäytöstä ja kasvaneet umpeen. 

Luukin eteläpuolelta on johtanut vuoden 1750 kartan mukaan tie kohti Takkulaa. Tien linjaus 
ei enää hahmotu nykyisestä tieverkosta. 

Luukin peltoaukean läpi johtava Vihdintie on rakennettu II maailmansodan jälkeen. 

 
 
 

 

 

  

Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys  
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4.4.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen maatalouskäytössä olevaan eheään, joskin 
melko pieneen peltoaukeaan Luukin kartanon tuntumassa.  

- Luukin kartanon hyvin säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan rakennuskantaan, joka 
kertoo alueen historiasta kartanona. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Avoimeen viljelysmaisemaan liittyviä arvoja on menetetty jossain määrin Luukinjärven 
rannalla entisten rantapeltojen ja –niittyjen umpeenkasvun myötä.  

- Vihdintie rikkoo peltomaisemaa. 

 

 
Luonnonmaisema 

Luukin alue sijoittuu pitkänomaisen koillis-lounaissuuntaisen Luukinjärven pohjoispuolelle. 
Aluetta reunustavat lounaassa ja koillisessa metsäiset selänteet, joissa kallio on monin pai-
koin pinnassa. Luukinjärven pohjoispää on matalaa ja järven rannat soistuvia. Vihdin tien 
pohjoispuolinen osa järvestä on soistunut 1700-luvun jälkeen. 

Viljelysmaisema 

Luukin kartanon pellot asettuvat kahden Luukinjärveä reunustavan mäen väliin. Peltoaukea 
on melko tasainen ja se on ulottunut vielä 1950-luvulla lähemmäs järven rantoja. Pellot ovat 
edelleen pääosin viljelykäytössä. Viljelysmaiseman arvo on sen pitkässä historiassa. Viljely-
alueen kyljessä oleva matkailuvaunualue on häiriötekijä maisemassa. Luukin peltoaukean 
läpi johtava Vihdintie rikkoo muuten yhtenäisen peltoaukean. Maisemassa tien aiheuttama 
vaikutus jää kuitenkin paljon vähäisemmäksi kuin karttatarkastelun pohjalta voisi olettaa. 
Lisäksi tien varressa on rivistö puita, jotka rajaavat kartanomaisemaa.  

 

Kuva 35. Viljelymaisemaa Luukissa.  
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Rakennetut ympäristöt 

Luukin kartanon nykyinen päärakennus on 1920-luvulta, mutta siinä on käytetty vanhempia 
rakennusosia. Pihapiirissä on vanhoja talousrakennuksia sekä mäkitupia. Kartanon pihapiiri 
vanhoine puineen asettuu kauniisti peltoaukean reunalle. Kartanolle johtaa puukuja pohjoi-
sen suunnasta. Kartanoympäristöä on muokattu ja täydennysrakennettu matkailualueena. 
Luukin kartanon rakennuskanta muodostaa tästä huolimatta melko eheän kokonaisuuden 
peltoaukeineen ja kartanolle johtavine puukujineen. Rannan umpeenkasvun myötä jär-
vinäkymät jäävät vähäisiksi. Kartano talousrakennuksineen hahmottuu edelleen kauniisti 
peltoaukean reunalta avoimen maiseman kiintopisteenä. 

Myllymäen etelärinteellä on vanhaa rakennuskantaa 1920-30-luvuilta, mutta talojen yhteys 
viljelysmaisemaan on katkennut Vihdintien rakentamisen myötä. 

Tieverkko 

Luukista Lahnuksen suuntaan johtava Vanha Luukintie on vanha tie, jonka linjaus näkyy jo 
vuoden 1750 kartassa. Tyypilliseen tapaan tie seurailee peltoaukean reunoja. Vanha Luukin-
tien ja osin Luukintie ovat säilyttäneet vanhat linjauksensa peltoaukean reunalla. Luukintien 
näkymiä kartanon kohdalla häiritsee isot pysäköintialueet entisellä pellolla. 

Luukin peltoaukean läpi johtava Vihdintie on rakennettu II maailmansodan jälkeen. Uusi val-
tatie 2 rakennettiin Nuuksion luonaispuolelta 1970-luvulla, jolloin Vihdintie jäi seututieksi. 
Vaikka tie onkin melko kapea, se silti rikkoo Luukin peltoaukean. Tien varressa on nykyisin 
myös kevyenliikenteen väylä. Tien varressa on puurivistö, joka rajaa Luukin peltoaukeaa. 

 

 

Kuva 36. Luukin kartanon päärakennus. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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4.4.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Luukissa paikallisen arvoalueen rajausta on tarkistettu yleispiirteisen yleiskaavan mittakaava 
ja tarkkuustaso huomioiden. Arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomioiden pai-
kallinen aiempi arvoalueen rajaus sekä analyysit alueen kehittymisestä ja sen ominaispiir-
teistä. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 

 

 

 

 

  

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Kartanoaluetta rajaavan 
Hummelbacken rinne ja 
lakialue on otettu arvo-
aluekokonaisuuden ra-
jaukseen mukaan. 

Kaakossa rajausta on tarkis-
tettu niin, että Luukinjärven 
Luukin puoleiset rannat ovat 
mukana rajauksessa. 

Luukin ja Nedergordin 
välissä rajaus on tar-
kistettu kulkemaan 
ojaa myöten Neder-
gordin rakennuskan-
nan ollessa melko 
uutta. 

Myllymäellä rajausta on tarkistettu niin, että 
mäen laella oleva uusi rakennus ei ole rajauk-
sessa mukana. Muuten Myllymäen rinne ja laki-
alue on pyritty ottamaan rajaukseen mukaan. 
Vanhan Luukintien varressa olevaa pysäköintialu-
etta ei ole otettu rajaukseen mukaan. 

Luukintien länsipuolelta ra-
jaukseen on otettu mukaan 
vanha rakennuskanta sekä 
Luukin peltoaukeaa rajaavan 
pienen mäen rinteet. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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4.4.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 

 

  

Kulttuuriympäristön ja maise-
makuvan kannalta Luukin vil-
jelyaukea, erityisesti Vihdin-
tien eteläpuoli, suositellaan 
säilytettävän rakentamisen 
ulkopuolella, mieluiten viljely- 
tai laidunkäytössä. 

Myllymäen länsipuolinen 
tasaisempi alue saattaisi 
kestää maisemakuvan 
kannalta rakentamista.  

Luukin kartanon rakennus-
kanta muodostaa kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan 
kokonaisuuden yhdessä 
peltoaukean kanssa. Kult-
tuuriympäristön näkökul-
masta kartanon arvokasta 
rakennuskantaa suositel-
laan vaalittavan. Kartanon 
arvokkaimpien rakennus-
ten lähiympäristö ei kestä 
voimakasta uudisrakenta-
mista. Vähäinen täyden-
nysrakentaminen voi olla 
mahdollista olemassa ole-
van rakennuskannan arvot 
huomioiden. 

Luukin peltoaukean länsipuolella maise-
man avoimuuteen liittyvät arvot ovat 
heikentyneet peltojen umpeenkasvun 
myötä. Maisemakuvan kannalta alueen 
kehittämisen suositellaan mahdollista-
van avoimen viljelysmaiseman ja jär-
vinäkymien palauttamisen.  

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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4.5 Velskola-Takkula, kylä- ja viljelysmaisema (kohde nro 12) 

4.5.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Tarkastelualueella on kaksi paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Tarkas-
telualueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 
Paikallisten arvoalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennus-
kulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet:  - 

Maakunnalliset arvoalueet:  - 

Paikalliset arvoalueet:   289, 292 

289 Vällskogin kartano, kartanomaisema. Laaja Pohjois-Espoolainen viljelymaisemakokonai-
suus. Rakennukset ja niiden sijoitus kuvaavat hyvin 1930-luvun pyrkimyksiä valoisuuteen, 
ilmavuuteen ja suurellisuuteen. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
272). 

292 Tackskogin kylä. Edelleen suhteellisen yhtenäinen vanha kylä. Rakennukset samoilla 
paikoilla kuin jo satoja vuosia aikaisemmin. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 274). 

 

Aiemmissa inventoinneissa 
todetut kulttuuriympäristön 
ja maiseman arvoalueet 
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4.5.2 Alueen kehitys 

Velskolassa on ollut kolmen talon kylä 1500-luvulla. Yksi taloista yhdistettiin toiseen taloon 
jo samalla vuosisadalla. Jäljelle jääneet kaksi taloa olivat talonpoikaisomistuksessa 1800-
luvuulle asti, jolloin Velskolan suurtila alkoi muodostua. Lähes kaikki kartanon nykyiset ra-
kennukset ovat arkkitehti Jarl Ekelundin suunnittelemia ja 1930-luvulta. Asuinrakennus ja 
talousrakennukset sijoittuvat omille kumpareilleen. Espoon seurakunta osti tilan vuonna 
1980. 

Takkula puolestaan on ollut kahden talon kylä 1500-luvulla. 1600-luvulla talot olivat väliin 
autioina ja lopulta ne yhdistettiin yhdeksi taloksi. 1700-luvulla Takkulassa oli yksi talo sekä 
sen vieressä sotilastorppa, joka itsenäistyi taloksi 1800-luvun vaihteessa. 

Kyliä yhdistää vanha tieverkko, joka osin hahmottuu jo vuoden 1750 kartasta. 

 

 

  

Alueen maankäytön ja 
rakennuskannan kehitys 
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4.5.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Pohjois-Espoolle tyypillisiin purojenvarsille sijoittuviin pitkän viljelyshistorian omaaviin ja 
edelleen maatalouskäytössä oleviin pienialaisiin peltoaukeisiin. Peltoaukeat rajautuvat 
maaston muodoiltaan voimakkaisiin metsäisiin selänteisiin. 

- Välskolan kartanon ja Takkulan kylän hyvin säilyneeseen ja kerrokselliseen vanhaan ra-
kennuskantaan, joka kertoo alueen historiasta kartanona ja alueen kyläasutuksen histo-
riasta. 

- Linjauksensa ja myös luonteensa hyvin säilyttäneeseen vanhaan tieverkkoon. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Avoimeen viljelysmaisemaan liittyviä arvoja on menetetty jossain määrin sekä Välsko-
lassa että Takkulassa entisten peltojen ja –niittyjen umpeenkasvun myötä. 

 

 
Luonnonmaisema 

Kylät sijoittuvat Nuuksion karulle järviylängölle, jossa viljelyyn sopivaa maata on ollut vain 
vähän järvien rannoilla ja järviä yhdistävien purojen varsilla. Puronotkoja rajaavat jyrkät 
kallioselänteet ja kylien väliin jää metsäisiä selänteitä. Velskolan Pitkäjärvi sekä pohjoiseen 
laskeva Lakistonjoki muodostavat suurmaisemassa selvästi erottuvan etelä-pohjois –suun-
taisen murroslinjan. 

Viljelysmaisema 

Kylien pellot sijoittuvat alueen läpi johtaviin puronotkoihin. Peltoaukeille sijoittuu useita met-
säisiä mäkiä, joten laajoja näkymiä peltojen yli ei oikeastaan muodostu.  

Velskolan talousrakennusten ohi kulkevan puron varrella on laaja niitty, joka on osin kasva-
massa umpeen. Useita alueen pelloista ei ole salaojitettu, vaan pelloilla on edelleen puroihin 
laskevat avo-ojat. Velskolassa on myös metsitetty osa vanhasta peltoaukeasta, mikä on su-
pistanut avointa maisemaa. 

Takkulassa puronvarsi on pensoittunut voimakkaasti, ja se häiritsee tieltä Yli-Takkulalle ja 
Ali-Takkulalle avautuvia näkymiä. 
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Kuva 37. Viljelymaisema Velskolasta. 

  

Kuva 38. Takkulassa puron varsi on voimakkaasti pusikoitunut ja se heikentää näköyhteyttä Yli-Takkulan 
suuntaan. Takkulantieltä itään avautuu pidempiä näkymiä. 

  

Kuva 39. Vasemmalla Velskolan päärakennus. Oikealla Velskolan talousrakennus. 
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Rakennetut ympäristöt 

Velskolan funkkishenkiset kartanon päärakennus ja talousrakennukset ovat 1930-luvulta ja 
Jalr Ekelundin suunnittelemia. Ne muodostavat näyttävän kokonaisuuden sijoittuessaan kah-
delle puukujanteen yhdistämälle kukkulalle peltoaukean keskellä. 

Yli- ja Ali-Takkulan talot sijoittuvat vierekkäin kahtapuolta kylätietä ja muodostavat tiiviin, 
hyvin säilyneen rakennusryhmän. Talojen päärakennusten rungot ovat 1700- ja 1800-luku-
jen vaihteesta, mutta rakennuksia on korjattu ja muutettu useaan otteeseen. Rakennuksia 
ympäröinyt peltomaisema on osin kasvamassa umpeen. 

Osa-alueen itäreunalla on 2000-luvun asuinalue entisellä pellolla. 

Tieverkko 

Velskolaa ja Takkulaa yhdistää jo vuoden 1750 kartasta hahmottuva kylätie. Velskolassa tie 
kiertää peltoaukean laitaa (Raasillantie) ja jatkuu pienenä hiekkatienä kylien välisen metsäi-
sen selänteen yli Takkulaan yhtyen Vanhaan Takkulantiehen. 

Takkulasta Mustasiltaan peltoaukean yli suoraan johtanut tie ei enää hahmotu nykyisestä 
tieverkosta. 

Velskolantie on uudempi tielinjaus, joka hahmottuu vasta 1900-luvun topografisista kar-
toista. Se seurailee Lakistonjokivartta laakson länsireunalla.  

 

 

 

Kuva 40. Velskolan ja Takkulan välinen kylätie Velskolassa. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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4.5.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Velskolassa ja Takkulassa paikallisten arvoalueiden rajauksia on tarkistettu yleispiirteisen 
yleiskaavan mittakaava ja tarkkuustaso huomioiden. Arvoalueen uusi rajaus on muodostettu 
huomioiden paikalliset aiemmat arvoalueiden rajaukset sekä analyysit alueen kehittymisestä 
ja sen ominaispiirteistä.  Velskolan ja Takkulan kartano- ja kylämaisemat liittyvät toisiinsa 
historiallisen tieverkon yhdistämänä, vaikka avointa näkymää niiden välillä ei ole koskaan 
ollut. 

Uutta rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauksiin. Rajaukseen 
tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reunaviivalla. 

 

 

  

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Velskolan Pitkäjärven ympä-
ristössä arvoaluekokonaisuu-
den rajaus noudattaa paikal-
lista arvoalueen rajausta, joka 
huomioi hyvin soistuvan jär-
ven pohjukan ja sitä ympäröi-
vät selänteiden reunat. 

Pohjoisesta rajaukseen 
on otettu mukaan puro-
varren niityt ja pellot 
laajemmin kuin aiem-
massa rajauksessa. 

Kylän pohjoispuolelta 
rajaukseen on otettu 
mukaan puronotkoja 
rajaavien selänteiden 
rinteet. 

Raasillanojan var-
ren avoimena säi-
lyneet pellot on 
otettu arvoalueko-
konaisuuden ra-
jaukseen aiempaa 
laajemmin mu-
kaan huomioiden 
alueen vanha tie-
linjaus ja pelto-
maisemaa rajaa-
vat selänteet. 

Velskolan kartanon päärakennuksen 
lounaispuolinen peltoaukea met-
säsaarekkeineen on otettu arvo-
aluekokonaisuuden rajaukseen mu-
kaan kokonaisuudessaan. 

Takkulassa 
j t

Takkulassa ra-
jausta on tarkis-
tettu niin, että 
se huomioi ky-
län rakennusten 
läheisyyden pel-
toaukeat koko-
naisuudessaan. 

Kylän itäpuolinen 
mäki on otettu 
aiemman rajauk-
sen mukaisesti 
mukaan arvoalu-
eeseen. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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4.5.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 

 

 

  

Maisemakuvan ja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta 
peltojen ydinalueet karta-
non ympäristössä Velsko-
lassa suositellaan säilytet-
tävän pääsääntöisesti avoi-
mena, mieluiten viljely- tai 
laidunkäytössä. Rikkonais-
ten peltojen perukoiden säi-
lyttäminen avoimina ei ole 
niin olennaista. Maisemaku-
van kannalta aluetta kehi-
tettäessä suositellaan huo-
mioimaan mahdollisuus pa-
lauttaa umpeenkasvaneet 
pellot takaisin viljelys- tai 
laidunkäyttöön. 

Kulttuuriympäristön näkö-
kulmasta Takkulassa täy-
dennysrakentaminen on 
mahdollista olemassa ole-
van arvokkaan rakennus-
kannan arvot huomioiden. 

Luppokujan pohjoispuolinen mäki 
voi kestää maisemakuvan kan-
nalta pienimuotoista ja väljää uu-
disrakentamista (pientaloja). Mai-
semakuvan kannalta uudisraken-
tamisen yhteydessä suositellaan 
kiinnittämään huomioita peltoau-
kean selkeään rajautumiseen. 

Takkulan suurin peltoaukea 
sijoittuu arvoaluerajauksen 
ulkopuolelle. Maisemaku-
van näkökulmasta sen avoi-
muutta suositellaan vaalit-
tavan peltoaukean ollessa 
kuitenkin osa kylän viljelys-
maisemaa. 

Velskolan 
kartanomil-
jöössä täy-
dennysraken-
taminen on 
mahdollista 
arvokkaan ra-
kennuskan-
nan ja maise-
man arvot 
huomioiden. 
Aluetta kehi-

Kulttuuriympäristön näkökulmasta Velskolan karta-
nomiljöössä täydennysrakentaminen on mahdol-
lista arvokkaan rakennuskannan ja maiseman arvot 
huomioiden. Kulttuuriympäristön näkökulmasta 
aluetta kehitettäessä suositellaan huomioimaan ar-
vokkaan rakennuskannan asema maisemassa ja 
näköyhteys päärakennuksen ja talousrakennusten 
välillä. Niiden väliin ei suositella sijoitettavan täy-
dennysrakentamista. Mahdollisen täydennysraken-
tamisen yhteydessä rakennuspaikat ja materiaalit 
suositellaan valittavan huolella. Täydennysosien 
muotokieleen ja massoitteluun suositellaan kiinnit-
tämään erityistä huomiota, jotta ne sopivat ole-
massa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan. 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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4.6 Skogby, kylämaisema ja laitoskokonaisuus  
(kohde nro 13) 

4.6.1 Kulttuuriympäristön ja maiseman todetut arvot aiemmissa inventoinneissa 

Tarkastelualueella on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Tarkastelualueella 
ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Paikallisten ar-
voalueiden numerointi viittaa niistä ns. Sinisessä kirjassa (Espoon rakennuskulttuuri ja kult-
tuurimaisema, 1991) käytettyyn kohdenumerointiin. 

Valtakunnalliset arvoalueet:  - 

Maakunnalliset arvoalueet:  - 

Paikalliset arvoalueet:   297 

297 Skogby. Siirretty kaupunkitalo, rakennushistoriallisesti merkittävä, viimeisiä ulkoasul-
taan säilyneitä Helsingin puuempirevaiheita kuvaavia rakennuksia. Maisemallisesti kaunis, 
hyvin suunniteltu laitoskokonaisuus. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, 
s. 279). 

 

 
 

 

  

Aiemmissa inventoinneissa todetut kulttuuriympä-
ristön ja maiseman arvoalueet 
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4.6.2 Alueen kehitys 

Majalammista Lepsämänjokeen virtaavassa purossa on vanha tunnettu myllypaikka, jonka 
arvellaan olleen käytössä jo 1500-luvulla. Fonseenin kartassa vuodelta 1750 koskessa oli 
kaksi myllyä, toinen Espoon ja toinen Nurmijärven puolella. (Espoon rakennuskulttuuri ja 
kulttuurimaisema, 1991, s. 279). 

Skogby oli vielä 1900-luvun alussa Luukin kartanolle kuulunut ulkotila. Tuolloin tilalle raken-
nettiin metsänhoitajan asunto, joka muutetussa asussaan on yhä säilynyt. Skogbyn lähei-
syydessä on ollut myös useita Luukin kartanoon kuuluneita vanhoja torppia, joista yksi on 
säilynyt alkuperäisessä asussaan. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 
279). 

Skogbyn osti 1930 vapaaherra Johan Ramsay, joka laajensi tilan peltopinta-alaa ja raken-
nutti komean tiilinavetan ja sen yhteyteen tallimiehen asuinrakennuksen. Tämän jälkeen 
vuonna 1939 Diakonissalaitos osti tilan hoitolakäyttöön. Ensimmäiset uudet laitosrakennuk-
set valmistuivat jo samana vuonna Selim Savoniuksen suunnittelemina. Myös tilan vanhaa 
päärakennusta laajennettiin ja saneerattiin. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 
1991, s. 279). 

Vuonna 1953 Diakonissalaitos sai lahjoituksena poissiirrettäväksi Unionikatu 9:sta tontilta 
purettavan vanhan empiretyylisen asuinrakennuksen. Diakonissalaitos oli 1867 aloittanut 
toimintansa tässä talossa, joka päätettiin pystyttää alkuperäiseen asuunsa Skogsbyn päära-
kennukseksi. (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, 1991, s. 279). 

Diakonissalaitoksen toiminta Skogsbyssä liittyi kehitysvammaisten asumis- ja kuntoutuspal-
veluihin. Vuonna 1957 Diakonissalaitoksesta eriytyi omaksi toimijakseen Rinnekoti-Säätiö, 
joka keskittyy kehitysvammatyöhön. Rinnekoti toimii alueella edelleen, toiminta on laajen-
tunut vuosikymmenten saatossa hyvin monipuolisena Rinnekodintien varren uudisrakennuk-
siin. Skogbyntien päätteenä oleva tiilinavetta puolestaan toimii golf-yrityksen päärakennuk-
sena.  

  Alueen maankäytön ja rakennuskannan kehitys 
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4.6.3 Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 

 

Alueen kulttuuriympäristön ja maiseman hyvin säilyneet ominaispiirteet ja arvot liittyvät: 

- Lakistonjokilaakson voimakkaisiin maastonmuotoihin. Jokilaaksoa rajaa jyrkät ja kallioi-
set selänteet. 

- Pitkän viljelyshistorian omaavaan ja edelleen avoimena maisematilana olevaan entiseen 
peltoaukeaan Lakistonjoen varressa. 

-  Paikalle siirrettyyn Helsingin puuempirevaiheita kuvaavaan rakennukseen. 

- Maiseman ominaispiirteitä hyödyntävään, hyvin suunniteltuun laitoskokonaisuuteen. 

 

Seuraavilta osin alueen arvot ovat heikentyneet: 

- Pitkään viljelyhistoriaan liittyviä arvoja on osittain menetetty golfkentän perustamisen 
myötä. Golfkentän myötä maisema on säilynyt pääosin avoimena, mutta viljelysmaise-
man vuodenkiertoon ja maataloustöihin liittyvä elävyys on menetetty.  

 

 
Luonnonmaisema 

Skogbyssä kapea ja jyrkkien kallioselänteiden rajaama Lakistonjokilaakso levenee ja yhtyy 
pohjoisessa Lepsämänjokilaaksoon. Tarkastelualueen maasto on monin paikoin jylhää. Aino-
astaan alueen eteläosassa, joen tuntumassa niitty- ja peltoalueet ovat loivapiirteisiä. Tar-
kastelualueen pohjoisosassa golfviheriöksi muutetut alueet polveilevat melkoisesti. 

Jokilaaksoa ympäröivät selänteet kohoavat useita kymmeniä metrejä niitty- ja peltoalaa kor-
keammalle. Suhteelliset korkeuserot ovatkin enimmillään yli 50 metriä laakson pohjalta sitä 
rajaavien selänteiden laelle. Lakistenjoki kiemurtelee pienipiirteisesti golfkentän läpi. 

Skogbyn rakentaminen sijoittuu jokilaakson leviämiskohdassa metsäiselle harjanteelle ja 
laakson rinteisiin, tavoitellen erityisesti Rinnekodin eteläosissa väljyyttä ja luonnonlähei-
syyttä. 

Viljelysmaisema 

Skogbyn pellot ovat käytössä golf-kenttänä, joten maisema on säilynyt avoimena. Avoin 
maisema on pienipiirteisesti kumpuilevaa ja kentän yli muodostuu maalaismaisia näkymiä. 
Golfkenttänä alue on erityinen maaston piirteiden vuoksi. Yhteydestä maatalouteen kertoo 
avoimien maisemien lisäksi vanha tiilinavetta. 

Kuntaraja muodostaa keinotekoisen suoran rajauksen golfkentän ja Nurmijärven puoleisten 
viljelyspeltojen rajalle. Golf-kentän keskellä on vedenpuhdistamo, joka on melko onnistu-
neesti maastoutettu pois näkyvistä. Varsin kauaskantoiset golfviheriön ja niittyjen yli avau-
tuvat näkymät ovat alueen vahvuuksia. 
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Rakennetut ympäristöt 

Skogbyn päärakennus on Helsingin keskustasta siirretty empiretalo, jonka on alun perin 
suunnitellut arkkitehti A. Gransted noin 1835. Osan hirsistä kerrotaan olevan peräisin Ulrika 
Eleonoran kirkosta Senaantintorilta. Uudelleen rakentaessa sisätilat ja huonejako uusittiin 
täysin. Rakennuksen ulkoasu kuitenkin on rakennushistoriallisesti merkittävä. Rakennus on 
viimeisiä ulkoasultaan säilyneitä Helsingin puuempirevaiheita kuvaavia rakennuksia, joten 
se on harvinaislaatuinen rakennustyyppinsä edustaja. Rakennukseen liittyvät kulttuuriset 
vaiheet nostavat rakennuksen arvoa entisestään. Toinen alueen identiteetin kannalta kes-
keinen arvorakennus on golfyrityksen tiloina toimiva tiilinavetta. 

Laitosalue on täydentynyt etelään Rinnekodintien varteen väljästi maastoon asettuvin eri 
aikoina rakennetuin rakennuksin, jotka ovat pääasiassa matalia ja monet värisävyltään vaa-
leita. Kattomuodot, rakennusten teemat ja typologiat vaihtelevat. Julkisiin rakennuksiin lu-
keutuu punatiilinen rinnekappeli. 

Tieverkko 

Alueen kokoojakatuna toimii Lakistontien kanssa samansuuntainen rinnakkaistie Rinneko-
dintie, jonka varrelle rakennukset ovat sijoittuneet vanhimmalla alueella suorakulmaisessa 
koordinaatistossa ja uudemmilla alueilla vapaasti mäkimaastoon. Rinnekaduntien katutilan 
jäsentyminen on vaihtelevaa ja paikoin heikkoa; katuasfaltti jatkuu monin paikoin suoraan 
pysäköintialueena, ja roska-astiat ovat näkyvästi pääraitin varrella. Tämä heikentää monin 
paikoin selkeästi tavoiteltua kokemusta luonnonläheisyydestä. 

Rinnekodintien varrella on laadultaan vaihteleva kevyen liikenteen väylä ja alueella kulkee 
julkinen liikenne. 

 

 

Kuva 41. Lakiston polveilevaa golfkenttää. 
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Alueen ominaispiirteet ja arvojen säilyneisyys 
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4.6.4 Arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Skogbyssä paikallisen arvoalueen rajausta on tarkistettu yleispiirteisen yleiskaavan mitta-
kaava ja tarkkuustaso huomioiden. Arvoaluekokonaisuuden rajaus on muodostettu huomi-
oiden paikallinen arvoalueen rajaus sekä analyysit alueen kehittymisestä ja sen ominaispiir-
teistä. 

Rajausta on tarkistettu aiempaan arvoalueen rajaukseen nähden selvästi laajemmaksi huo-
mioiden golfkentäksi muutettu entinen peltoaukea kokonaisuudessaan, Rinnekodin moderni 
rakennuskanta ja alueen yhdyskuntarakenne sekä Lakistonjoen maastonmuodoiltaan jylhä 
jokilaakso reunaselänteineen. 

Arvoaluekokonaisuuden rajausta on perusteltu oheisella kartalla suhteessa aiempiin rajauk-
siin. Rajaukseen tehtyjä merkittävimpiä muutoksia on korostettu puhekuplien kahdella reu-
naviivalla. 

 

 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluekokonaisuuden rajaus 

Rajauksessa on huomioutu Espoon puoleisen golf-
kentän entisille pelloille sijoittuvat osat, joilla mai-
sema on säilynyt avoimena. Golfkentän selänteelle 
sijoittuva osa on jätetty rajauksen ulkopuolelle. 

Lännessä rajaus nou-
dattaa Lakistentietä, 
joka kulkee jokilaak-
son länsireunalla. 

Rajaus huomioi Lakistentien ja 
Rinnekodintien väliin jäävät mäet, 
jotka muodostavat taustan joki-
laakson pohjalle sijoittuvalle yh-
dyskuntarakenteelle. 

Idässä rajaukseen on 
otettu mukaan Lakis-
tonjokilaaksoa rajaava 
selänne huomioiden 
myös selänteen laki-
alueet, joille sijoittuu 
mm. vesitorni. 

Tässä työssä tunnistetun arvoaluerajauksen perustelu 

Rajaus poikkeaa 
aiemmista rajauksista  

Rajaus noudattaa pääpiir-
teissään aiempia rajauksia 
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4.6.5 Kehittämissuositukset alueen kulttuuriympäristön kannalta 

 

 

 

 

 

 

  

Jokilaakson jyrkkien rinteiden rajaaman 
pitkän maisematilan hahmottamiseksi 
jokilaakson suuntaisia avoimia näkymiä 
suositellaan vaalittavan. Maisemakuvan 
näkökulmasta ne suositellaan säilyttä-
mään avoimina, mieluiten viljely- tai 
laidunkäytössä. Jäljellä olevien laajem-
pien peltoaukeiden ja laidunalueiden 
metsittämistä ei suositella. 

Kulttuuriympäristön näkökulmasta Skog-
byn kulttuurihistoriallisesti arvokasta ra-
kennuskantaa suositellaan vaalittavan. 
Kulttuuriympäristön näkökulmasta täyden-
nysrakentaminen niiden läheisyydessä voi 
olla mahdollista, kunhan huolehditaan, ettei 
se heikennä nykyisten arvokkaiden raken-
nusten arvoa tai asemaa maisemassa. 

 

Rinnekodintien varren ra-
kennuskanta on ajallisesti 
varsin kerroksellista ja eten-
kin tien itäpuoli kestää taa-
jamakuvan kannalta täyden-
nys- ja uudisrakentamista. 
Kulttuuriympäristön näkö-
kulmasta täydennys- ja uu-
disrakentamisen yhteydessä 
yhdyskuntarakenteen luon-
nonläheisyyttä suositellaan 
vaalittavan. Maisemakuvan 
kannalta rakennusten sijoit-
telulla ja massoittelulla suo-
sitellaan tuettavan jokilaak-
son maastonmuotojen hah-
mottamista. 

Maisemakuvan ja kulttuu-
riympäristön näkökulmasta 
Skogbyn avoimet maisema-
tilat suositellaan säilyttä-
mään avoimina ja rakenta-
mattomina. 

Golfkentän itälaidat voivat 
kestää maisemakuvan kan-
nalta täydennysrakenta-
mista. Tällöin suositellaan 
kiinnittämään huomioita 
avoimen maiseman selke-
ään rajautumiseen hyödyn-
täen kerroksellista reu-
nakasvillisuutta ja raken-
nusten sijoittelua. 

Lakistontien ja Lakiston-
joen välisellä alueella uu-
disrakentaminen on mah-
dollista. Joen välitön lä-
heisyys suositellaan jättä-
mään rakentamisen ulko-

Lakistontien ja Lakistonjoen 
välisellä alueella uudisra-
kentaminen on mahdollista 
maisemakuvan kannalta. 
Joen lähistö suositellaan jät-
tämään rakentamisen ulko-
puolelle samoin kuin alu-
eelle sijoittuvien mäkien 
korkeimmat kohdat.  

Maisemakuvan näkökul-
masta mäkien puusto suosi-
tellaan säilyttämään jyrkkien 
rinteiden yhteydessä sekä la-
kialueilla. Näin latvuston 
muodostama silhuetti säilyisi 
nykyisen laisena ja rajaisi 
kapean jokilaakson näkymiä. 

Karttamerkintöjä tarkentavat sanalliset kehittämissuositukset  

Kehittämissuositus osoitetun alueen kulttuurihistoriallisten 
tai maisemallisten arvojen kannalta 
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5 Esiin nousseet mahdollisesti tarkempaa tarkastelua vaativat uudet aluekokonai-
suudet 

Mahdollisia kulttuurimaiseman arvoja sisältävät alueet 

Aiemmat inventoinnit kattavat hyvin kaava-alueen laajimmat viljelysmaisemat ja muut avoi-
met kulttuurimaisemat vanhoine tielinjauksineen ja vanhoine rakennuksineen. Tämän työn 
yhteydessä tehdyt kartta- ja paikkatietotarkastelut nostivat esille muutamia alueita, joihin 
voi liittyä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja, joita ei ole inventoitu aiemmin. Niiden 
rakentumista, ominaispiirteitä ja arvoja suositellaan jatkossa tarkasteltavan tarkemmin, mi-
käli alueille tulee lisää rakentamista. 

Mahdollisia kulttuurimaiseman arvoja sisältävät alueet kohdenumeroineen: 

1) Lahnuksen koillispuolelle sijoittuu jo vuoden 1750-karttaan merkitty peltoaukea ja vanha 
tielinjaus, jotka edelleen hahmottuvat maisemassa. Alueelle sijoittuu useita maatiloja, 
joiden pihapiireissä on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan rakennuskantaa 1800- 
ja 1900-lukujen taitteesta. Mahdollisia maisemaan, tieverkkoon ja rakennuskantaan liit-
tyä kulttuurihistoriallisia arvoja on syytä selvittää tarkemmin. 

2) Niipperiin sijoittuu Niipperinpuron ja Vanhakartononpuron varteen 1800-luvun puolivälin 
karttoihin merkitty peltoaukea, jonka eteläosa on nykyisin golfkenttänä ja pohjoisosa 
edelleen peltona ja niittynä. Vielä 1900-luvun puolivälissä peltoaukea on yhtynyt Vanha-
kartanon peltohin Pitkäjärven rannalla. Mahdollisia viljelysmaisemaan ja avoimeen mai-
semaan liittyvä arvoja syytä selvittää tarkemmin. 

3) Gobbackan ympäristöön sijoittuu 1800-luvun puolivälin karttoihin merkitty peltoaukea 
ja alueen läpi johtaa useita vanhoja tielinjauksia. Mahdollisia maisemaan, tieverkkoon ja 
rakennuskantaan liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja on syytä selvittää tarkemmin. 

4) Espoonkartanon ja Nuuksion kylän välille sijoittuu 1800-luvun puolivälin karttoihin mer-
kittyjä pieniä peltoaukeita ja tielinjaus. Alueen läpi johtavan puron varressa on saattanut 
olla myllyjä. Osa alueen lammista on syntynyt patoamalla. Mahdollisia maisemaan, tie-
verkkoon ja rakennuskantaan liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja on syytä selvittää tar-
kemmin.  

5) Korsbackan ja Lukkarinpuron ympäristöön sijoittuu 1800-luvun puolivälin karttoihin mer-
kittyjä pieniä peltoaukeita sekä rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan jonkin verran 
rakennuskantaa 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Mahdollisia maisemaan, tieverkkoon 
ja rakennuskantaan liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja syytä selvittää tarkemmin. 

 

Alueiden sijainnit kohdenumeroineen on esitetty oheisella kartalla (Kuva 42). 
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Rakennuskannaltaan mahdollisesti arvokkaat alueet 

Aiemmissa inventoinneissa melko vähäiselle tarkastelulle on jäänyt Keski- ja Pohjois-Espoon 
ennen II maailmansotaa palstoitetut asuinalueet, jälleenrakennuskauden asuinalueet ja 
1900-luvun loppupuoliskon lähiörakentaminen. Osittain tämä johtunee siitä, että rakentami-
nen on Espoossa varsin pitkään painottunut Etelä-Espooseen ja Helsingin läheisyyteen, ja 
aikakauden laadukkaimmat ja edustavimmat kohteet Espoossa sijoittuvat nyt tarkasteltavan 
kaava-alueen eteläpuolelle. 

Tämän työn yhteydessä tehtyjen karttatarkasteluiden ja paikkatietoanalyysien perusteella 
Keski- ja Pohjois-Espoosta rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan yhtenäisinä alueina hah-
mottuvat mm. alla luetellut alueet. Niiden rakentumista, ominaispiirteitä ja mahdollisia ar-
voja suositellaan jatkossa tarkasteltavan tarkemmin, mikäli alueiden maankäyttöön kohdis-
tuu selviä muutospaineita. 

Rakennuskannaltaan mahdollisesti arvokkaita alueita kohdenumeroineen: 

6) Tuomarilan 1910-luvulla palstoitettu ja jälleenrakennuskaudella täydentynyt asuinalue 

7) Kolmirannan ja Kotimäen 1930-luvulla palstoitetut ja jälleenrakennuskaudella täydenty-
neet asuinalueet 

8) Nupurin jälleenrakennuskauden asuinalueet 

9) Hirvisuon-Karhusuon jälleenrakennuskauden asuinalueet 

10)  Niipperin jälleenrakennuskauden asuinalue 

11)  Odinlammen-Örkkiniityn jälleenrakennuskauden asuinalueet 

12)  Tuhkurin vapaa-ajan asutus 1950-luvulta 

13)  Pihlajarinteen tiivis pientaloalue 1970-luvulta 

14)  Suvelan 1970-luvun lähiö 

 

Alueiden sijainnit kohdenumeroineen on esitetty oheisella kartalla (Kuva 42). 
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Kuva 42. Tässä työssä esiin nousseet mahdollisesti tarkempaa tarkastelua vaativat uudet aluekokonai-
suudet kohdenumeroineen. 1) Lahnuksen koillispuoli, 2) Niipperinpuron ja Vanhakartononpuron varret, 3) 
Gobbackan ympäristö, 4) Espoonkartanon ja Nuuksion kylän väli, 5) Korsbackan ja Lukkarinpuron ympä-
ristö, 6) Tuomarilan asuinalue, 7) Kolmirannan ja Kotimäen asuinalueet, 8) Nupurin asuinalueet, 9) Hirvi-
suon-Karhusuon asuinalueet, 10) Niipperin asuinalue, 11) Odinlammen-Örkkiniityn asuinalueet, 12) Tuh-
kurin vapaa-ajan asutus, 13) Pihlajarinteen pientaloalue ja 14) Suvelan lähiö.  
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6 Lähtötiedot  

Aiemmat selvitykset 

- Backbyn kartanon kulttuuriympäristöselvitys, Espoon kaupunki ja Kaisankoti, Tengbom 
Eriksson Arkkitehdit Oy, 2016. 

- Bodomin ympäristön kulttuurinen maankäytön selvitys, Espoon kaupunkisuunnittelukes-
kus 2011 

- Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kulttuurihistorialliset inventoinnit, Arkki-
tehtitoimisto Lehto Peltonen valkama Oy, 2005, Espoon kaupunki 

- Espoonjokilaakson esiselvitys, osa II pohjoinen, Espoon kaupunki, Näkymä Oy, 2011 

- Espoon pitäjän kylät nuoremmilla geometrisilla kartoilla 1691-1706, Simo Lah tela, pro 
gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Hostorian ja etnologian laitos 2008 

- Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet, Kinttupolkuja ja kuninkaantietä B. Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017 B 

- Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöt, Espoon kaupunki, 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2017 

- Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (sininen kirja). Erkki Härö, täydennykset 
Tiina Lehto, Espoon kaupunginmuseo 1991 

- Espoon tiestön historiaa, Kinttupolkuja ja kuninkaantietä A. Espoon kaupunkisuunnitte-
lukeskuksen julkaisuja 1/2017 A 

- Högnäsin alueen inventointi, Espoon kaupunki, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen val-
kama Oy, 2008 

- Missä maat on mainiommat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan Liiton julkai-
suja E 176 – 2016 

- Näkymiä maakunnan maisemahistoiraan, Uudenmaan paikkatietoaineistot, Uudenmaan 
liiton julkaisuja E 113- 2011 

- Selvitys Bembölen kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta alueesta, Espoon kaupunki, Ark-
kitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2011 

- Träskändanpuiston asemakaava-alueen inventointi, Espoon kaupunki, Kati Salonen ja 
Mona Schalin Arkkitehdit Oy Maisemasuunnittelu Hemgård Arkkitehtitoimisto Kristina 
Karlsson, 2014 

- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009 
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Käytetty kartta-aineisto, ilmakuvat yms. 

- Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805 

- Kartta Fonsen 1750, saaristo 

- Peruskarttalehdet n. 1950-luvulta alkaen 

- Topografiset kartat 1930-luvulta 

- Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Siuntion pitäjiä kuvaava kartta vuodelta 1843. 

- Kalmbergin kartasto 1855 

 

Kirjallisuus 

- Espoo – Oma lukunsa: Kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja kaavoitushallin-
non kehitys vuoteen 2000. Pertti Maisala, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2008 

 

Muut lähtötiedot, kuten paikkatietoaineistot 

- RHR, rakennus- ja huoneistorekisteri, toukokuu 2018 

- Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (sininen kirja): aluerajaukset ja kohteet 
paikkatietoaineistona, aineistosta puuttuu kohteita etenkin kaava-alueen reunoilta 

- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museoviraston kulttuu-
riympäristön palveluikkuna 

- Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rajaukset Mapinfotiedostona 
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