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Tarkastelualue peruskartalla ja kaava-alueen rajaus.

Tarkastelualue

Tässä selvityksessä tarkastellaan Nygrannaksen kaava-
alueen maisemahistorian lisäksi laajemmin ympäröivää 
maisemakokonaisuutta. Tarkasteltava alue rajoittuu Kehä II:n 
itäpuolella Lukukallion, Uudenkylänkallion (Nybyberget) ja 
Klovin muodostamaan selänteeseen ja lännessä Tuurinmäen 
(Torsbacken), Vassholmsbergetin ja Smedsbergenin luomaan 
selänteeseen. Etelässä tarkastelualue rajoittuu Lukukallion 
liittymään ja pohjoisessa Sepänkylään (Smedsby).

Kaava-alue ja ympäröivä maisema

KAAVA-ALUE

TARKASTELTAVA

MAISEMA-ALUE
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Maaperäkartta; Espoon kaupungin karttapalvelu (2020), Peruskartan topografia, Maanmittauslaitos 
(2010).

Maisemarakenne

Selvitysalue sijoittuu pääosin kahden moreeni- ja kallioselänteen 
väliseen savi- ja hiekkapohjaiseen laaksoon. Laaksoon on kertynyt 
jääkauden jälkeisten sulamisvesien kuljettamana hiekkaa, jonka 
päälle savi on myöhemmin kertynyt alueen ollessa veden alla. 
Peltoalueella saven syvyys on suurimmillaan jopa 20 metriä. 

Kalliokohoumien väliin on syntynyt turvepohjaisia alueita. 
Nygrannaksen kaava-alueen itäpäässä sijaitsee yksi turvepainanne.

Maisema on peltolaaksoa lukuun ottamatta topografialtaan 
pienipiirteistä ja mäkistä. Korkeimmat kohdat ovat Lukukallio + 
35 mpy, Uudenkylänkallio + 40 mpy ja Klovi + 45 mpy. Selänteillä 
kallioperä on monin paikoin näkyvissä. Peltolaakson pinta laskee 
etelän suuntaan alle 5 mpy:n. Alaville alueilla on jäänyt näkyviin 
muutamia hiekka- tai moreenikumpuja.

Kehä II kulkee paikoin jyrkkäreunaisessa kallioleikkauksessa. Monin 
paikoin maavallit rajaavat väylän ympäristöstään.

Maaperä suhteessa alueen topografiaan

Lukukallio +35

Johannes-

berget

Vassholmberget

Tuurinmäki

Klovi +45

Uudenkylän

kallio +40
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Ilmakuva 2019; Maanmittauslaitos (2019)Dåvitsbyn metsä maaliskuussa 2020, kuva Inkeri Niskanen.

Maisemarakenne

Maanpeite tarkastelualueella jakautuu karkeasti kolmeen: 
viljelymaahan, metsään ja rakentamisen muokkaamaan. 
Selänteiden kasvillisuus on pääosin havupuuvaltaista 
kangasmetsää, jonka reunoilla on monin paikoin nuorten 
lehtipuiden vyöhyke. Yhtenäistä metsää on säilynyt erityisesti 
tarkastelualueen länsipuolella Henttaan pohjoisosassa. 

Mankkaan, Taavinkylän ja Henttaan asuinalueet ovat 
pientalovaltaisia. Pientalojen pihat poikkeavat kasvillisuudeltaan 
ympäröivästä maisemasta.

Alueen eteläosaan rakentuva Suurpellon asuinalue vähentää 
läpäisevän maanpinnan alaa merkittävästi. Suurpellolle on 
tulossa huomattavasti tehokkaampaa rakentamista kuin olevilla 
pientaloalueilla. Sen rakennustypologiat vaihtelevat kytketyistä 
pientaloista 4-6 -kerroksisiin pistetaloihin ja kerrostalokortteleihin. 
Kehä II:n puolelle korttelit ovat vasta rakentumassa. 

Maanpeite ja rakentaminen
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Asuinalueiden ikä

Lähteet: HSY:n karttapalvelu (rakennusten valmistumisvuodet), Maanmittauslaitos (ilmakuva 2019) 

Vanhimmat rakennukset alueella ovat Nygrannaksen ja Gerkin 
tiloihin kuuluvia 1900-luvun alkupuolen rakennuksia. Gerkin tilan 
kookas navetta vuodelta 1928 on alueen vanhimpia säilyneitä 
rakennuksia. 

Mankkaan ja Henttaan pientalorakentaminen on vilkastunut 
1950-luvulla. Smedsbyn koulu valmistui vuonna 1958 Gerkin tilan 
koillispuolelle. Suurin osa Mankkaaseen kuuluvasta Taavinkylästä 
(Dåvitsby) on pientalovaltaista rakentamista 1990-luvulta. 
Mankkaalle on rakennettu runsaasti myös 1970- ja 1980-luvuilla. 

Uusinta rakentamista alueella edustaa Suurpelto, joka on 
rakennettu 2010-luvulla ja jonka rakentaminen jatkuu edelleen.

Rakentamisen vaiheet

1900
1950-luku
1960-luku
1970-luku
1980-luku
1990-luku
2000-luku
2010-luku

Suurpelto

Nygrannaksen 
tila

Smedsbyn koulu

Gerkin tila

Henttaa

Mankkaa

Taavinkylä
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Historiallinen 
kehitys
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Maiseman synnystä

Eteläisen Espoon maisemaa ovat muokanneet jääkauden jälkeinen 
maankohoaminen, elinkeinojen muutos ja kaupungistumisen 
seurauksena lisääntynyt rakentaminen.

Jääkauden jälkeisen Litorinameren aikainen merenpinnan korkeus 
oli pääkaupunkiseudulla 30-35 metriä nykyistä merenpintaa 
korkeammalla. Lukukallio ja Uudenkylänkallio ovat muodostaneet 
ensimmäiset luodot tarkastelualueelle. Kallio- ja moreeniselänteille 
muodostui mäntyvaltaista metsää. Jääkauden sulamisvaiheiden 
myötä kalliopaljastumien välisiin laaksoihin kertyi runsaasti 
hienojakoisempia maalajeja, tarkastelualueella pääosin savea ja 
hiekkaa. Näillä alueilla lienee ollut lehtomaisempaa kasvillisuutta.

Savimaa loi hyvät edellytykset maanviljelylle, jonka myötä maisema 
keskiajalla alkoi muovautua ihmisen toimesta. 

Eteläinen Espoo jääkauden jälkeen

Litorinameren alue

Eteläinen Espoo

Itämeri 500 eKr.

Nykyinen Itämeri

Kivikautiset muinaisjäännökset. Kartta: Uudenmaan kulttuuriympäristöt (2012)

Pronssi- ja rautakautiset muinaisjäännökset ja muinaiset meritiet. Kartta: Uudenmaan 
kulttuuriympäristöt (2012)

Jääkauden merkkejä alueella voidaan nähdä esimerkiksi 
silokalliolla.
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Kylämaisema

Esihistorialliset asuinpaikat muodostuivat viljelyn ja kulkemisen 
kannalta suotuisille paikoille merenrantaan, lahdelmiin tai jokien ja 
purojen varsille. Gräsanojan latvoille Mankkaanpuron ja Lukupuron 
yhtymäkohdan alueelle syntyi sisämaan asutuskeskuksia. 

1000-luvulla meri ulottui vielä noin kilometrin pidemmälle 
sisämaahan kuin nykyään, joten tuolloin rannoille ja saaristoon 
syntyneet asuinpaikat ovat nykypäivänä sisämaassa.

Ensimmäiset maininnat Espoosta historiallisista lähteistä ovat 
vuodelta 1431. 1540-luvun maakirjoista voidaan löytää alueelta 
kolme kylää Smedsby, Dåvitsby ja Hemtans. Nämä asuinpaikat 
todennäköisesti ovat olleet olemassa jo ennen keskiaikaa. 
1600-luvulla Dåvitsbyn kolmesta talosta yksi liitettiin Nygrannaksen 
tilaan.

Hemtans (suom. Henttaa) on inventoitu 2005 hyvin säilyneenä 
kylänpaikkana, jonka maisemassa on jatkunut alkuperäinen 
viljelyelinkeino. Hemtans asuinpaikkaan on alun perin kuulunut 
Storhemt (kartassa Hemtans) sekä Lilhemt. 

Smedsby ja Dåvitsby on inventoitu vuonna 2005 hyvin säilyneinä 
kylänpaikkoina, joissa ympäröivä maisema on kuitenkin muuttunut 
merkittävästi. Kolmen kylänmäen (Smedsby-Hemtans-Dåvitsby), ja 
niitä yhdistävien peltoaukeiden luoma maisema on yksi eteläisen 
Espoon arvokkaimmista kulttuurimaisemista.

Kiinteät muinaisjäännökset, Museoviraston karttapalvelu (2020)

Lähteet: Espoon eteläosien historiallisen ajan kyläpaikkojen 
yleiskaavainventointi (2005)
Missä maat on mainiommat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt (2012)
Museoviraston karttapalvelu. Kohdetiedot (2020)

Dåvits 
Pronssi- ja rautakautinen 
kalmisto 

Dåvitsby - 
kylänpaikka

Möilimäenpelto

Smedsby - 
kylänpaikka

Hemtans (Stor-Hemt) - 
kylänpaikka

Lilhemt Torsbacka 

Muinaisista asuinpaikoista viljelymaisemaksi
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Kylämaisema

Näkymä kohti Stor-Hemtin tilaa vuonna 1950. Oikealla takana Dåvitsbyn Nygrannaksen tilan peltoja. Kulkureitit 
pelloilla ovat edelleen olemassa, vaikka suurin osa rakennuksista on purettu. Kuva: Espoon Kaupunginmuseo

Vanhoista ilma- ja maisemakuvista voidaan nähdä, että Hemtans- Dåvitsby- Smedsbyn 
kylämaisema oli avoimempi ja pelloilla on ollut enemmän rakennuksia. Vanhoja peltoreittejä 
ainakin 1950-luvulta on säilynyt tähän päivään saakka. Monet metsien reunat ovat pysyneet 
lähes samoilla paikoilla Kehä II:n rakentamisesta huolimatta.

Hemtans-Dåvitsby-Smedsby

1950-luvun ilmakuvassa erottuvat viereisen kuvan rakennukset ja 
reitit. Kuva lienee otettu Vassholmbergetiltä itään. Kuva: Espoon 
kaupunginmuseo



Nygrannaksen maisemahistoria  15.2.2022 12

Kylämaisema

Gerkin tilan purettu syytinkirakennus. Gerk on viimeinen 
Smedsbyn (Sepänkylä) kylällä toimivista tiloista. Kuva: Espoon 
Kaupunginmuseo

Pihapiirit ovat maatalousmaisemassa olleet suuria ja suhteellisen avoimia 
rakennusten kokoon nähden. Puutarhakasvillisuutta on edelleen nähtävissä 
Storhemtin mäellä, vaikka rakennukset on purettu. 

Stor-Hemt 1920-luvulla. Storhemtin mäellä sijainneen tilan 
pihapiiri on avoin. Kuva: Espoon Kaupunginmuseo

Storgård, Storhemtin mäellä sijainnut 1930-luvulla rakennettu 
päärakennus purettiin 1985. Kuva: Espoon Kaupunginmuseo

Hemtans-Dåvitsby-Smedsby
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Moderni kehitys

Viljely on edelleen osa tarkastelualueen maisemaa, vaikka peltoala 
onkin pienentynyt kaupungistumisen seurauksena. Avoimet 
puistot ja maisemaniityt korvaavat peltoviljelyä. Metsäisten 
selänteiden reunat ovat monin paikoin pysyneet samassa kohtaa 
tuotantomaiseman murroksesta huolimatta.

Pientalorakentaminen on sijoittunut pääasiassa selänteille sekä 
selänteen ja laakson vaihettumisvyöhykkeelle. Rakentamisen 
seurauksena selänteiden yhtenäinen metsä on pirstoutunut 
pientaloilla pihapiireineen. Myöhemmin 2000-luvun tehokkaan 
rakentamisen seurauksesta syntynyt Kehä II ja Suurpellon 
asuinalue ovat muuttaneet suurmaisemaa radikaalisti. Kehätie 
halkaisi Dåvitsbyn kylämäen ja erotti sen Smedsbyn ja Hemtbyn 
asuinpaikoista. Korkea korttelirakentaminen Suurpellossa myös 
katkaisee peltolaakson näkymät etelään. 

Merkittävimpiä julkisia rakennuksia alueella ovat koulut, joista 
vanhin on Smedsby skola (1958). Taavinharjun koulu rakennettiin 
1990-luvulla ja Suurpellon Opinmäen kampus, johon sijoittuu myös 
kirjasto, 2010-luvulla.

Kaupungistumisen seuraukset

Nygrannaksentien uudempaa asuinrakentamista 1990- ja 2000-luvuilta. Kuva vuodelta 2020, Inkeri 
Niskanen.

Smedsby skola vuodelta 1958 edustaa aikansa tyypillistä koulurakentamista. Kuva vuodelta 2016. 
Kuva: Espoon kaupunginmuseo
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Kartta- ja ilmakuvatarkastelu
Aineisto

Alueen kehitystä on tarkasteltu historiallisten karttojen ja 
ilmakuvien avulla.

Gräsanoja, Lukupuro ja Mankkaanpuro on piirretty vuoden 1742 
Helsingin karttaan. Asuinkeskittymät on kuvattu punaisilla pisteillä 
ja ne sijoittuvat kallioisten ja / tai metsäisten selänteiden laelle 
tai rinteeseen. Peltomaisema seurailee Lukupuron ja Gräsanojan 
laaksoja etelä-pohjoissuunnassa.  

Smedsby ja sen tytärkylät Hemtans ja Dåvitsby on esitetty vuoden 
1750 Espoon pitäjän kartassa. 

Historiallisista kartoista merkinnöiltään tarkin on Senaatin 
kartastoon kuuluvat lehdet, jotka on piirretty vuosina 1871-1872.

Alueen vanhimmat ilmakuvat ovat vuodelta 1944.

Historialliset kartat ja ilmakuvat, Espoon kaupunginmuseo.
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Karttatarkastelu
1742, 1750, 1871

1750: Tarkennus Espoon pitäjän kartasta. Smedsbyn ohi 
Lukupuroon laskeva oja erottuu selvästi. Samoin Kockbyn 
(Kokinkylä) Dåvitsin ja Smedsbyn yhdistävä kulkureitti, 
todennäköisesti nykyinen Nygrannaksen/Uudenkyläntie. 

1871-1872: Tarkennus Senaatin kartaston lehdestä. Nygrånnaksen/
Uudenkyläntien linjaus on piirretty kulkemaan metsän ja pellon 
rajalla. Kockbyn pohjoispuolella pelloilla on suota ja kosteikkoa.

1742: Tarkennus Ruotsin Krigsarkivetin Helsingin alueen kartasta. 
Asuinpaikat on merkitty punaisilla pisteillä, joita vaaleammat 
viljellyt alueet ympäröivät. Vaaleampi vihreä viittaa niittyihin ja 
tummempi metsäalueisiin. Reitit on esitetty Dåvitsbyn, Hentbyn 
ja Smedsbyn välillä. Kartan on signeerannut 24. elokuuta 1742 
linnoitusupseeri A: M: Arbin.
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1950: Pelloilla on 50-luvulla enemmän rakennuksia 1976: Omakotitaloja rakentuu Taavinkylään. Gerkin tilan 
koillispuolelle valmistuu Smedsbyn koulu 1958. Turunväylä 
(rajauksen pohjoisosassa) valmistuu 1962. 

1944: Avoin peltoala on suurimmillaan sotien jälkeen ja pihapiirit 
ovat selkeästi vähäpuustoisia. Vanhoissa kartoissa näkyvät 
kosteikot Storhemtin eteläpuolelta on kuivattu.

Ilmakuvat
1944, 1950, 1976
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2001: Kehä II valmistui v. 2000. Väylän yli kuljetaan Nygrannaksen 
ja Möilimäen siltojen kautta. Kartta: Espoon karttapalvelu.

2019: Suurpellon rakennukset sulkevat avointa maisematilaa. Kehä 
II:n uusi Lukukallion liittymä ja sen sillat sirpaloittavat maisemaa ja 
nakertavat Lukukallion metsäkumpareen reunaa.  Kartta: Espoon 
karttapalvelu.

Ilmakuvat
2001, 2009, 2019

27/08/2020 Espoon karttapalvelu :: Tulostussivu

https://kartat.espoo.fi/IMS/fi/Map/Print 1/1

 200 m 
© Espoon kaupunki

1988: Opaskartta, Mankkaan pientaloalue rakentuu Taavinkylän 
alueella. Storhemtin tilalla on kartan mukaan vielä rakennus ja 
sinne johtaa Ison Henttaantie tie. Kartta: Espoon karttapalvelu.
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Ilmakuva yhdistetty vuodelta 1944 ja 1950: Nygrannaksen tilan 
avoin pihapiiri yhdistyy lännen puoleiseen Vävarsinkumpuun. Tilaa 
yhdistää polku pohjoiseen Gerkin tilalle. Nygrannaksen peltojen 
läpi kulkee oja, kohti Lukupuroa. Ympäröivät metsäalueet ovat 
pääosin rakentamattomia. Kuva: Espoon Kaupunginmuseo

Ilmakuva vuodelta 2019: Nygrannaksen pellon kaakkoiskulmaan 
on kasvanut enemmän puustoa. Kehätien meluvallit ovat 
metsittyneet. Valleista huolimatta Kehä II:n vaikutus alueen 
äänimaisemaan on merkittävä. Kartta: Espoon karttapalvelu.

Ilmakuva vuodelta 2001: Kehätie on katkaissut yhteydet 
Nygrannaksesta pohjoiseen ja länteen. Uudenkyläntie 3:n 
pihapiiri, sekä Nygrannaksen tilan ladot Uudenkyläntien varressa  
ovat rajautuneet puuvartisella kasvillisuudella irti avoimesta 
peltomaisemasta. Kartta: Espoon karttapalvelu.

Kaava-alueen kehitys
1944, 2001, 2019

 100 m 
© Espoon kaupunki

 100 m 
© Espoon kaupunki

 100 m 
© Espoon kaupunki

 100 m 
© Espoon kaupunki

 100 m 
© Espoon kaupunki

Nygrannaksen kaava-alueen rajauksen sisällä muutokset ovat olleet pienempiä, 
kuin laajemmassa maisemassa ja metsän sisällä alue onkin säilyttänyt luonteensa. 
Ilmakuvien perusteella Nygrannaksentietä reunustava puusto on muodostanut 
pellon ja metsän rajan ja pihapiirit ovat sulkeutuneet puuston kasvamisen myötä 
irti avoimesta maisemasta. Metsäsaarekkeet ovat edelleen hahmotettavissa ilmasta 

käsin, mutta maan tasosta Kehä II rakenteineen hämärtää niiden irrallisuutta 
avoimesta maisemasta. Ympäröivät pientalokeskittymät ovat pienentäneet 
Uudenkylän kallioselänteen metsäalaa.
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Analyysi
Maisematilan muutokset ja arvot
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Suurmaiseman muutokset
Pellot ja metsät

Vaaleampi keltainen osoittaa yhtenäisen avoimen alueen vuoden 1950 ilmakuvan perusteella ja 
syvempi keltainen nykyiset avoimet alueet. Vihreä väri osoittaa metsäiset/sulkeutuneet maisema-
alueet, jotka ovat säilyneet paikoillaan.

Viljelymaisemassa pihapiirit olivat pääosin puoliavoimia. Kuva: 
Espoon kaupunginmuseo

Alueen muutos eränautinta-alueesta kaskiviljelyn kautta intensiivisempään 
maanviljelyyn on vienyt satoja vuosia. Viljely ja laidunnus avarsivat laakson 
maisematilaa. Ilmakuvatarkastelun pohjalta voidaan huomata, että laakso oli 
1950-luvulle tultaessa lähes yhtenäistä peltoaukea, jossa erottuivat korkeammille 
kohdille ja selänteiden laitaan sijoittuneet pihapiirit.

Tämän jälkeen peltoala on kutistunut ja sirpaloitunut. Viljelyn vähentyessä on 
tapahtunut pusikoitumista, joka on sulkenut näkymiä. Vanhat pihapiirit ovat 
kasvaneet umpeen, samoin kuin näkymät Nygrannaksentieltä ja Uudenkyläntieltä 
itään.

Kallioinen moreenimaaperä on ollut rakentamiselle suotuisampaa kuin savinen 
peltolaakso, minkä vuoksi rakentaminen 1950-luvulta lähtien on vähentänyt metsiä. 
2000-luvulla tehokkaampi uudisrakentaminen sijoittuu savimaalle. Suurpellon 
alueen infrastruktuuri katkaisee alavan maisematilan eteläsuunnassa. 

Uudenkylänkallio

Klovi

Lukukallio

Tuurinmäki

Vassholmberget

Nygrannas

Storhemtin
mäki

Gerk

Vävarsin-
kumpu
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Suurmaiseman muutokset
Reitit ja reunat

Maisemassa säilyneitä reittejä (vaaleanpunainen) ja tilaa rajaavia metsänreunoja (vihreä). Sinisellä on 
korostettu säilyneet ojat tai purot. Vaaleanpunainen katkoviiva esittää säilyneitä, mutta muuttuneita 
yhteyksiä. 

Nykyisellään maisematila hahmottuu sirpaleisena. Avoin maisematila on 
pienentynyt ja jakautunut erityisesti Kehätien myötä useampaan alueeseen. Monet 
metsänreunat ja metsäkumpareet ovat kuitenkin säilyneet muutoksista huolimatta. 
Pellon keskellä sijaitseva Storhemtin mäki sekä Vävarsinkumpu erottuvat 
maisemassa edelleen korkeampina metsäkumpuina.

Nygrannaksentien ja Uudenkyläntien linjaus on maisemassa pitkään säilynyt 
elementti. Kuninkaan kartasto on ensimmäinen aineisto, josta tien linjausta 
voidaan tarkemmin tutkia, mutta todennäköistä on, että tie on ollut jotakuinkin 
samalla kohtaa jo aiemmin.  Kehätie muodostaa nykyisellään selkeän esteen 
kevyelle liikenteelle. Ylikulkusiltojen myötä yhteys on säilynyt Nygrannaksen tilan 
ja Möilimäen kohdalla. Reitti Nygrannaksen tilalta pohjoiseen Gerkin tilalle on 
hävinnyt, samoin kuin useat peltotiet. Iso-Henttaan tieltä kulkeva reitti Storhemtin 
mäelle on menettänyt merkitystään tilan toiminnan päättyessä.

Nygrannaksentie

Möilimäen silta

Storhemtin
mäki Vävarsin-

kumpu

Gerk

Nygrannaksen 
silta

Iso-Hent-
taantie

Tuurinmäentie

Uudenkyläntie

Ilmakuvassa keskellä Storhemtin historiallinen asuinpaikka. 
Takana oikealla Dåvitsin metsäsaareke ja Nygrannaksentien 
rakennuksia. Kuva: Espoon kaupunginmuseo

Nygrannas
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Suurmaiseman muutokset

Nygrannaksen pellon poikki syntyneitä oikopolkuja käytetään 
ahkerasti. 

Storhemtin mäen ympäristössä peltotiet ovat selkeästi säilyneet 
samoilla paikoilla ainakin 50-luvulta saakka.

Gerkin tilalta Lukupuroon laskeva oja on kulkenut samassa 
kohtaa ainakin 1950-luvulta. Sen eteläpää on uudessa uomassa 
Storhemtin puistossa.

Reitit ja reunat

Alueen reittien luonnetta kuvaa nykypäivänä selkeämmin virkistyskäyttö, kuin 
maanviljely. Peltotiet ja polut tarjoavat vaihtelevaa maastoa lenkkeilyyn ja 
maastopyöräilyyn. Pieniä polkuja risteilee pelloilla ja metsissä runsaasti. 
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Suurmaiseman muutokset
Näkymät ja maamerkit

Oranssilla merkitty 1950-luvulta säilyneitä maamerkkejä ja lilalla luonteensa säilyttäneitä näkymiä. 
Keltaisella osoitettu myöhemmän rakentamisen synnyttämiä maamerkkejä ja näkymiä.

Maamerkit ja maiseman kokeminen muuttuvat ajan kuluessa. Liikkumisen murros 
kävelystä autoliikenteeseen on muuttanut sekä fyysistä maisemaa, että sen 
havainnointia. Maatalousmaiseman pitkät peltonäkymät ovat liikenneyhteyksien 
rakentuessa muuttuneet. Kehä II:n myötä tehdyt liittymät, kallioleikkaukset ja 
luiskat muuttavat ja sirpaloittavat näkymiä. Monet moderneista maamerkeistä ovat 
Kehätieltä havaittavia elementtejä maisemassa. Kehän ylittävät sillat muodostavat 
uusia maamerkkejä ja näköalapaikkoja. Uudet rakennukset muodostavat 
maamerkkejä, jotka erottuvat vanhoista kooltaan, materiaaleiltaan ja sijoittelultaan 
maisemassa.

Tarkastelualueella maiseman muutos tuotantomaisemasta asuinalueeksi ja 
virkistysmaisemaksi, vaikuttaa kokemiseen. Asumisen lisääntymisen myötä alueen 
maisemalla on arjessa merkitystä suuremmalle joukolle ihmisiä.

Nygrannaksen 
tila

Storhemtin
mäki

Möilimäen silta

radiomasto

Nygrannaksen 
silta

Gerkin 
rakennukset

LukukallioLukusolmu

Opinmäen 
koulu

Liikerakennus

Näkymä Nygrannaksen sillalta etelään kohti Lukusolmua. 
Kehätie kulkee Nygrannaksen kohdalla meluvallien takana. Vallit 
pienentävät liikenteen vaikutusta maisemassa. 
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Suurmaiseman muutokset

Avoimen pellon laidalla sijaitsevat Gerkin tilan rakennukset ovat 
säilyttäneet asemansa maamerkkeinä.

Peltojen raivauksessa syntyneet kivikasat ja näihin paikkoihin 
kasvaneet avoimen paikan puut ovat vanhoja maamerkkejä. Kuva 
Inkeri  Niskanen.

Näkymät ja maamerkit

Maatalousmaisemassa maamerkkejä ovat näkyvällä paikalla olevat rakennukset 
(kartanot, navetat tmv.) tai avoimen maiseman keskellä kasvavia puita. Metsäiset 
kummut ja puuryhmät ovat luoneet avoimeen peltomaisemaan kiintopisteitä. 

Suurpellon uudet kerrostalot muuttavat maiseman luonnetta ja 
toimivat uusina maamerkkeinä suurmaisemassa.
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Suurmaiseman muutokset
Pihapiirit

Vanhoilta kyläkummuilta rakennukset on lähes kokonaan purettu. Gerkin tilalla, joka 
on Smedsbyn viimeinen toimiva tila, on säilynyt vanhoja rakennuksia. Henttaan 
kyläkummulla sijaitsi vielä 1985 rakennuksia, joista nykyään on maastossa jäljellä 
kivisiä perustuksia. Dåvitsin kylällä olleista taloista Nygrannaksen tilalla on säilynyt 
rakennuksia. Sen sijaan kehän länsipuolelle jäänyt talo on purettu ja pihapiirin 
halkaisee kehätien meluvalli. 

Nygrannaksen Kehä II:n länsipuolelle jäänyt pihapiiri on puuton, 
mutta kasvaa korkeaa heinikkoa. Takana männyt kasvavat kehätien 
meluvallilla. 

Storhemtin mäki on kasvanut lähes umpeen rakennusten 
purun jälkeen. Nähtävillä on joitain kivisiä perustuksia ja 
puutarhakasvillisuutta. Vanhat reitit ja puukujanne erottuu 
edelleen. Näkymä pihatieltä Suurpeltoon päin. 

Nygrannaksen tilan rakennukset ovat osittain huonossa kunnossa. 
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Muutokset kaava-alueella
Reitit ja reunat

Kehä II:n rakentamisen myötä 2000-luvulla Nygrannaksentie ja Uudenkyläntie jäivät 
toisarvoiseksi ja Uudenkyläntie on säilynyt päällystämättömänä kylätienä. Näkymiä 
pellolle ei pusikoitumisen ja pihapiirien umpeenkasvun vuoksi nykyään juuri avaudu. 
Peltoaukean halki kulkee useita polkuja, jotka yhdistävät Nygrannaksen ylikulkusillan 
asuinalueisiin. Vanhojen karttojen perusteella reitit ovat aiemmin kulkeneet 

Nygrannaksentien ja Uudenkyläntien pientareilla kasvaa runsaasti 
nuorta puustoa, joka kesällä sulkee näkymät itään lähes kokonaan
ummessa. Kuva Inkeri Niskanen.

Silokallio Nygrannaksentien varressa on säilynyt entisellään. 
Avokalliot muodostavat luontevia kävelyreittejä metsäselänteellä.

Uudenkyläntie on säilynyt osittain päällystämättömänä vehreänä 
kylänraittina.

Nygrannaksen tilan kautta. Oikoreittien syntymistä lienee edistänyt pellon viljelyn 
päättyminen.
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Muutokset kaava-alueella
Pihapiirit

Tehokkaamman ja tiiviimmän rakentamisen myötä pihat ovat pienentyneet ja niiden 
avoin tila vähentynyt. Selänteelle rakentamisen myötä pihat ovat usein rinteessä tai 
rinnettä on täytynyt porrastaa rakentamisen ja liikennejärjestelyiden helpottamiseksi. 
Uudenkyläntie 3:n pihapiiri, sekä Nygrannaksen tila ovat umpeenkasvun myötä 
sulkeutuneet peltoaukeasta omiksi tiloikseen. 

Nygrannaksentie 22 on 2000-luvun alun rinteeseen rakennettu 
pientaloyhtiö. Metsän kasvillisuus on pääosin poistettu ja piha 
asfaltoitu.

Uudenkyläntie 3:n pihapiiri kattaa vanhoissa ilmakuvissa 
laajemman alueen. 

Pellolta päin katsottuna Uudenkyläntie 3:n rakennukset ovat lähes 
kokonaan piilossa.
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Muutokset kaava-alueella
Dåvitsby ja Nygrannaksen tila

Dåvitsbyn kyläkukkulan jäljelle jääneen puoliskon merkitys maisemassa on edelleen 
merkittävä. Nygrannaksen tilan lähiympäristö on säilynyt avoimena ja se erottuu 
metsäisenä saarekkeena myös Kehän länsipuolelta. Pihapiiri on ollut avoimempi 
ja kaakkoiskulmassa sijaitsevaa latoa ympäröivä kasvillisuus on kasvanut kiinni 
pihapiiriin. Tilaan kuulunut talousrakennus Nygrannaksentien varrelta purettiin 2019. 
Talousrakennuksen ja tilan välillä sijaitsi reitti vielä 1950-luvulla.

Nygrannaksen pelto syyskuussa 2020 (näkymä etelään kohti Nygrannaksen siltaa). Nygrannaksen tilan 
jäljelle jäänyt pihapiiri erottuu selkeästi puustoisena kumpareena avoimesta peltomaisemasta. 

Pihapiirin umpeenkasvu on piilottanut Nygrannaksen rakennukset lähes 
kokonaan. 
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Yhteenveto maisematarkastelusta
Muutosajurit maisemassa

Maisemaa muuttaneet kulttuuritekijät: 

 → Maanviljely  -> maisematilan avartuminen (1)

 → Elinkeinorakenteen muutos ja kaupungistuminen -> Kehä II:n rakentaminen 
(2), Suurpellon rakentaminen (3), viljelymaiseman ja pihapiirien umpeen 
kasvaminen (4) 

 →

1.

2.

3.

4.
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Yhteenveto maisematarkastelusta
Vanhimmat säilyneet kerrostumat

 → Nygrannaksentien ja Uudenkyläntien linjaus on maisemassa pitkään säilynyt 
elementti (1). Merkitty Kuninkaan kartastoon 1871-1872.

 → Metsäiset kummut ja puuryhmät ovat luoneet avoimeen peltomaiseman 
kiintopisteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi peltojen raivauksessa syntyneiden 
kivikasojen ympäristöön kasvaneet avoimen paikan komeat puuryhmät (2). 

 → Nygrannaksen tilan lähiympäristö on säilynyt avoimena ja se erottuu edelleen 
metsäisenä saarekkeena, tilanmäkenä (3). 

 → Storhemtin mäki luo maisemaan selkeän maamerkin ja sitä ympäröiviltä reiteiltä 
avautuu maatalousmaisemaan näkymiä (4).

 → Möilimäen ja Nygrannaksen peltoja ympäröivien metsien reunat ovat pysyneet 
osittain samoilla kohdin, vaikka näkymät reiteiltä pellolle ovat sulkeutuneet 
umpeenkasvamisen myötä (5).

 →

Historialliset maamerkit ja 
luonteensa säilyttäneet näkymät

Modernit maamerkit ja näkymät

Säilyneet reitit
Säilyneet puuston reunat
Säilyneet vesiuomat

Säilyneet metsäselänteet

Avoimena säilyneet alueet

1.

3.4.

5

5

52.
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