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Kannen valokuvat: Kaisankoti  

Kuva taustalla:  
Päiväämätön valokuva (todennäköisesti 1930–40-luvulta), näkymä peltoau-
kean yli itään kohti kartanonmäkeä.  

Kuva alhaalla vasemmalla:  
Kaisankodin hallussa olevan valokuva-albumin mukaan kuva on vuodelta 
1929. Näkymä tallinmäeltä etelään. Kuvassa vasemmalla suuri väentupa 
(jonka massiivinen kivijalka on edelleen jäljellä) ja oikealla vanha aitta (kivija-
lasta on edelleen osa jäljellä; kivijalka on myös toiminut autotallina). Taaem-
pana kuvan keskiosassa näkyvät pieni tallimestarin tupa, aumakattoinen 
vaunuvaja sekä puutarhurin asunto.  

Alhaalla keskellä:  
Päiväämätön valokuva (todennäköisesti 1930-luvulta), näkymä kartanon 
metsäpuutarhan louhitulle lammelle ja kartanonmäeltä pohjoiseen avoimille 
peltoalueille.  

Alhaalla oikealla:  
Päiväämätön valokuva (todennäköisesti 1930–40-luvulta), leikatun kasvilli-
suusaidan rajaama Myllyjärvelle johtava polku kartanonmäen länsireunalla.  
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1. JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ 

Selvityksen tausta  

Pakankylän alue sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven pohjois-
puolella, ja Backbyn kartano sijaitsee Bodomintien varressa Kunnarlan, Röy-
län ja Bodomin kylien välisellä alueella. Backbyn vanhan kartanomiljöön 
pohjoispuolelta alkaa laaja Röylän peltoaukea, joka on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Pakankylän maisemaa luonneh-
tivat kartanomiljöö lehtevällä kumpareella, sitä ympäröivät laajat peltoau-
keat ja suuri Bodominjärvi. Backbyn kartano useine rakennuksineen on yksi 
Espoon parhaiten säilyneistä kartanoympäristöistä. Päärakennusta ympäröi 
puisto ja koko selvitysalue on aikoinaan ollut osa kartanon puistometsää. 
Nykyisin kartanossa toimii Kartanokylpylä Kaisankoti, joka tarjoaa yrityksille 
ja yksityishenkilöille ravintola-, virkistys- ja kuntoutuspalveluita. Kylpylära-
kennus ja majoitusrakennukset sijaitsevat vanhan päärakennuksen pihapii-
rissä tai sen läheisyydessä. Selvitysalueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria. 
 
Backbyn kartanon alueelle valmistellaan asemakaavaa, jonka tarkoituksena 
on varmistaa vuodesta 1957 kartanoa hallinnoineen Kaisa Kallion kansalais-
lahjasäätiön ylläpitämän kuntoutus-, virkistys ja lomakeskuksen, Kaisanko-
din, toiminta myös tulevaisuudessa. Backbyn kartanolla on merkittävä kult-
tuurihistoriallinen arvo ja se on osa maakunnallisesti merkittävää Bodomin-
järven kulttuuriympäristöä. Backbyn kartanoalueen suunnittelussa halu-
taan kiinnittää erityistä huomiota alueen kulttuurihistorialliseen arvoon. 
Kaupunkirakenteen halutaan säilyvän ”kartanomaisena”, väljänä ja suunni-
telmallisesti selkeäpiirteisenä. Uudisrakentamisessa on tarkoituksena huo-
mioida ja kunnioittaa nykyistä rakennuskantaa.   
 

 
 
Selvityksen tilaajana ovat toimineet Espoon kaupunki sekä Kaisankoti. Es-
poon kaupungilla työtä ovat ohjanneet maisema-arkkitehti Katariina Peltola 
sekä aluearkkitehti Christian Ollus. Kaisankodin puolesta työtä on ohjannut 
toimitusjohtaja Niina Pyy. Espoon kaupunginmuseolta työtä on ohjannut 
intendentti Tryggve Gestrin ja tietoja on lisäksi antanut tutkija Leena Sippo-
nen. Konsulttityöstä on vastannut Tengbom Eriksson Arkkitehdit, projekti-
päällikkönä maisema-arkkitehti Elina Kataja ja suunnittelijoina maisema-
arkkitehti Kaisa Junkkonen sekä arkkitehti Sassi Arjanko. Rakennusten tar-
kastelusta on vastannut tutkija Lauri Putkonen. Työssä on laadittu kaavoi-
tusta palveleva kulttuuriympäristön kokonaisvaltainen tarkastelu; kyseessä 
ei ole rakennushistoriaselvitys.  

 

Keskeiset piirteet ja arvot 

Backbyn kartanonmäki on maisemarakenteessa selkeästi hahmottuva se-
länne ja keskiaikainen kylänmäki, jota ympäröivät laajat viljelyalueet pitkine 
näkymineen ja eheiden metsäselänteiden muodostamat maisematilan ra-
jat. Alueen arvo perustuu pitkään ja johdonmukaisena säilyneeseen käyt-
töön ja historiaan sekä edelleen hahmotettavissa oleviin osa-alueisiin. Alu-
etta on viljelty ja laidunnettu jo 1500-luvulta ja luultavasti kauemminkin, ja 
myös alueen tiestöllä on pitkälle ulottuvat juuret. Mäen laella sijaitseva kar-
tanon päärakennus muodostaa edelleen alueella ja maisemassa vaikutta-
van kokonaisuuden ympäröivine kookkaine puineen, ja lukuisat säilyneet 
talous- ja asuinrakennukset kertovat kartanomiljöön asukkaiden sekä elin-
keinojen historiasta.  
 
 
 

 
 
Alueella on tapahtunut paljon umpeenkasvua eri puolilla, ja osa talousra-
kennuksista on huonossa kunnossa. 1920-luvun muotopuutarhan element-
tejä ei ole juuri jäljellä, ja puutarhataiteellisesti kiinnostavin kohde, kallioon 
louhittu metsälampi, on umpeenkasvanut ja osin sortunut.  
 
Tässä kulttuuriympäristöselvityksessä on aiemmin laadittuja selvityksiä, 
vanhoja karttoja ja valokuvia hyödyntäen määritelty Backbyn kartanoalu-
een keskeisimmät ominaispiirteet ja arvot sekä annettu suunnitteluohjeita 
alueen kehittämiselle. Aluetta on inventoitu ja arvoja tunnistettu maasto-
käyntien yhteydessä. Maisemanhoidon keinoin kartanopuiston ja alueen 
ilmettä on mahdollista elvyttää ja arvoja korostaa, ja rakennusten kunnos-
tus ja uudet käyttötarkoitukset tuovat jatkuvuutta alueelle. Hyvän suunnit-
telun keinoin on mahdollista myös kehittää ja maltillisesti täydentää aluetta 
kulttuurihistoriallisiin arvoihin tukeutuen. Tavoitteena on ohjata alueen ke-
hitystä siten, että Backbyn kartanoalueen arvokkaimmat ominaispiirteet 
säilyvät myös tulevaisuudessa.  
 

 

Helsingissä 27.5.2016 

Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy ja Lauri Putkonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä etelästä sisääntulotieltä Backbyn kartanolle  Kuva 1.
huhtikuussa 2016. EK  

   



 

     

BACKBYN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS  5 

2. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT  

2.1 SELVITYSALUE 

Selvitysalue sijaitsee Espoon Pakankylän, ruots. Backbyn kylässä (nro 401) 
(Backby), Röylän kaupunginosassa (nro 84). Kaisankodin katuosoite on Bo-
domintie 37. Varsinaisen selvitysalueen laajuus on noin 25 ha ja maisema-
kuvallisen tarkastelualueen laajuus noin 245 ha. Selvitysalueeseen sisältyy 
Backbyn kartanon, nykyisen Kaisankodin ja automuseon alue rajautuen 
kartanomäen pohjoispuoliseen niitty/peltoalueeseen, idässä ja lännessa 
Röylän peltoalueisiin ja etelässä Bodomintiehen. Maisemakuvaa on tarkas-
teltu laajemmalla alueella, rajautuen etelässä Bodomjärven pohjoisrantaan, 
lännessä Kunnarlan eli Gunnarsin alueeseen sekä voimakkaaseen pohjois-
eteläsuuntaiseen selännejaksoon, ja pohjoisessa sekä idässä laajoihin pel-
toalueisiin ja Sonsbrobackenin metsäalueisiin.  
 
 
 
 

 

 
 

 Suunnittelualueen sijainti peruskartalla. Kartta: Maanmittaus-Kuva 2.
laitos, avoimet paikkatietoaineistot, viitattu 03/2016.  

 
 

 

2.2 SELVITYKSEN TAVOITTEET 

Selvityksen tavoitteina on:  

• Tuottaa kaavoitusta varten tietoa alueen rakentumisesta, kulttuuri-
historiallisesti arvokkaista rakennuksista ja rakennetuista ympäris-
töistä, ominaispiirteistä ja arvoista. 

• Määritellä aiemmin laadittuja selvitystöitä, raportteja jne. sekä 
maastokäyntejä hyödyntäen ominaispiirteet alueen kehittämiselle 
siten, että Backbyn kartanoalueen arvokkaimmat ominaispiirteet 
säilyvät myös tulevaisuudessa.  

• Laatia suosituksia alueen ominaispiirteet ja arvot huomioon ottaval-
le jatkosuunnittelulle (mm. ohjeita täydennysrakentamisen sijoitta-
miselle tontilla, arvokkaan päärakennuksen hallitsevaa asemaa ko-
rostaen) sekä alustavia ehdotuksia kaavamerkinnöiksi. 

 
 
 
 
 
 
 

 Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa. Ortoilmakuva: Es-Kuva 3.
poon kaupunki 2015.  

 
 
 
 
 

 

2.3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Työn pohjaksi on käyty läpi aluetta koskeva taustamateriaali, johon sisältyy 
mm. selvityksiä, historiallisia karttoja, ilmakuvia, maankäytön suunnittelu-
luonnoksia ja kehityssuunnitelmia. Erityisesti on käyty läpi Kansallisarkiston 
digitaalisen arkiston kartta-aineistot sekä Espoon kaupunginmuseon, Es-
poon kaupungin kaupunkimittausosaston ja nimistön tutkijoiden hallussa 
olevat historialliset kartat ja ilmavalokuvat. Raportin luvussa 7 on jäsennelty 
käytetyt lähteet. Alueen arvoista ja ominaispiirteistä käydään myös keskus-
telua museoviranomaisen kanssa.  
 
Maastokäynneillä (maalis-huhtikuu 2016) on tutustuttu selvitysalueeseen, 
dokumentoiden valokuvaamalla selvitysalueen tärkeimmät maisemalliset 
elementit ja kaikki rakennukset ympäristöineen. Maisemaa on tarkasteltu 
selvitysaluetta laajemmin, maastossa sekä karttatarkasteluna, maisemati-
lan rajautuminen ja tärkeät näkymät huomioon ottaen. Puutarhan säilynei-
tä elementtejä ja muita rakenteita on tarkasteltu maastossa yleispiirteisesti; 
työhön ei ole sisältynyt lajikohtaista puuston ja kasvillisuuden inventointia, 
mutta maastokäyntien ja puutarhurin antamien tietojen perusteella mai-
semallisesti merkittävimpiä puita ja kasvillisuusaitoja on merkitty ana-
lyysikartoille, historiallisen kartanopuutarhan kannalta arvokkaimpia ja puu-
tarhalle ominaisimpia piirteitä tunnistaen.  
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2.4 ALUEELLE AIEMMIN LAADITUT SELVITYKSET JA 
SUUNNITELMAT 

 

2.4.1 VALTAKUNNALLISET INVENTOINNIT 

Vuoteen 2010 asti Backbyn kartano kuului valtakunnallisesti arvokkaaseen 
Snettas-Rödskogin RKY-alueeseen (RKY 1993). Snettansin ja Rödskogin kylät 
laajoine viljelymaisemineen muodostavat Espoon huomattavimman yhte-
näisen maisemakokonaisuuden. Rödskogin tiiviis ja rakenteeltaan yhtenäi-
nen kylä sijaitsee matalalla kukkulalla laajan peltoaukean pohjoislaidalla. 
Parhaiten säilyneitä ovat Hovgårdin, Neppersin, Nybysin ja Buusin raken-
nusryhmät (Museovirasto, 1993). Bodomjärven pohjoispuolella avautuvan 
peltomaiseman pohjoisreunalla lähekkäin olevat kylät ovat vanhan maan-
tien yhdistämät. Snettansin ja Rödskogin kyliä yhdistävät ja etelään suun-
tautuvat maantiet olivat linjaukseltaan samat jo 1700-luvulla (RKY 2009). 
 
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inven-
tointi on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 
alkaen. Inventointi tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelun yh-
tenä lähtökohtana. Uusi inventointi korvaa aiemman, vuonna 1993 julkais-
tun inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ym-
päristöistä.  
 
Vuonna 2010 voimaan tulleessa rakennettujen kulttuuriympäristöjen in-
ventoinnissa (RKY 2009) Backbyn kartanon alue jää Snettans-Rödskogin ky-
lä- ja viljelymaiseman rajauksen lounaispuolelle. Backby on kuitenkin edel-
leen maakunnallisesti arvokas merkittävä kulttuuriympäristö. 

 

2.4.2 MAAKUNTAKAAVA 

Backbyn alueella ovat voimassa 8.11.2006 Ympäristöministeriön vahvista-
ma Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa selvitysalue on mer-
kitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alu-
eeksi. Alue kuuluu ehdotusvaiheessa olevan Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan piiriin. Siinä alue on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuuriympäristöksi.   
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten laaditussa kulttuuriympäris-
töselvityksessä (Uudenmaan liitto 2012) Backbyn alue on osa kohdetta 2, 
Bodomjärven ympäristö. Bodomjärven ympärillä sijaitsevat kartano- ja ky-
läympäristöt muodostavat rakennuksineen ja vuosisatoja viljelyksessä ollei-
ne peltoineen hyvin säilyneen, Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillisen ky-
lä- ja viljelymaiseman. Oittaan, Margarethebergin ja Bodomin kartanoiden 
vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1700-luvun lopulta. Lisäksi järven 
ympärillä on lukuisia pienempiä, hyvin säilyneitä tilakokonaisuuksia ja kyliä 
kuten Snettans ja Rödskog. Järvenrantojen tiet ovat säilyttäneet vanhat lin-

jansa ja ovat maisemallisesti mielenkiintoisia. Perusteluina alueen arvolle 
kuvataan alueen olevan pääkaupunkiseudulla harvinaistunutta, yhtenäisen 
ilmeen säilyttänyttä ja keskiajalta periytyvää kylä- ja kartanomaisemaa. 
(Missä maat on mainiommat, Uudenmaan liitto 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (YM vahvistanut 8.11.2006). Kuva 4.
Uudenmaan liitto. 

 

 Ote Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksestä ” Missä maat Kuva 5.
on mainiommat”. Uudenmaan liitto 2012.  

2.4.3 YLEISKAAVA 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa 1, jonka Ympäris-
töministeriö on vahvistanut 27.6.1996. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 
vuonna 1997.  
 
Kaavassa alue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä ky-
läalueeksi. Alue on myös merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ym-
päristöksi. Kaavamääräyksessä todetaan, että suojeluarvoltaan merkittävät 
rakennukset, rakenteet ja vanha tiestö tulisi säilyttää. Rakentamisen on ra-
kennustavaltaan ja sijainniltaan sopeuduttava ympäristöön. Alueella on 
kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyö, puiden kaato tai muu 
näihin verrattava toimenpide luvanvaraista siten kuin RakL 124 a §:ssä on 
säädetty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ote vuoden 1997 yleiskaavasta. Espoon kaupunki.  Kuva 6.

 
Alue kuuluu valmisteilla olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
piiriin. Yleiskaavan alue käsittää yli kolmanneksen koko Espoon maapinta-
alasta ja siinä tehdään maankäytön visio vuoteen 2050. Keskeisiä suunnitte-
luhaasteita ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen, joukkoliikenneyhteyk-
sien ja palvelujen turvaaminen alueella sekä nykyisten kyläalueiden tunnis-
taminen ja niiden elinkelpoisuuden vahvistaminen.  
 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa alueen merkittäviä teemoja 
ovat kulttuuriympäristön arvot, perinnekylä sekä hyvinvointikeskus. Kehit-
tämisen painopistealueissa se sijoittuu virkistäytymisvyöhykkeelle, jonka 
kautta kulkee ”Kylänauha 1”. Aluetta ympäröivät useat viheryhteydet.  
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 Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmisteluaineistosta: Kuva 7.
identiteetit. Espoon kaupunki.  

 

 

 

 

 

 Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmisteluaineistosta: Kuva 8.
Kehittämisen painopistealueet. Espoon kaupunki.  

 

2.4.4 ASEMAKAAVA 

Alueella ei ole voimassa lainvoimaista asemakaavaa. Alueella on käynnisty-
nyt Pakankylän kartano 710100 -nimisen asemakaavan laadinta. Kaavan 
valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 5.11.–4.12.2012. Kaavan tavoitteena 
on mahdollistaa Kaisankodin toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. 
Kaisankodin päätoimiala on työikäisten varhaiskuntoutus, mutta jatkossa 
haluttaisiin kehittää monipuolisempia terveyspalveluja ja myös majoitusti-
loja halutaan laajentaa. Lisäksi toiveena on monipuolinen liikuntahalli, joka 
voisi Kaisankodin asiakkaiden lisäksi palvella alueen koululaisia. Kaisankodin 
alueelle toivotaan myös rakentuvan kyläkeskus, ”Väentori”, jossa voisi jär-
jestää joulumarkkinoita ja kesäteatteriesityksiä. 
 
Kaavaluonnoksessa kartanon alue on merkitty palvelurakennusten kortteli-
alueeksi (P). Rakennusten sovittamista maastoon, uudisrakennusten sijoit-
telua, materiaaleja ja mittasuhteita, hulevesien ohjaamista ja olemassa ole-
van puuston säilyttämistä on ohjattu kaavamääräyksissä. Alueen länsireuna 
on kaavaluonnoksessa merkitty siirtolapuutarha-alueeksi ja koilliskulma lä-
hivirkistysalueeksi. Rakennukset on luonnoksessa merkitty kulttuurimaise-
man kannalta arvokkaiksi rakennuksiksi, joiden korjaus-, muutos- ja laajen-
nusrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen omi-
naispiirteisiin ja asemaan maisemassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ote vuonna 2012 nähtävillä olleesta asemakaavaluonnoksesta.  Kuva 9.

Espoon kaupunki. 

Kartanoalueelle on annettu sk-merkintä, joka tarkoittaa kulttuurihistorialli-
sesti merkittävää kartanoympäristöä, jonka rakennushistorialliset, maise-
malliset ja puutarhataiteelliset ominaispiirteet tulee vaalia. Istutuksissa tu-
lee käyttää pihapiirille luonteenomaista lajistoa. Lisäksi alueelle liittyy 
yleismääräys, jossa alueen maisemakuvassa tulee säilyttää kulttuurihistori-
allisesti arvokas avoimen laakso-alueen ja puistomaisen metsäsaarekkeen 
suhde. Rakennusoikeutta kaavaluonnoksessa on esitetty 22 000 k-m2.  
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2.4.5 MUUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 

Aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm. vuonna 1996 (Sito, 
Taina Tuominen) laadittu kartanopuiston historia- ja nykytilaselvitys, vuon-
na 2001 (Gun Björstäkt) laadittu puutarhan kasvillisuuden inventointi, 
vuonna 2005 tehty kehittämissuunnitelma (Arcnet, MP-studio Ky: kaksi 
maankäyttövisiota mm. tallimäen ja metsäkukkulan täydennysrakentami-
sesta sekä päärakennuksen keittiön ja toimistotilojen muutossuunnitelmat) 
sekä vuoden 2012 maankäytön idealuonnos (A-konsultit Oy: majoitusra-
kennusten uudistaminen ja uudet paviljonkimaiset majoitusrakennukset, 
päärakennuksen laajentaminen pohjoiseen, uusi väentori ja rekonstruoitu 
väentupa, sisäliikuntatiloja harmaakivinavettaan, mm.). Alueelle laadittiin 
asemakaavaluonnos vuonna 1993–1994, mutta kaavaa ei jatkettu tuolloin 
pitemmälle.  
 
Muut selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu lähdeluettelossa luvussa 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ote puustoinventoinnista 1996. SITO, Taina Kuva 10.
Tuominen.  

 
 
 

  



 

     

BACKBYN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS  9 

3. MAISEMA 

3.1 MAISEMARAKENNE 

 

Selvitysaluetta laajemmassa maisemarakenteellisessa tarkastelussa on 
hahmotettavissa laajat ja selkeät avoimet maisematilat, joita rajaavat voi-
makkaat metsän reunavyöhykkeet. Bodominjärveä ja Bodomin-Röylän vil-
jelytasankoa reunustaa lännessä selännealue, joka muodostuu selänteiden 
ketjusta. Etelässä ensimmäisenä Ryssänkallion selänne ja Kalmarin selänne 
jatkuen pohjoiseen Kunnarlan selänteen, Pakankylän selänteen ja Nettaan 
selänteen kautta Luukin ylännealueelle. Röylän peltoja pohjoisessa rajaa 
Röylän selänne. Pakankylän, Snettansin ja Rödskogin kylät laajoine viljely-
maisemineen muodostavat Espoon huomattavimman yhtenäisen maise-
makokonaisuuden. Viljelylaaksosta saarimaisesti kohoavat metsäiset kum-
pareet ja niitä yhdistävät matalat Vanhankartanon ja Puotisten selänteet 
toimivat purolaaksojen vedenjakajina. Vanhat kylätiet noudattavat näitä 
vedenjakajaselänteitä ja korkeimpien selänteiden reunavyöhykkeitä. (Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011, s. 11) 
 
Selvitysalue sisältyy Nuuksion järviylängön alueeseen. Vuonna 1989 valtio-
neuvosto allekirjoitti periaatepäätöksen Nuuksion järviylängön säilyttämi-
sestä sekä kehittämisestä ulkoilualueena ja erämaisena luontoalueena ja 
luonnonsuojelun tarkoituksiin. Valtioneuvosto vahvisti päätöksellään Nuuk-
sion järviylängön ainutlaatuisuuden ja arvon merkittävänä kansallisena 
luontokohteena. Periaatepäätöksen mukaan pienimuotoista rakentamista 
olisi suositeltavaa sijoittaa entisille alueille kyläkeskuksiin ja vanhojen ja ra-
kennuksien yhteyteen. (Pro Bodominjärvi ry:n internet-sivut.  
http://www.nuuksionjarviylanko.fi/9; HE 111/1003 hallituksen esitys Edus-
kunnalle laiksi Nuuksion kansallispuistosta) 
 
Kartanonmäen lähiympäristön maisemarakenne koostuu yleisesti viljely-
käytössä olevista, avoimista laaksoalueista ja niistä kohoavista pienistä 
puustoisista selännekumpareista, joille rakentaminen on perinteisesti sijoit-
tunut. Moreeni- ja kallioselänteiden lakialueilla on kalliopaljastumia ja kivik-
koja. Rakentaminen sijoittuu pääosin selänteiden rinnealueille. Alueen mai-
semarakenne on esitetty oheisessa kuvassa sekä raportin liitteenä 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maisemarakenne laajemmalla tarkastelualueella. Selvitysalue Kuva 11.
merkitty valkoisella. (Lähde: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 
28.11.2011, s. 11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Selvitysalueen ja ympäröivän lähimaiseman rakenne (ei mittakaa-Kuva 12.

vassa); merkkien selitykset vasemmalla. Maisemarakennekartta mitta-
kaavassa 1:5000 on esitetty raportin liitteenä 2.  
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3.1.1 MAA- JA KALLIOPERÄ 

Selvitysalueen ja suurmaisemassa sen itäpuolelle jäävän alueen maaperä 
koostuu tyypillisesti matalimpien, usein viljelyskäytössä olevien alueiden 
savikoista, joista kohoaa yksittäisiä, ohuen moreenikerroksen peittämiä kal-
liomäkiä. Myös Backbyn kartanon alue sijaitsee tällaisella pienellä selänteel-
lä. Selänteiden alarinteillä on myös hiekkamuodostumia, joissa noin 0...3 
metrin paksuisen siltti- tai savikerroksen alla sijaitsee hiekka- tai hiekkamo-
reenikerros. (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011, s. 6 ja liite 3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maaperä, selvitysalue merkitty tummansinisellä. Espoon Kuva 13.
kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011, liite 3.  

 
 

 
 
Selvitysalueen länsipuolelle jää Pitkäjärven ympäristön selännealue, jossa 
maaperä on hiekka- ja moreenivaltaista. Selänteiden lakialueilla on runsaas-
ti kalliopaljastumia. Kapeissa kohoumien välisissä notkelmissa pintamaape-
rä koostuu pääasiassa savesta tai turpeesta. Alueella on lisäksi paikoin pie-
nialaisia hiekkamuodostumia. (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 
28.11.2011, s. 6 ja liite 3.)   
 
3.1.2 KORKEUSSUHTEET JA GEOMORFOLOGIA 

Selvitysalueen korkeimmat kohdat kartanonmäellä kohoavat noin 50 
mmpy. Kartanonmäeltä maasta laskeutuu ympäröiviin viljelyalueisiin, jotka 
sijaitsevat keskimäärin noin 25...30 mmpy. Bodominjärven pinta on noin 23 
mmpy. Selvitysalueesta länteen maasto kohoaa ja muuttuu selänteiseksi.  
 
 
 
 
 

 Vinovalovarjokuvasta voidaan havaita, että laajempaa mai-Kuva 14.
seman korkokuvaa hallitsee voimakas koillis-lounassuuntainen se-
länteiden ketju. Kartanonmäki (kuvassa merkitty punaisella) ko-
hoaa viljelyalueiden muodostamasta alavasta maisematilasta. 
Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen karttapalvelut, viitattu 
03/2016.  

 

3.1.3 VESISUHTEET JA ILMASTO 

Selvitysalue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen. Kartanoalueen etelä-
puolella sijaitsee Espoon suurin, hieman yli 400 hehtaarin laajuinen Bodo-
minjärvi. Selvitysalueen virtavedet laskevat Espoonjoen läntiseen latvahaa-
raan, Glomsåniin. Bodominjärven lähivaluma-alue koostuu melko kapeasta 
järveä ympäröivästä kaistaleesta. Valuma-alueesta suurin osa koostuu jär-
veen laskevien purojen, Luukinpuron ja Snettansån valuma-alueista. (Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011, s. 6-7.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valuma-alueet. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Kuva 15.
28.11.2011, s.7.  
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3.1.4 KASVILLISUUDEN PÄÄPIIRTEET 

Kartanonmäki ja sen lähialue ovat luonnonympäristöltään ja kasvillisuudel-
taan vaihtelevia. Eri luontotyyppejä edustavat Bodominjärvi ranta-
alueineen, pohjoisen avoimet ja kulttuurivaikutteiset viljely-ympäristöt sekä 
länsiosan yhtenäiset metsäalueet. Niiden ohella lähialueella esiintyy pienia-
laisempia kohteita kuten jokilaaksoja, perinneympäristöjä, lintukosteikkoja 
ja lehtoalueita. Oheisessa kuvassa on esitetty kartanonmäen lähimaaston 
luontokohteet. (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011, s. 8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kartanonmäen (kuvassa punaisella) lähialueiden Kuva 16.
luontoarvot. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 
2011,s. 8-9 & liite 4.  

Kartanonmäki sijaitsee peltojen keskeltä kohoavalla metsäisellä saarekkeel-
la. Pakankylän kartano useine rakennuksineen on yksi Espoon parhaiten 
säilyneistä kartanoympäristöistä. Päärakennusta ympäröi puisto ja koko 
selvitysalue on aikoinaan ollut osa kartanon puistometsää. Vuonna 2011 
tehdyn luontoselvityksen mukaan alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä 
alueelta ole löytynyt uhanalaisia lajeja (Suomen ympäristökeskus 2011). 
(Luontotieto Keiron Oy, 2011, s. )  
 

Backbyn kartanonmaisema on historialtaan ja merkittävyydeltään yksi Es-
poon tärkeimmistä varsinaisista kartanoista ja samalla puistoineen ja vilje-
lysmaisemineen hyvin säilynyt arvokas kulttuurimaisemakokonaisuus (Härö 
1984). Luontoselvityksen perusteella alueen luontoarvotkin liittyvät kiinte-
ästi kulttuurihistoriaan arvokkaan kartanopuutarhamiljöön ja entisen puis-
tometsän ansiosta. (Luontotieto Keiron Oy, 2011, s. 26)  
 
Täysin luonnontilaisia elinympäristöjä alueella ei esiinny, vaikka entinen 
puistometsä on luonnontilaistumassa ja siinä esiintyy tavanomaista enem-
män lahopuuta. Elinympäristönä alue on monipuolinen ja rehevä, joskin 
pienialainen. Se tarjoaa soveltuvaa elinympäristöä melko laajalle seuralais-
lajistolle, joka on sidoksissa jalopuita kasvavaan kartanomiljööseen. Selvi-
tysalueelta löytyy useita vanhoja puutarhakasveja. Maininnan arvoisia ko-
timaisia kasveja ovat uhanalainen keltamatara sekä vaateliaat lehdon lajit 
mustakonnanmarja ja koiranheisi. (Luontotieto Keiron Oy, 2011, s. 26) 
 
Selvitysalueen tuntumassa on muutamia kasvillisuudeltaan arvokkaita pe-
rinnemaisemia, jotka on tunnistettu Espoon perinneympäristöt 2003 -
selvityksessä. Näistä mainittakoon Kunnarlan keto; Kunnarlantien ja Mylly-
järventien / Bodomintien teiden risteyksessä oleva pieni, kuiva mäki, jolla 
on sijainnut rakennuksia. Lisäksi Röylässä sijaitsee Snettansin tilan vanha 
lammaslaidun. Laidunalueen länsi- ja eteläosat ovat hakamaista, mutta 
pääosa alueesta on kosteaa, lajistoltaan niukkaa niittyä, jonka poikki kulkee 
ojia (Raatikainen & Vaittinen 2003).  
 

3.2 MAISEMAKUVA 

Pakankylän maisemaa luonnehtivat Backbyn vehreä kartanomiljöö kumpa-
reella sekä sitä ympäröivät laajat avoimet maisematilat: viljellyt peltoaukeat 
sekä suuri Bodominjärvi. Vanhan kartanomiljöön pohjoispuolella on laaja 
Röylän valtakunnallisesti arvokas peltomaisema, johon selvitysalue maise-
makuvaltaan saumattomasti liittyy. Maisematilaa rajaavat metsäiset selän-
teet sekä pienet viljelystä poistuneille peltoaloille muodostuneet lehtipuu-
valtaiset metsiköt.  
 
Backbyn kartano sijaitsee Bodomintien varrella Kunnarlan, Röylän ja Bo-
domin kylien välissä. Kartanonmäki kuvaa alueen maisemaa havainnollises-
ti: kartanorakennus sijaitsee näkyvällä paikalla, peltolaaksosta kohoavan 
kumpareen laella. Backbyn kartano useine rakennuksineen on yksi Espoon 
parhaiten säilyneistä kartanoympäristöistä. Päärakennusta ympäröi puisto 
ja koko selvitysalue on aikoinaan ollut osa kartanon puistometsää. Osalla 
laaksoalueista, kuten kartanonmäen välittömässä yhteydessä länsipuolella, 
avoin maisema on kasvamassa umpeen. Maisemakuva on muuttunut (sul-
keutunut) myös monin paikoin varsinaisella kartanonmäellä sekä kartanon 
kaakkoispuolen alueilla. Selvitysalueen maisemakuvaa ja kartanon puutar-
hanympäristön tilaa on kuvattu tarkemmin luvuissa 5.1 ja 5.3.  

3.3 MAISEMAN ARVOT 

3.3.1 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT MAISEMA-
ALUEET JA VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RA-
KENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT 

Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole valtioneuvoston päätöksen 1995 
mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai perinnemaise-
mia. Maisema-alueiden inventointi on päivitetty 2010–2015, ja päivitysin-
ventoinnissa ei ole tunnistettu uusia alueita selvitysalueen läheisyydessä. 
Selvitysalueen pohjoispuolelta alkava laaja Snettansin-Rödskogin kylä- ja vil-
jelymaisema on osoitettu RKY 2009 -inventoinnissa valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Aluetta on kuvattu lyhyesti 
luvussa 2.4.1 ja tarkemmin RKY-inventoinnin internet-sivuilla (www.rky.fi).  
 

 
 

 Selvitysalueen pohjoispuolella sijaitsee RKY 2009 Kuva 17.
–alue, Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema. 
Museovirasto, RKY2009, www.rky.fi.  

  

Myllyjärvi-Hepojärven luonnonsuo-
jelualue 

Myllypuron koski, 
Röylä (arvokas geo-
loginen kohde) 

Kunnarlan Myllyjärven luonnon-
suojelualue 

Gunnarsviken (muut 
säilyttämisen arvoiset 
kohteet) 

Smedsvikenin 
lintulahti (paikal-
lisesti arvokkaat 
kohteet) 

Rapakivilouhos, Pakan-
kylä (arvokas geologi-
nen kohde) 
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3.3.2 MAAKUNNALLISESTI JA PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄT 
KULTTUURIMAISEMAT, RAKENNETUT KULTTUU-
RIYMPÄRISTÖT JA TIESTÖ 

Backbyn kartanoympäristöllä on maakunnallisesti merkittävää kulttuurihis-
toriallista arvoa; alue on osa laajempaa Bodomjärven kulttuuriympäristöä, 
joka on maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaa-
limisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Yleiskaavassa alue on myös merkitty 
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Alueella ei ole voimassa 
asemakaavaa.  
 
Backbyn selvitysalueella ja sen lähiympäristössä on useita paikallisesti mer-
kittäviä teitä, joilla on pitkät juuret. Näitä voidaan havaita vanhoista kartois-
ta, ja vanhojen teiden sälyttämismahdollisuuksia on tutkittu useissa selvi-
tyksissä (mm. Vuori 1978; Härö 1983; Espoon vanhojen teiden säilyttämis-
mahdollisuudet, työryhmän raportti 1985). Maisemallisesti ja historiallisesti 
merkittävät tiet on luokiteltu Espoon vanhojen teiden säilyttämismahdolli-
suudet -selvityksessä kolmeen luokkaan lähinnä säilyttämismahdollisuuksi-
en ja kohteiden edustavuuden vuoksi. Selvityksessä luokkaan II on merkitty 
Bodomjärven länsipuolta pohjoiseen johtava Kunnarlantie-Myllyjärventie 
sekä siitä Backbyn kartanonmäelle koilliseen haarautuva puukujanne (K2). 
Lisäksi Snettansintien osa (Bodomintien itäosasta kartanonmäelle) on mer-
kitty arvoluokkaan II. Tietä kuvataan selvityksessä suurten viljelysaukeiden 
kautta kulkeva RöyIän ja Pakankylän välisenä yhteytenä, joka seurailee 
1750-luvun kartalle merkittyä reittiä. Tieosuudet ovat tärkeä osa laajaa yh-
tenäistä viljelymaisemakokonaisuutta.. Luokassa II olevien teiden käyttöön 
kohdistuu selvityksen mukaan suuria paineita eikä mahdollisuuksia korvaa-
viin yhteyksiin ole. II luokan teiden hoidossa tulisi kuitenkin välttää muutok-
sia ilman perusteltuja syitä.  
 
Mikko Härön (1985) mukaan Pakankylässä jo 1700-luvun kartat osoittavat 
Lahnuksesta tulleen kylätien molemmin puolin joukon pikkuteitä. 1900-
luvun alussa ne ovat tihentyneet, ja ovat osaksi samoja kuin ennen. Vuonna 
1803 Pakankylässä suoritettiin sen omien teiden katsastus. Mukana oli kuu-
si tietä, joista tärkein oli 2 650-metrinen, 3,6 metriä leveä kylätien osuus 
Nettaan rajalta Kunnarlaan. Muut tiet olivat lyhyempiä. Tallängshörnetistä 
vei Backbyn tontille 310 m pitkä tie, tontilta kylätien varteen 250 m reitti, 
tontilta Bodomin rajalle 270 m tie sekä vielä reitti myllylle. Kylän alueelle 
mitattiin teitä yhteensä 4 300 m; joukosta kuitenkin puuttuu esimerkiksi 
Velskolasta tullut kylätie. Edelleen Härön mukaan Puotistentien (nykyisen 
Bodomintien) pohjoisin osuus Pakankylän kartanon eteläpuolella on synty-
nyt 1900-luvulla. Vanha tielinja tulee kartanon ohi Nettaantienä (nyk. Snet-
tansintie) Lukbäckenin sillalle. Silta on 1900-luvun asussa, maatuet kivestä, 
kansi betonia. (Härö 1985) 
 
Pakankylän kartanon pohjoispuolelta kulkenut reitti on heinittymässä ja ve-
sakoitumassa umpeen. Nettaantieltä (nyk. Snettansintie) se kaartuu pellon 
laitaa kartanon mäelle, jossa siitä eroaa samaten käytöstä jäänyt, n. 100 m 
pituinen, 7-8 m leveä puu- ja pensaskuja etelään. Vanha kylätie laskeutuu 
villiintyneen puiston, kartanon portin ja sitä seuraavan koivurivin ohi pienel-

le sillalle. Sillan maatuet ovat kivestä ja kansi puuta. Lähin vastine on Takku-
lan Ruoksilta, joten tämäkin lienee rakennettu vuosisadan alussa. Sillalta 
kaartaa pohjoiseen ja takaisin Nettaantielle peltotie, jonka kulku korvaa ky-
lätien kartanonmäen kiertävän linjan. Sillalta lounaaseen kylätie jatkuu koi-
vurivin reunustamana kauniin viljelysmaiseman halki. Molemmat tiet ovat 
n. 3 m leveitä, hiekkapintaisia, keskeltä nurmettuneita. (Härö 1985) 
 
Näitä selvityksiä vanhemman, 1978 laaditun tieselvityksen mukaan Bodo-
minjärven molemmin puolin olisi ollut jo 1500-luvulla tie, joka olisi kulkenut 
Backbyn kautta (ko. selvityksen kartta on piirretty Ramsayn, 1924 mukaan). 
Selvitys kuvastaa muutoin 1970-luvun tilaa: Pakankylän ja Röylän välisellä 
viljelyaukealla on tällöin sijainnut maisematie (”hyväkuntoinen soratie”), 
johon ovat tukeutuneet. Nettaan kartano ja Röylän vanha kylä. Pakankylän 
kartanon puukujat mainitaan hyväkuntoisina sorateinä, lisäksi mainitaan 
vanha puukuja kartanon pohjoispuolella sekä puron varressa kaunis lehti-
puukuja. Peltotiet Gunnarsilta Backbyn kartanolle sekä ojan vartta pohjoi-
seen mainitaan selvityksessä hyväkuntoisina sorateinä. (Vuori 1978).  

 

 

 

 

 

 Näkymä Bodomintieltä (vanhalta Puotistentieltä) Kuva 18.
itään kohti kartanonmäkeä. Päiväämätön valokuva 
1930-50-luvun väliseltä ajalta. KK  

 

 

 Näkymä koivukujan reunustamalta vanhalta tiel-Kuva 19.
tä koilliseen Backbyn kartanonmäelle ja hopeasalavi-
en reunustamaa purouomaa pitkin pohjoiseen. Tielin-
jaus on ollut näkyvissä jo 1750-luvun kartoilla. LP  

 

 Näkymä kartanonmäen itäpuolen vanhalta peltotieltä luoteeseen. Kuva 20.
Kuvassa näkyy myös vanha betonipilarien merkitsemä kivisilta, joka ylit-
tää Marbäcken-Snettansbäckenin purouoman. LP  
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3.3.3 ARKEOLOGINEN KULTTUURIPERINTÖ 

Selvitysalue sisältyy valtakunnalliseen muinaisjäännösrekisteriin keskiaikai-
sena kylätonttina (nro 1000001814, Backby/Backaby; Pakankylä). Alue on 
tunnistettu myös Espoon keskiaikaisten kylänmäkien inventoinnissa (2000, 
Espoon kaupunginmuseo, Teija Nurminen). Inventoinnin mukaan alueella 
on mahdollisesti vielä säilynyt keskiaikaisia asutuskerrostumia. Mäen poh-
joispuolelta on löydetty kvartseja, mikä viittaa mahdolliseen esihistorialli-
seen asuinpaikkaan (mj nro 1 000 005 814). Keskiaikainen kylänmäki, kylän 
keskusalue käsittää inventoinnin perusteella koko Backbyn kartanonmäen 
(ks. violetti aluerajaus alla olevassa kuvassa).  
 
 

 
 

 Ote Bodominjärven kulttuurimaisema-alueet ja Kuva 21.
kulttuuriympäristökohteet -kartasta. Espoon kaupun-
kisuunnittelukeskus 2011, s. 16.  

 
 

 

3.3.4 PERINNEYMPÄRISTÖT 

Espoossa on vielä jäljellä arvokkaita maisemakokonaisuuksia, joita luonneh-
tivat viljellyt pellot ja vanha rakennuskanta mm. Röylässä. Nämä kauniit, 
vielä melko idyllistä maalaismaisemaa olevat aluekokonaisuudet ovat tär-
keitä alueita pääkaupunkiseudun köyhtyvässä maisemakuvassa. Selvitys-
alueen tuntumassa sijaitsevat perinnemaisemat ovat Kunnarlan keto sekä 
Snettansin tilan vanha lammaslaidun (Raatikainen & Vaittinen 2003). Pe-
rinneympäristöjä on kuvattu lyhyesti luvussa 3.1.4 sekä tarkemmin Espoon 
perinneympäristöt 2003 -selvityksessä.  
 
Espoon perinneympäristöjä koskeva selvitys on päivitetty vuonna 2014 
(Lampinen & Annala, Espoon ympäristökeskus 2014). Lähellä Backbytä si-
jaitsevan Kunnarlan kedon tila on selvityksen mukaan vuodesta 2003 vuo-
teen 2014 todennäköisesti parantunut tai pysynyt samana hoidon ansiosta. 
Alueen rajausta on tarkennettu.  
 
 
 
 
 

 

 Ketoneilikka (Dianthus deltoides) on runsaimpia Kuva 22.
Kunnarlan kedon ketolajeista. Espoon perinneympä-
ristöt 2014, kuva Jussi Lampinen.  
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4. KULTTUURIMAISEMAN HISTORIAA 

4.1 TAUSTAA  

Pakankylän aluetta ja Backbyn kartanoa on tarkasteltu eri aikakausien his-
toriallisten karttojen perusteella sekä kirjallisiin lähteisiin ja aiempiin selvi-
tyksiin perustuen. Uudempaa, 1900-luvulla tapahtunutta kulttuurimaise-
man kehitystä on lisäksi tarkasteltu vanhoihin valokuviin, ilmakuviin sekä 
kartanon asukkaiden von Freymannien muistamiin tietoihin perustuen. Eri 
aikojen historiallisista kartoista on laadittu kooste, joka on tämän raportin 
liitteenä 7.  
 
Espoossa on säilynyt monin paikoin vanhaa maatalousympäristöä, jossa 
kumpuilevassa maisemassa mäen päälle sijoittuu vanha asutus ja alavat 
alueet ovat olleet viljelyksessä. Huomattavia, pääkaupunkiseudulla ainut-
laatuisia maisema-alueita ovat etenkin Röylän viljelymaisema, Söderskogin 
viljelymaisema ja vanhan Nuuksion alue. Pakankylästä Röylän läpi Bodomiin 
kulkeva tie on säilyttänyt kylätiemäisen leimansa, tien kulkiessa aivan talo-
jen ja talousrakennusten lomassa peltoalueita myötäillen. Röylän vielä vilje-
lyksessä oleva peltoalue on säilynyt harvinaisen laajana. (Raatikainen & 
Vaittinen 2003) 
 

 
 

 Näkymä Pakankylästä Röylään. EK  Kuva 24.

 
Backby on keskiaikainen kylänmäki, jota ympäröivät viljavat savikot ja maa-
perältään suotuisat selänteiden alarinteet ovat olleet viljely- ja laidunmaata 
vuosisatojen ajan. Koko kylänmäki luetaan historiallisen ajan muinaisjään-
nöksiin, jota koskee muinaismuistolaki. Pakankylän alueen ja Backbyn kar-
tanon kulttuurihistoria on pitkä ja vivahteikas, ja vanhimmat kirjalliset tie-
dot Backbyn tilasta ulottuvat 1540-luvulle. Myös ympäröivien Bodomin ja 
Gunnarsin alueilla on ollut asutusta jo 1400–1500-luvuilla.  
 
Backbyn tila on ollut aikanaan varsin laaja, ja tilaan on kuulunut useita torp-
pia eri aikoina. Alueella on ollut laajoja viljely- ja laidunmaita, ja eri aikoina 
tilalla on pidetty kotieläiminä tiettävästi ainakin hevosia ja lehmiä, Frey-
mannien aikana myös kanoja ja sikoja. Uudempaa maatalous- ja kulttuuri-
kehitystä edustaa Freymannien aikana tapahtunut viininviljely sekä laajat 
muotopuutarhat ja kuusiaidat.  

 
4.1.1 1700-LUKU JA SITÄ VANHEMMAT VAIHEET 

Vanhimmat merkinnät maakirjoissa Backbyn kantatilasta ulottuvat 1540-
luvulle, ensimmäinen omistaja oli Erik Mickelsson (mm. Härö 1984, Jutikka-
la-Nikander 1939). Tilan 1500-luvun talot eivät Hagar Nikanderin (1985) 
mukaan olleet erityisen vankkoja, sillä missään ei ollut kolmea lehmää 
enempää. Nimellä Pakankylän entinen ratsutila kohde on mainittu Jutikka-
lan-Nikanderin teoksessa Espoon pitäjässä sijaitsevana yksinäistilana. Jutik-
kalan-Nikanderin mukaan kartano käsittää paitsi kantatilan, kolme siihen 
1590-luvulla, 1620-luvulla ja 1630-luvulla liitettyä tilaa (1939: 345-347). 
Maaratsutilaksi alue muodostettiin vuonna 1626. Vuodesta 1633 alkaen 
Johan Brennerin aikana tila luettiin veroluontoiseksi yksinäistaloksi, jota 
alettiin viljellä omana tilanaan. Johanin poika, kirkkoherra Mårten Brenner 
hoiti rintamalla vuosina 1635-1646 sotilassaarnaajana Backbyn ratsupalve-
lusta ja sai siten ratsuvapauden tilalleen. Ratsuvapautta puolustivat myös 
kartanon myöhemmät omistajat. Backbyn ratsutila lienee Brennerien ajois-
ta lähtien ollut jatkuvasti hyvässä kunnossa (H. Nikander 1985, s. 214-215).  
 
Backbyn ja läheisten Gunnarsin (Kunnarlan), Snettansin, Bodomin, Skraka-
byn ja Röylän / Punametsän (Rödskogby) asutus ja tiestö ovat vanhaa pe-
rua. Kunnarlantien nykyinen reitti Bodomjärven länsipuolella on kutakuin-
kin sama kuin jo 1750 pitäjänkartalla. Kartta lienee vanhin jäljellä oleva tieto 
tien kulusta, mutta reitti on tätä vanhempi, ehkä jo seudun asuttamisen ai-
koihin kinttu- tai hevospolkuna syntynyt (Härö 1990). Bodomjärven tuntu-
massa oli ruotsinkielisiä kyliä ja uudistaloja jo 1350–1450-luvulla. Nimistön 
historiatutkimuksen perusteella Backbyn ensimmäinen talo oli todennäköi-
sesti 1400-luvun alussa perustettu ruotsinkielinen talo, ja kylä pysyi myö-
hemminkin ruotsalaisena. Yksi kylän taloista oli kuitenkin 1500-luvulla suo-
malainen. Backbyssä oli neljä vanhaa kantataloa, mutta niiden nimet eivät 
ole säilyneet. (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2011).  
 
Espoossa suurtiloja syntyi pääsääntöisesti 1800-luvulla, kun rikas maanvilje-
lijä tai ratsutilallinen laajensi tilaansa hankkimalla naapuritiloja tai niiden 
osia. Backby ja läheinen Bodom luettiin kuitenkin suurtilaksi jo 1600-luvulla. 
Backbyn tilalla oli värikkäitä vaiheita ja useita eri omistajasukuja 1600–
1800-luvuilla. Tilan vaiheita on kuvattu tarkemmin mm. edellä mainituissa 
Nikanderin ja Härön julkaisuissa. Luettelo tilan omistajista on raportin liit-
teenä 6.  
 
Backbyn kartanon alue on tunnistettavissa jo 1700-luvun vanhoissa kartois-
sa, yleispiirteisenä alueena Fonseenin pitäjänkartassa vuodelta 1750 sekä 
ns. Kuninkaankartastossa 1776-1805, ja huomattavan tarkasti kartoitettuna 
tiluskartassa, joka esittää vuoden 1793 tilannetta ja joka on päivätty vuodel-
le 1799. Sekä Fonseenin että kuninkaan kartassa on esitetty Bodominjärven 
länsi- ja itäpuolta kulkevat tiet, jotka ovat pääpiirteiltään edelleen käytössä. 
Kartoilla järven länsipuolta kulkeva tie jatkuu pohjoiseen Myllyjärvelle ja sii-
tä erkanee tie koilliseen Backbyn mäelle, ja itäpuolta kulkeva tie jatkuu 
edelleen Röylän suuntaan nykyistä Snettansin (Nettaan) tietä mukaillen. 
Backbyn alue on kuvattu kartalla vain yksinkertaisesti ja mainittu sanalla 
mäki, Backe, ja mäkeä ympäröivät pellot ja niityt (Åker och äng). Pitäjänkar-

tassa Backbytä ympäröivää maisemaa on kuvattu mm. (länsiosa) metsänä 
jossa on kuusia, mäntyjä ja ”hyvää lehtimetsää” (God Löf Skog) ja läntisen 
selänteen kohdalla ”hyvin mäkistä ja kivistä maastoa” (Mycket Bergig och 
Stenig Marck).  
 

 
 

 Vuoden 1793/1799 tiluskartta on varsin tarkka Kuva 25.
kuvaus Backbyn maista ja rakennuksista. Maisematila 
on säilynyt pitkälti ennallaan, ja nykyisinkin näkyvissä 
on mm. tieyhteys lännestä peltojen poikki sekä kar-
tanonmäen pohjoisosan pellon ja metsän välinen ku-
vioraja.  

 
Kartanon päärakennus mainitaan useissa lähteissä olevan 1700-luvulta. 
Vuoden 1793 tiluskartta havainnollistaa kartanon päärakennuksen ja sen 
pohjoispuolella sijaitsevan piha- tai siipirakennuksen, ja nämä yhdessä 
muodostavat suorakulmaisen pääpihan sommitelman. Kartanon voidaan 
todeta olevan edelleen suurin piirtein samalla paikalla, ja nykyinen Kaval-
jeeri-rakennus sijaitsee vanhan kartan esittämän pohjoispuolisen siipira-
kennuksen paikkeilla. Kartanorakennuksen vanhimpien, rakennuksen kes-
kiosassa sijaitsevien osien ikä ulottuukin kirjallisten lähteiden perusteella 
1700-luvulle asti. Muita 1793 tiluskartassa havainnollisesti esitettyjä kohtei-
ta ovat Myllyjärveltä kartanonmäelle koilliseen johtava tie, kartanonmäen 
rajautuminen pelto- ja niittyalueista erityisesti mäen pohjoisosassa, pohjois-
ta metsänreunaa pitkin kulkeva tie sekä päärakennuksen ympäristössä ja 
itäpuolella sijaitsevan rakennuksen ympäristössä olevat aidatut puutarhat 
(myös kaalimaa). Myös nykyisen ns. Pehtoorin kulman (1920-luvun asuin-
rakennus Snettansintiellä) paikkeilla on kartan perusteella sijainnut raken-
nus jo 1793. 
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4.1.2 1800-LUKU 

1800-luvun kartat ovat jonkin verran epätarkempia kuin tiluskartta 1793, 
mutta pääpiirteissään kartanonmäkeä ympäröivät viljely- ja laidunalueet 
ovat näyttävät olevan samassa hahmossa kuin 1700-luvulla. Vuoden 1840 
kartassa näkyy voimakkaasti Backbyn ja Gunnarsin välinen tilusraja / vanha 
kylänraja (Espoon nimistö), mutta tämä korostuu siitä syystä, että karttaa 
lienee väritetty tai kopioitu eri aikoina. Tilusrajan kohdalla ei ole tällöin vielä 
havaittavissa varsinaista tietä, mutta rajalla on saattanut olla kinttupolku tai 
vastaava. Muutoin 1840-luvun kartassa on havaittavissa ainoastaan päära-
kennuksen sijainnin tuntumassa oleva suuri rakennus. Jutikkalan mukaan 
päärakennus oli todistettavasti olemassa ainakin jo n. 1860, vaikkakaan ei 
nykyisessä muodossaan. Backbyn ja Gunnarsin tilat ovat olleet tuolloin tii-
viissä yhteydessä; Born-suvun jäsenillä on omistushistoriaa molemmilla 
alueilla.  
 
1870-luvun venäläisissä topografikartoissa kuvataan havainnollisesti aluetta 
ympäröiviä metsiä, peltoja ja niittyjä. Kartoissa näkyy päärakennuksen li-
säksi muutamia muita rakennuksia punaisella ja talousrakennuksia har-
maalla merkinnällä. Kartanon puutarha on kuvattu hieman päärakennuk-
sen pohjoispuolelta itään Snettansintielle johtavana akselina. Läheisellä 
Gunnarsin alueella on havaittavissa erittäin mittava puutarha. Snettansin-
tien varrella kartanonmäeltä koilliseen Röylän suuntaan on havaittavissa 
kaksi rakennusta, jotka voidaan 1900-luvun alun valokuvassa tunnistaa rii-
heksi ja olkikattoiseksi ladoksi.  
 
 
4.1.3 1900–1950 –LUKU 

Pienimittakaavaisessa Lohjan kihlakunnan kartassa 1904–1906 on Backbyn 
alueella esitetty mm. niityt ja pienemmät peltoalueet, pohjois-
eteläsuuntainen päätie Gunnarsin puolella sekä pienempi Bodomjärven 
itäpuolelta Backbyn mäelle johtava tie. Gunnarsin ja Backbyn tilaraja näkyy 
selkeästi, mutta alueella ei ole ko. kohdalla vielä havaittavissa varsinaista 
tietä. Kartan pienen mittakaavan vuoksi alueen rakennuksia ei ole esitetty 
tarkasti.  
 
Vuoden 1911 tiluskartta (Backby Ägokarta jämte handlingar) on erityisen 
kiinnostava, koska se esittää Freymannien aikaa edeltävää tilannetta melko 
tarkasti. Kartassa on kuvattu peltoalueet, tiet, useita sittemmin kadonneita 
rakennuksia sekä maisemapuiston tapaan jäsennelty edustuspiha kartanon 
päärakennuksen eteläpuolelle. Kartalla on esitetty suuri rakennus, mahdol-
lisesti riihi Snettansintien varrella kartanonmäeltä koilliseen. Kartanon sekä 
sen lounaispuolella sijaitsevan L-kirjaimen muotoisen talousrakennuksen 
ympäristö on esitetty vaaleanvihreällä puutarhaa kuvaavalla värillä. Alueel-
ta kadonneita rakennuksia ovat mm. Myllyjärvelle johtavan peltoalueen 
poikki länteen johtavan tien varrella sijaitseva rakennus sekä kartanonmäen 
pohjoisosassa sijaitsevat rakennukset. Ympäröiviä kallioselänteitä on myös 
kuvattu kartalla melko tarkasti.  
 

1900-luvun alkupuoli oli kartanon ”kulta-aikaa”, ja merkittävä osuus alueel-
la jäljellä olevista vanhoista rakennuksista, rakenteista ja puutarhan osista 
on saanut päähahmonsa tänä aikakautena. Vuonna 1918 tilan pitkäaikai-
seksi omistajaksi tuli liikemies, insinööri Ernst Felix von Freymann, joka per-
heineen asui kartanossa vuoteen 1944 asti ja omisti alueen aina vuoteen 
1953 asti. (Härö 1991, 229). Kartanon päärakennus sai kauniin, antiikkia jäl-
jittelevän (…) ulkonäkönsä korjauksessa, joka tehtiin vv. 1919–26 arkkitehti 
Jarl Eklundin piirustusten perusteella. (Jutikkala-Nikander 1939, 346, 347). 
Vuonna 1939 Backbyn tilan pinta-ala oli 940 hehtaaria, josta viljeltyä aluetta 
oli 170 ha (Kartanoita ja huviloita Keski-Espoossa 2003).  
 
Freymannien kauden myöhäistä vaihetta kuvaavat vuonna 1943 ja 1945 
painetut topografikartat sekä pitäjänkartta 1945, joiden mittaus on toden-
näköisimmin tehty 1930-luvulla ennen sotia. Kummallakin kartalla on sel-
keästi havaittavissa Kunnarlantie, nykyinen Bodomintien linjaus sekä Snet-
tansintie kartanonmäen itäpuolella.  
 
 

 

 Ote topografikartasta 204110. Maanmittaushal-Kuva 26.
litus 1945 / Espoon kaupunki, nimistö (kartta edustaa 
1930-luvun tilannetta).  

 

4.1.4 1950-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

Von Freymannit omistivat kartanon vuoteen 1953 asti. Jo jatkosodan loput-
tua Freymann oli siirtynyt Ruotsiin hoitaen tilaansa sieltä (Härö 1984). 1950-
luvulla oli mm. Keskolla suunnitelmia hankkia alue omistukseensa ja raken-
nuttaa sinne työntekijöiden kesämökkejä; samoin Espoon kaupunki pohti 
alueiden ostamista vapaa-aika- ja virkistysalueeksi (lehtileikkeet 1950-
luvulta, Brages pressarkiv). Backbyn kartano siirtyi kuitenkin Kaisa Kallion 
kansalaissäätiön omistukseen 1957, ja kartanoon perustettiin Kaisankoti-
niminen kuntoutuslaitos ja kylpylähotelli. Kaisankoti toimii alueella edel-
leen, ja toimintaa on laajennettu 1980-luvulta lähtien useilla uudisraken-
nuksilla. Kaisankodin uusin laajennus valmistui vuonna 2003 (Severi Blom-

stedt). Kaisankodin vaiheita ja Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiön taustaa on 
kuvattu tarkemmin mm. historiikissa (Broman 1993).  
Vuoden 1954 (tällä sivulla) ja vuoden 1958 (luvun 5.2 alussa) ilmakuvissa 
voidaan havaita vielä erittäin huolellisesti leikatut kuusiaidat kartanonmäen 
länsiosassa, Bodomintien varrella sekä tallinmäellä väentuvan kasvimaata 
rajaamassa ja monilla muilla talousrakennusten alueilla. Yleisilme on ollut 
vauras ja huoliteltu.   
 

 
 

 Ote ilmakuvasta vuodelta 1954. Maanmittaus-Kuva 27.
hallitus 1955 / Espoon kaupunginmuseo.  

 
 
Kartanoon liittyvällä entisellä karjapihan alueella vanhassa navettaraken-
nuksessa ja puurakenteisessa liiterissä on toiminut Espoon automuseo 
vuodesta 1979. Museossa on noin 100 auton ja 50 mopon kokoelma, ja 
alueella järjestetään sekä yleisötapahtumia että toimintaa ajoneuvokerhoil-
le (Espoon automuseon internet-sivut).  
 
1990-luvulta lähtien on tehty suunnitelmia mahdollisesta lisärakentamises-
ta kartanonmäen yhteyteen. Alueelle on pohdittu mm. siirtolapuutarhan si-
joittamista. Asemakaavoituksen pohjaksi on myös laadittu viitesuunnitel-
mia, joista tuorein on vuodelta 2012 (A-konsultit Oy). Asemakaavaluonnos-
ta ja viitesuunnitelmia on kuvattu lyhyesti luvuissa 2.4.4 ja 2.4.5.  
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5. KULTTUURIMAISEMAN JA KARTANON KESKEI-
SET PIIRTEET JA ARVOT 

Tässä luvussa on tarkasteltu kartanoalueen ja rakennusten sekä puutarhan 
nykytilaa ja säilyneisyyttä. Tarkastelussa on pyritty tuomaan esille kunkin 
osa-alueen luonne ja keskeiset piirteet sekä arvot.  
 
 

5.1 MAISEMA 

Kartanoalueen ja erityisesti kartanonmäen maiseman piirteitä ja nykytilaa 
on tarkasteltu karttojen, ilmakuvien ja aiempien selvitysten perusteella se-
kä nykytilaa maastossa arvioiden. Alueen suurmaiseman rakennetta ja mai-
semakuvaa sekä alueelle laadituissa kaavoissa ja inventoinneissa tunnistet-
tuja maiseman arvoja on kuvattu aiemmin tämän raportin luvuissa 3.1, 3.2 
ja 3.3.  
 
Kartanonmäen kulttuuriympäristön maisemakuvallisesti merkittävimpiä 
elementtejä ovat maisemarakenteessa selkeästi hahmottuva selänne ja 
keskiaikainen kylänmäki. Ympäröivää viljelymaisemaa luonnehtivat ehei-
den metsäselänteiden muodostamat maisematilan rajat. Alueen arvo pe-
rustuu pitkään ja johdonmukaisena säilyneeseen käyttöön, sen historiaan 
sekä edelleen hahmotettavissa oleviin osa-alueisiin. Alavia alueita on lai-
dunnettu ja viljelty jo 1500-luvulta lähtien, jos ei aikaisemminkin, ja myös 
alueen tiestöllä on pitkälle ulottuvat juuret.  
 
Merkittäviä pitkiä näkymäakseleita alueen pääväyliltä kartanonmäelle päin 
avautuu mm. Bodomintieltä ja Myllyjärventieltä. Kartanolta merkittävim-
mät maisemaan avautuvat näkymät ovat Bodominjärven suuntaan sekä 
länteen Myllyjärven suuntaan. Nämä näkymät ovat nykyisellään umpeen-
kasvaneet. Paikallisia lyhyempiä näkymäakseleita ovat teiltä sekä metsäpo-
luilta suljetusta maisematilasta avoimeen peltomaisemaan avautuvat nä-
kymät. 
 
Mäen laella sijaitseva kartanon päärakennus muodostaa edelleen alueella 
ja maisemassa vaikuttavan kokonaisuuden ympäröivine kookkaine pui-
neen, ja lukuisat säilyneet talous- ja asuinrakennukset kertovat kartanomil-
jöön asukkaiden sekä elinkeinojen historiasta. Alueella on myös muutamia 
purettujen rakennusten kivijalkoja, merkittävimpänä kartanoalueen keskei-
sellä paikalla sijainnut suuri asuinkasarmi, joka paloi vuonna 1989. Kasar-
mista on jäljellä korkea graniittikvaadereista ja betonipilareista muurattu 
sokkeli, jossa on ikkuna-aukkoja. 
 
 
 
 

 Kuva: Alueen miljöötyypit ja maisemakuva (ei Kuva 28.
mittakaavassa). Miljöötyyppikartta mittakaavassa 
1:5000 on esitetty raportin liitteenä 3.  
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Kartanonpuiston merkittävimpiä rakenteellisia ja maisemallisia elementtejä 
on 1700-luvulta peräisin oleva kartanon päärakennuksen ja sen pohjois-
puolella sijaitsevan piha- tai siipirakennuksen muodostama suorakulmainen 
pääpihan sommitelma. Kartanon voidaan todeta olevan edelleen suurin 
piirtein samalla paikalla, ja nykyinen Kavaljeeri-rakennus sijaitsee vanhan 
kartan esittämän pohjoispuolisen siipirakennuksen paikkeilla. Muita 1790-
luvulta peräisin olevia elementtejä ovat kartanonmäen rajautuminen pelto- 
ja niittyalueisiin erityisesti mäen pohjoisosassa, Myllyjärveltä kartanonmäel-
le koilliseen johtava tie, pohjoista metsänreunaa pitkin kulkeva tie sekä pää-
rakennuksen ympäristössä ja itäpuolella sijaitsevan rakennuksen ympäris-
tössä olevat aidatut puutarhat (myös kaalimaa). Myös nykyisen ns. Pehtoo-
rin kulman (1920-luvun asuinrakennus Snettansintiellä) paikkeilla on kartan 
perusteella sijainnut rakennus jo 1793.  
 
Bodominjärven länsi- ja itäpuolta kulkevat tiet, jotka ovat pääpiirteiltään 
edelleen käytössä, on mainittu sekä Fonseenin että kuninkaan kartassa 
1700-luvulla, ja samoilla sijoilla lienee ollut teitä aiemminkin. Backbytä ym-
päröivä maisema on mainittu ”hyvänä lehtimetsänä” 1700-luvun lopulta 
peräisin olevassa pitäjän kartassa. Merkittävin osuus alueella jäljellä olevista 
rakennuksista, rakenteista ja puutarhan osista on saanut päähahmonsa 
1900-luvun alkupuolella. Merkittävimpiä säilyneitä puutarhan elementtejä 
ovat kartanolta etelään johtava akselisommitelma, päärakennukselle Bo-
domintieltä johtava kaartuva sisääntulotie istutuksineen sekä kookkaat, 
maisemallisesti merkittävät puut.  
 
Kartanonmäen metsä on luonteeltaan kuusivaltaista kangasmetsää, jossa 
kasvaa myös kookkaita mäntyjä sekä koivua, vaahteraa ja pihlajaa. Eri puo-
lilla metsää sijaitsee pieniä polkuja, joista merkittävin kiertää kartanonmäen 
pohjoispuolta mahdollisesti vanhaa tien pohjaa myötäillen. Reitiltä avautuu 
pitkiä näkymiä pohjoiseen viljelyaukeille. Osalla metsäpoluista on valkoisia 
puisia laattoja, jotka merkitsevät Kaisankodin ”Vuodenaikojen metsä” -
luontopolkua. Vuodenaikojen metsä on luontoelämys, jossa tehtävät vaih-
tuvat aina vuodenaikojen mukaan. 
 
Alueella on tapahtunut paljon umpeenkasvua eri puolilla, ja osa talousra-
kennuksista on huonossa kunnossa. 1920-luvun muotopuutarhan element-
tejä ei ole juuri jäljellä, ja puutarhataiteellisesti kiinnostavin kohde, kallioon 
louhittu metsälampi, on umpeenkasvanut ja osin sortunut. Puutarhan ele-
menttejä on kuvattu tarkemmin luvussa 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärakennus näyttäytyy itään päin vaikuttavana Kuva 29.
arvokkaan puuston lomassa mäen laella. EK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (alla) Panoramanäkymä metsäselänteiden ra-Kuva 30.
jaamalle peltoalueelle Bodomintieltä länteen-
pohjoiseen Backbyn länsipuolella. KP  

 

 

 Näkymä kartanoalueelle Bodomintieltä Sonsbro-Kuva 31.
backenin kohdalta. EK 
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5.2 RAKENNUKSET 

Pakankylän alueen ja Backbyn kartanoympäristön rakennuksia on tutkittu 
vanhojen karttojen, ilmakuvien, kirjallisuuden ja arkistomateriaalien perus-
teella sekä nykytilaa maastossa arvioiden. Maastokäyntejä on tehty 15.3., 
24.3. ja 15.4.2016. Tärkeimpinä arkistolähteinä ovat toimineet Espoon kau-
punginmuseon Kauko-tietokanta sekä Kansallisarkiston digitaaliarkisto. Ra-
kennusten käyttötarkoituksista ennen Kaisankodin perustamista on saatu 
tietoja mm. Kaarlo von Freymannin sähköpostiviestistä 2014 ja Thelma von 
Freymannin kirjeestä 1990-luvulta.  
 
Rakennukset on kuvattu tässä luvussa siten, että niiden juokseva nume-
rointi alkaa päärakennuksesta. Lisäksi on mainittu kiinteistötunnus, vanha 
rakennustunnus sekä Kauko-järjestelmän mukainen päänumero ja alanu-
mero. Numeroidut rakennukset on lisäksi esitetty raportin liitteessä 1.  
 
Luvussa on kuvattu rakennuksen valmistumisvuosi (jos tiedossa), tärkeim-
mät tiedossa olevat muutokset, rakennuksen entinen käyttötarkoitus sekä 
nykytila ja säilyneisyys. Kohteen luonnehdinta ja arvo on kuvattu kunkin 
kappaleen lopussa (kursiivilla).  
 

 

 Yksityiskohta päärakennuksesta. LP Kuva 32.

 

 Viistoilmakuva Backbyn kartanoalueelle 1958, näkymä koillisesta. Kuva 33.
Kuvassa näkyvät mm. Bodomintien varrella oleva lato ja kasvihuoneet, 
keskiosassa talouspihaa rajaava tiilinen tallirakennus sekä etualalla 
muuntajatorni, jotka on sittemmin purettu. Miljöö erityisesti talouspi-
han ja karjakon asunnon kohdalla (valkoinen rakennus vasemmalla al-
haalla) on ollut 1950-luvulla hyvin avoin, ja kuusiaidat sekä muut kas-
villisuusaidat ovat olleet kauttaaltaan erittäin huolellisesti hoidettuja. 
Espoon kaupunginmuseo.  
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1 Backbyn kartanon päärakennus, Kaisankoti 

 
Kiinteistötunnus ja -nimi: 49-401-1-91 KALLIOMAA 

Pysyvä rakennustunnus: 101080605N 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-1 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1911 

Backbyn kartanon päärakennus on historiallisesti kerroksellinen. Sen yti-
men muodostaa vanhempi, mahdollisesti 1700-luvun keskivaiheilta, kihla-
kunnankirjuri Anders Kurténin ajalta periytyvä, varmuudella jo vuodelta 
1860 oleva hirsinen runko. Tässä asussaan rakennus oli tavanomainen satu-
lakattoinen maatilan päärakennus, johon liittyi moni-ikkunainen umpikuisti. 
Tultuaan 1918 Backbyn omistajaksi insinööri Ernst Felix von Freymann ryh-
tyi määrätietoisesti korjaamaan rakennusta kartanomaisempaan asuun 
arkkitehti Jarl Eklundin toimiessa suunnittelijana. Ensi vaiheessa 1919 käyn-
nistetyssä muutostyössä rakennusta jatkettiin molemmista päistä. Satula-
katto muutettiin kustavilaiseen malliin taite- eli mansardikatoksi ja raken-
nus sai näin toisen, asuttavan kerroksen. Tosin aiemmassakin asussaan ra-
kennuksen ullakkokerroksessa oli kuvista päätellen ollut ainakin päädyissä 
huoneet. Vanha kuisti korvattiin 1920-luvun kuluessa klassismin tyyliin 
avoimella frontonilla, jota kannatteli neljä doorilaista kolonnia edessä ja 
kaksi seinän vierellä. Pääovi ja sen yläpuolella oleva lyhtymäinen ikkuna – 
samanlainen kuin puutarhurin talossa – ovat tältä ajalta. Myös länsijulkisi-
vun erkkerimäinen uloke valmistui samoihin aikoihin.  
 
Vuosina 1937–39 rakennusta jatkettiin vielä eteläpäädyn moni-ikkunaisella 
vilpolalla, jonka ylätasanne on parvekkeena. Puutarhasta johtavat vilpolaan 
graniittiset portaat. Pääjulkisivun frontonia kasvatettiin kahdella kolonnilla 
ja samalla aiempaa leveämmän pylväistön kattokulmaa madallettiin. Tässä 
muutosvaiheessa myös sisätilat saivat uuden asun. Sisääntulohallin ja toi-
sen kerroksen kiinteä sisustus panelointeineen on taitavaa puusepäntyötä. 
Maalauskoristelusta vastasivat taiteilijat Edmund Bade sekä hänen ruotsa-
lainen puolisonsa, Ingrid Bade. Päärakennukseen tuli juokseva vesi Mylly-
järvestä jo 1930-luvulla.  
 
Nykyisessä asussaan kartanon päärakennus on korostetun klassistinen, mi-
kä on hyvin tyypillistä Jarl Eklundin suunnittelemille lukuisille kartanoille. 
Rakennuksen julkisivut ovat sileää vaakaponttia, nurkka- ja seinäpilasterit 
uurrettua vaakaponttia. Rakennuksen seinät ovat empirenkeltaiset, kolon-
nadi ja listat valkoiset. Kartanot ja suurtilat -kirjassa vuodelta 1939 talo mai-
nitaan valkoiseksi, mitä vaikutelmaa myös vanhat valokuvat tukevat. Pelti-
katto on maalattu vihreäksi; vanhemmissa kuvissa se näyttää tummalta. 
Jarl Eklundin taustaa kartanoiden uudistajana on kuvattu liitteessä 5.  
 
Balttilaistaustainen Ernst Felix von Freymann joutui 1944 perheineen jät-
tämään Suomen siirtyen Ruotsin kautta Saksan Lüneburgiin. Presidentin-
puoliso Kaisa Kallion lahjoituksesta alkunsa saanut säätiö perusti 1950 nais-
ten lepokodin, Kaisankodin, Kauniaisiin. Säätiö osti 1957 Backbyn kartanon 

keskeiset rakennukset ja kuusi hehtaaria maata. Kartano avattiin uuteen 
käyttöönsä vuonna 1958 Kaisankotina. Nykyisin sen tiloissa on Kaisankodin 
kartanoravintola ja keittiö sekä kokoustiloja. Kaisankodin aikana pääraken-
nusta on kunnostettu useaan otteeseen. Viimeisimmän julkisivukunnostuk-
sen yhteydessä kävi ilmi, että rakennuksessa on ollut seitsemän maaliker-
rosta, joista kuusi väriltään keltaista ja alin siniharmaa.  

 

Edustava kartanon päärakennus, johon liittyy vaiherikasta kulttuurihis-
toriaa. Rakennukseen liittyy historiallista kerroksellisuutta ja sillä on 
hyvin säilyneenä huomattava arkkitehtoninen arvo. 

 

 

 Päärakennus etelästä. LP Kuva 34.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kartanorakennuksen pääjulkisivu avautuu vai-Kuva 35.
kuttavalla tavalla itään mäen laella. EK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pääovi ja lyhtyikkuna. LP Kuva 36.

 
 

 Kartanon yläkerta. LP Kuva 37.
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 Kartano ennen Freymannien aikaa, 1900-luvun Kuva 38.
alussa. KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kartano kuvattuna oletettavasti 1910-luvulla. KK Kuva 39.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kartano 1920-luvun asussa. KK Kuva 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Sama näkymä luultavasti 1930-Kuva 41.
luvulta. KK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

     

BACKBYN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS  21 

2 Siipirakennus "Kavaljeeri ” (ent. työväenasunto)  
(Kavaljersflygeln) 

 

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91  

Pysyvä rakennustunnus: 101080607R  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-9 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1913 

 

Pitkänomainen hirsinen työväen asuinrakennus tiedetään paikalle siirretyk-
si noin vuoden 1880 paikkeilla. On siis ilmeistä, että rakennuksen vanhim-
mat osat ovat tätä vanhempia. Kyseisen paikan tuntumassa on jo 1700-
luvun lopulla sijainnut rakennus.  
 
Vanha asuinrakennus on salvottu lyhyelle nurkalle ja se on vuorattu puna-
mullatulla saumarimalla. Matala kivisokkeli on myöhemmin betonoitu. Ik-
kunat ovat vanhoja kuusiruutuisia ja niiden puitteet sekä yksinkertaiset 
vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennuksen pohjoissivulla on kaksi pulpettikat-
toista umpikuistia. Niiden välisellä seinän osalla on lisäksi yksi ovi. Kaikki 
ovet ovat melko uusia. Satulakaton katteena on 1900-luvun sementti-
tiilikatto, ilmeisesti 1950-luvulta, jolloin rakennus korjattiin perusteellisesti. 
Nykyisin rakennuksen itäpäässä sijaitsee kaksi hotellihuonetta ja rakennuk-
sen länsipäädyssä kokoustila. Tämä tilamuutos ja peruskorjaus on tehty 
vuonna 2006.   
 
Rakennuksen lähiympäristössä sen etelä- ja itäpuolella on tehty kunnallis-
teknisiä töitä vuonna 2016. Putkikaivantojen yhteydessä on todettu, että 
pintamaa on paikoin vain noin 30 cm paksuinen, ja tämän alla on kalliota.  

 

Kartanokokonaisuuteen keskeisesti liittyvä vanha siipirakennus, jonka 
perusilme on säilynyt perinteisenä. Sijainti vanhalla rakennuspaikalla 
nostaa kohteen arvoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Kavaljeerirakennus luoteesta nähtynä. LP Kuva 42.

 

 
 Ote ilmakuvasta 1958. Espoon kaupunginmuseo.  Kuva 43.

 

 

 

 

 

 

 Näkymä kartanon päärakennukselta siipiraken-Kuva 44.
nukselle 1930-luvulta, mahdollisesti vuodelta 1937. 
Valokuvaamo Aarne Pietinen Oy, Helsinki. KK   
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3 Kaisankoti  

Kolme majoitusrakennusta (uudisrakennukset 1985)  

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91  

Pysyvä rakennustunnus: 101080611V 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-7 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1917 

 

Pysyvä rakennustunnus: 101080612W 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-8 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1918 

 

Pysyvä rakennustunnus: 101080613X 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-3 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1919 

 

Kaisankoti (yhdistävät osat ja uudisrakennus 1995)  

 

Kaisankoti (uudisrakennus, täydennys 2003)  

 

Kaisankodin toiminta laajeni 1980-luvulla huomattavasti, kun päära-
kennuksen pohjoispuolella 1985 valmistuivat uudet majoitustilat. 
Suunnittelusta vastasi tuolloin arkkitehtitoimisto Eva ja Jaakko Paatela. 
Kolme erillistä rakennusta yhdistettiin 1995–96, jolloin valmistuivat 
ajanmukaiset sauna-, uima-allas- ja hoito-osastot. Suunnittelusta vas-
tasi arkkitehti Severi Blomstedt. Eteläisin osa rakennusryhmästä val-
mistui 2003, sekin Severi Blomstedtin suunnitelman mukaan. Raken-
nusten julkisivuissa on puuverhous. Pohjoispään majoitussiivet ovat 
punaiseksi maalatut, muut osat valkeita. 

Kaisankodin hoiva- ja majoituspalveluita varten vaiheittain rakennettu 
uudisrakennusten kokonaisuus, joka sijoittuu luontevasti rinnemaas-
toon vanhan kartanopihan pohjoispuolella. 

 

 

 Uudisrakennus 1995. LP Kuva 45.

 

 Uudisrakennuksen asuntosiipi 1985. LP   Kuva 46.

 
 (oikealla keskellä) Uudissiipi ennen laajentamis-Kuva 47.

ta, kuvattu vuonna 2000. KK 

 
 (oikealla alhaalla) Uudisrakennus 2003 kuvattu-Kuva 48.

na valmistumisen jälkeen. KK 

 
 
 

 

 
 

 
  

Rakennuksen osa vuodelta 1985 

Rakennuksen osa vuodelta 1985 

Rakennuksen osa vuodelta 2003 

Rakennuksen osa vuodelta 1985 

Rakennuksen osa vuodelta 1995 

Rakennuksen osa vuodelta 1995 
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4 Backbyn kartanon vaunuvaja  

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91  

Pysyvä rakennustunnus: 101080606P 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-2 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1912 

 

Kartanon päärakennukselle johtavan tien varrella sijaitseva vaunuvaja on 
pitkänomainen rankarakenteinen rakennus, jonka läntistä, sisäänvedettyä 
julkisivua kannattelevat puiset doorilaiset kolonnit. Rakennus on 1920-
luvulta ja edustaa ajan klassisista tyylisuuntaa puhtaimmillaan. Pääjulkisivun 
kolonnadin takana muodostavat vajan ovet ruutupanelointeineen eloisan 
arkkitehtonisen aiheen yhdessä seinien pyöröikkunoiden kanssa. Vajan 
sokkeli on muurattu luonnonkivistä. Julkisivut ovat punamullattua sauma-
rimaa nurkkalautojen ja räystäslistojen ollessa valkeat. Vajan ovet ovat vaa-
leanharmaat, tummin paneelirajoin. Pitkällä takaseinällä on kolme kaari-
päätteistä ikkunaa. Korkea aumakatto on katettu aallotetulla levyllä, mikä ei 
ole alkuperäinen, sillä vanhoissa valokuvissa näkyy huopakate. Vajan poh-
joispäässä on sijainnut graniittipylväinen portti, joka on johtanut tallipihaan.  
 
Vajarakennuksen piirustuksia ei ole säilynyt, joten selvityksen tässä vaihees-
sa on mahdotonta sanoa, onko se Jarl Eklundin vai Väinö Vähäkallion kä-
sialaa. Tyylipiirteiden nojalla kumpikin suunnittelija on voinut olla piirtäjänä. 
Joka tapauksessa vajalla on erittäin keskeinen asema Backbyn kartanoym-
päristössä ja se muodostaa todellisen helmen aikakautensa maatalousra-
kennusten joukossa.  
 
Kaarlo von Freymannin tietojen mukaan rakennuksen kellarissa oli navetan 
jäähdytykseen tarvittujen jäälohkareiden säilytyspaikka. Jäät sahattiin he-
vosvetoisella jääsahalla Bodominjärvestä ja pudotettiin reestä luiskaa pitkin 
sahanpuruja täynnä olevaan kellariin, jossa valtavat lohkareet säilyivät seu-
raavaan talveen saakka. Rakennuksen maantasaisessa osassa oli puutarha-
kalusteiden ja potkukelkkojen säilytys sekä kartanon ainoan henkilöauton 
(Studebaker President) talli. Se oli. Talvisodan ensimmäisinä päivinä auto 
haettiin puolustusvoimien käyttöön eikä sitä koskaan palautettu.  
 
 

Keskeisellä paikalla oleva, historialliseen kartanoympäristöön liittyvä 
rakennus, joka on säilyttänyt pääosin alkuperäisen asunsa. Arkkiteh-
tonisesti erittäin arvokas.  Rakennuksen edusta on nykyisin paikoitus-
alueena, mikä peittää sen vaikuttavaa arkkitehtuuria. 

 

 

 Näkymä vaunuvajalle lännestä. LP Kuva 49.

 

Yksityiskohta, pylväiden reunustama ovi ja pyö-Kuva 50.
röikkunat. LP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näkymä vaunuvajalle etelälounaasta, valokuva Kuva 51.
luultavasti 1930-luvulta. KK  
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5 Puutarhurin asunto  

Kiinteistötunnus:49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 101080609T 

Vanha rakennustunnus 49-401-1-91-5 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1915 

 

Kartanon päärakennukselle johtavan tien varrella sijaitseva puutarhurin hir-
sinen, taitekattoinen asuinrakennus on 1920-luvulta. Rakennuksessa on 
korkeahko graniittikvaadereista muurattu sokkeli. Rakennus on vuorattu 
saumarimalla ja nykyisin maalattu vaaleankeltaiseksi ikkunanpuitteiden ja 
listojen ollessa valkeat. Aiemmin rakennus näyttää valokuvien perusteella 
olleen punainen ja tiilikattoinen. Ikkunat ovat alkuperäiset T-ruutuiset. Pys-
typaneloitu ulko-ovi ei vaikuta alkuperäiseltä, sen sijaan sen yläosassa oleva 
koristeellinen ikkuna on samanlainen kuin päärakennuksen ulko-ovessa, 
mikä antaa aiheen olettaa, että rakennus olisi varsin vaatimattomasta asus-
taan huolimatta Jarl Eklundin piirtämä. Rakennuksen piirustuksia ei ole säi-
lynyt. Ulko-oven edessä ei ole minkäänlaista kuistia. Rakennuksen katteena 
on vihreäksi maalattu pelti. Rakennuksen päätyä ja eteläjulkisivua peittää 
villiviini. Pihamaata rajaa osittain vanha koristeellinen säleaita. 
 
 

Keskeisellä paikalla oleva, historialliseen kartanoympäristöön liittyvä 
rakennus, joka on säilyttänyt varsin hyvin alkuperäisen asunsa. 

 

 Näkymä pohjoisesta puutarhurin talolle. LP Kuva 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puutarhurin asunnon ulko-oven yläosan koris-Kuva 53.
teellinen lyhtyikkuna on samanlainen kuin kartanon 
päärakennuksen ovessa. LP 

 

 Vanhan valokuvan perusteella puutarhurin talos-Kuva 54.
sa on ollut tiilikatto. KK 
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6 Pesutupa  

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 101080610U 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-6 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1916 

 

Puutarhurin talon eteläpuoleisella rinteellä on entinen pesutupa. Se on yksi-
kerroksinen tiilestä muurattu ja rapattu rakennus, jonka korkeassa betoni-
rakenteisessa sokkelikerroksessa on työtiloja. Aumakatto on katettu tiilillä 
ja on nyt erittäin huonossa kunnossa. Myös julkisivun rappaus ja osin tiilet-
kin ovat rapautuneet. Julkisivut ovat vaaleankeltaiset, listat valkoiset ja sok-
keli vaaleanharmaa. Itäpäädyssä on avoportaat ja sisäänkäynti. 
 
Rakennuksen piirustuksia ei ole säilynyt. Tyylipiirteistä päätelleen se saattaa 
olla 1930- tai 1940-luvulta. Rakennuksella ei ole nykyisin käyttöä, tai sitä 
käytetään varastona. 
 
 

Kartanotalouteen olennaisesti kuulunut rakennus, jonka nykyinen kun-
to on huolestuttavan heikko. 

 

 

 Näkymä pesutuvalle eteläkaakosta. LP  Kuva 55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Näkymä kartanoalueelle etelästä, etualalla pesu-Kuva 56.
tuparakennus. Viistoilmakuva otettu todennäköisesti 
1980-90-lukujen vaihteessa. KK 
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7 Kartanonväen sauna (1910-20-l.)   

Kiinteistötunnus: 49-401-1-261 

Pysyvä rakennustunnus: 101089996L 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-220-13, 49-401-1-261-13 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126113  

 

Kivijalka (puuliiteri / saunan puuvarasto ja käymälä) 

Kiinteistötunnus:49-401-1-261 

Pysyvä rakennustunnus: 101089997M  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-261-15 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126115  

 

Entinen väensauna sijaitsee kivinavetan ja liiterin koillispuolella lähellä 
maantietä. Rakennus on muurattu 1910-luvun lopulla suurista graniitti-
kvaadereista makkarasaumoin. Muurausjälki on samanlaista kuin viereises-
sä, 1916 rakennetussa kivinavetassa ja vanhassa pajassa. Seinämuurien 
päältä kohoaa hirsinen, punamullattu kattotuolien perustus. Päädyt ovat 
peitetyt saumarimalla. Alkuperäiset ikkunat ovat 12-ruutuiset (6+6). Mo-
lemmilla pitkillä sivuilla on ovet, jotka eivät vaikuta alkuperäisiltä. Satulaka-
ton katteena on aaltopelti. Rakennus ei ole aktiivisessa käytössä. 
 
Saunan eteläpuolella on kivijalan jäännöksiä paikalla, jossa on ollut ilmeises-
ti saunaa nuorempi halkovaja ja ulkokäymälä. Ks. kuva kivijalasta seuraaval-
la sivulla.  
 

Kartanon työväen käytössä ollut kivinen saunarakennus on säilynyt lä-
hes alkuperäisessä asussaan. Rakennuksella on arvoa 1900-luvun alun 
vankkana talousrakennuksena. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vanhan saunan graniittikivijalka on edelleen Kuva 57.
erinomaisessa kunnossa. LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kartanon talousrakennukset ovat muodostaneet Kuva 58.
vaikuttavan kokonaisuuden. Näkymä eteläkaakosta 
saunan ja väentuvan suuntaan. K 

 

 

 Sauna on edelleen merkittävä osa kartanonmäen Kuva 59.
itäpuolen talousrakennusten aluetta. EK 
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8 Ent. tilanhoitajan tai karjanhoitajan perheen sekä karjakon 
asunto ja maitohuone  

Kiinteistötunnus:49-401-1-220 

Pysyvä rakennustunnus: 101089940T 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-220-3 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12203  

 

 

Entinen karjanhoitajan asuinrakennus ja maitohuone sijaitsee karjapihan 
itälaidalla. Rakennuksen valmistumisvuodeksi ilmoitetaan 1944. Rakennus 
on muurattu kalkkihiekkatiilestä betonisokkelille ja rapattu. Seinämuurissa 
on halkeamia. Karjapihan puolelle avautuu puinen avokuisti, jonka nurkissa 
on neliskulmaiset puupilarit. Harjakaton katteena on aaltopelti. Ikkuna-
aukot on naulattu umpeen. Rakennus on ollut pitkään käyttämättä ja mel-
ko rapistunut.  
 
Kaarlo von Freymannin mukaan rakennuksen pohjoispäässä on sijainnut 
vanhimman karjakon asunto.  
 

 

Kartanon karjatalouteen kuulunut rakennus, joka on päässyt huonoon 
kuntoon. 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä karjanhoitajan asunnolle lännestä. Ra-Kuva 60.
kennus on huonokuntoinen, ja sen ikkuna-aukot on 
levytetty kiinni. EK 

 

 

 Karjakon tuvan pohjoispuolella on sijainnut sau-Kuva 61.
nan puuvarasto ja käymälä (ks. kuvaus edellisellä si-
vulla). Osa rakennuksen kivijalasta on vielä jäljellä. EK 
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9 Harmaakivinavetta 1916 (nyk. automuseo)  

Kiinteistötunnus:49-401-1-220 

Pysyvä rakennustunnus: 101089941U 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-220-4 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12204  

 

Ent. lantala (nyk. osa automuseota)  

 

 

Backbyn suuri kivinavetta on muurattu vuonna 1916, siis ennen von Frey-
mannin omistajuutta. Rakennus on muurattu suurista säännöllisistä graniit-
tikvaadereista makkarasaumoin. Mansardikatto on katettu tummanhar-
maalla aaltopellillä. Päätyjen yläosat on verhottu punamullatulla pysty-
laudalla. Navetan ikkunat ovat 18-ruutuiset. Itäpäädyn ajosilta on alaosal-
taan luonnonkivestä muurattu varsinaisen siltaosa ollessa betonista. Ra-
kennuksen eteläsivulla on kylkiäisenä aumakattoinen, rankorakenteinen 
lantala. Myös sen katteena on tumma aaltopelti, seinät ovat punaiseksi 
maalattua pystylautaa, listat valkeat, sulkalaudoitetut ovet mustat.  
 
Navettarakennuksessa on toiminut vuodesta 1979 Espoon automuseo. Sitä 
ennen rakennus oli Maanviljelyksen tutkimussäätiön käytössä. Nykyinen 
museokäyttö on tuonut rakennuksen ympäristöön joukon autonromuja, 
jotka eivät sovellu arvokkaaseen kartanoympäristöön. 
 
Thelma von Freymannin mukaan navetassa oli aikanaan noin 70 lehmää, ja 
lisäksi lampaita, sikoja ja kanoja (Espoon kaupunginmuseo).  

 

Vanhaan kartanoympäristöön oleellisesti kuuluva suuri kivinavetta, 
jonka ympäristö on nykyisellään hoitamaton. 

 

 
 Espoon kaupunginmuseo Kuva 62.

 

 
 

 Navetta on pitkälti säilyttänyt ulkoasunsa. LP Kuva 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Näkymä karjapihalle, kuvassa oikealla navetta ja Kuva 64.
vasemmalla liiteri. KK 
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10 Liiteri, työkaluvaja  

Kiinteistötunnus:49-401-1-220 

Pysyvä rakennustunnus: 101089942V 

Vanha rakennustunnus49-401-1-220-5 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12205  

 

Kivinavetan pohjoispuolella on sijainnut aiemmin tiilinen tallirakennus, jon-
ka jatkeena on ollut puurakenteinen liiteri tai vaja. Talli on purettu 1900-
luvun loppupuolella. Rankorakenteinen suuri liiterirakennus on laudoitettu 
punamullatulla pystylaudalla. Satulakaton katteena on tummanharmaa 
kolmiorimahuopa. Suurten ovien lautapinnat ovat sulkamaiset, vaalean 
harmaat. Rakennuksen itäpäädyssä on vanha ruokakelloteline. Eteläsivulla 
on uusia liukuovia. Rakennus on automuseon käytössä. Lähiympäristö on 
siivoton.  
 
Thelma von Freymannin mukaan vajassa on säilytetty maanviljelijöiden 
työkoneita ja työvälineitä. Näitä voidaan havaita myös vanhoista valokuvis-
ta. Nyt jo puretussa tallirakennuksessa oli aikanaan noin 20 hevosta.  
 
 

Vanhaan kartanoympäristöön oleellisesti liiterirakennus, jonka ympä-
ristö on nykyisellään hoitamaton. 

 

 
 

 Näkymä etelään. LP Kuva 65.

 
 

 
 

 Niskavuoren Aarne -elokuvaa kuvattiin 1950-Kuva 66.
luvulla Backbyssä, kuvassa näkymä liiterin sisältä vä-
entuvan suuntaan pohjoiseen. Kansallinen audiovisu-
aalinen instituutti / Espoon kaupunginmuseo.  

 
 

 
 

 Vanha tallirakennus näkyy kuvassa liiterin oikeal-Kuva 67.
la puolella. Espoon kaupunginmuseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vanha tallirakennus, ajomestari sekä Ruotsista Kuva 68.
tuotu parivaljakko Greta ja Erik. KK.   
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11 Ent. hevostenhoitajan asunto  / tallimestarin mökki  

Kiinteistötunnus: 49-401-1-261 

Pysyvä rakennustunnus: 101089995K  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-261-12 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126112  

 

 

Puretun tallirakennuksen pohjoispuolella on pieni hirsinen asuinrakennus, 
joka on ollut hevostenhoitajan asuntona. Rakennuksen ikää ei tiedetä, mut-
ta se lienee 1900-luvun alusta, sillä vuoden 1911 kartassa paikalla on vas-
taavankokoinen rakennus. Rakennus on perustettu graniittikvaadereille. 
Lyhyelle nurkalle salvottu rakennus on vuorattu punaiseksi maalatulla sau-
marimalla ja nurkkalaudat ovat valkeat. Ikkunat ovat vanhat kuusiruutuiset. 
Satulakaton katteena on aaltopelti. Pohjoisjulkisivulla on pulpettikattoinen, 
ikkunaton eteiskylkiäinen. Rakennus toimii nykyisin varastona, ja siellä säily-
tetään mm. ikkunoita alueen vanhoista rakennuksista.  
 
 

Backbyn kartanotalouteen kiinteästi liittynyt pieni asuinrakennus, joka 
on säilyttänyt varsin hyvin alkuperäiset 1900-luvun piirteensä. 

 

 

 Tallimestarin mökki on kunnostettu ja säilyttänyt Kuva 69.
alkuperäiset piirteensä hyvin. LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pieni tallimestarin mökki on olennainen osa kar-Kuva 70.
tanon talousrakennusten ryhmää. Rakennuksessa on 
aikanaan ollut tiilikatto. KK 
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12 Entisen väentuvan kivijalka  

Kiinteistötunnus: 49-401-1-261 

Pysyvä rakennustunnus: 101089994J 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-261-2 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12612   

 

Kartanoalueen keskeisellä paikalla sijainnut työväen suuri asuinkasarmi pa-
loi vuonna 1989. Se oli rakennettu hirrestä 1900-luvun alussa ja siinä oli 
toiminut 1920-luvulla myös Backbyn-Pakankylän kansakoulu. Jäljellä on 
asuinkasarmin korkea graniittikvaadereista ja betonipilareista muurattu 
sokkeli, jossa on ikkuna-aukkoja. Rakennusta on käytetty viime vuodet ur-
heilu- ja leikkipaikkana.  
 
Thelma von Freymannin mukaan väentuvan suojatulla etelärinteellä oli ra-
kennuksen asukkaiden puutarhapalstoja, ja alueella oli myös kaivo. Frey-
mannin mukaan lähde ei ole kuivunut, mutta se ei tule enää kunnolla esille. 
Kaivo toimii edelleen ja siitä saadaan vettä talvisin esim. kivijalan sisäpuolel-
le tehdyn curling-radan jäädyttämiseen.  
 
Kivijalan pohjoispuolella on maastossa jälkiä kahden rakennuksen perus-
tuksista. Toinen näistä saattaa olla luhtiaitasta, joka on tuttu Edvin Laineen 
ohjaamasta Niskavuoren Aarne -elokuvasta vuodelta 1954.  
 
 

Kartanoalueen keskeisellä paikalla oleva massiivinen kivijalka, joka on 
muistomerkkinä kartanon työväestä. 

 

Aittarakennuksen kivijalka 

Kiinteistötunnus:49-401-1-261 

Pysyvä rakennustunnus: 101089999P 

Vanha rakennustunnus49-401-1-261-17 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126117 

 
Väentuvan kivijalan pohjoispuolella on maastossa jälkiä kahden rakennuk-
sen perustuksista. Toinen näistä saattaa olla luhtiaitasta, joka on tuttu Edvin 
Laineen ohjaamasta Niskavuoren Aarne –elokuvasta vuodelta 1954. Kuva 
kivijalasta on raportin luvussa 5.3.3.  

 

 

 Väentuvan kivijalka on edelleen hyvässä kunnos-Kuva 71.
sa ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia uusiokäyt-
töön. LP 

 

 

 Väentuparakennus paloi vuonna 1989. Espoon Kuva 72.
kaupunginmuseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Väentupa on ollut aikanaan merkittävä raken-Kuva 73.
nus. Rakennuksen edustalla on ollut hyötykasvitarha. 
KK 
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13 Ent. saha  

Kiinteistötunnus:49-401-1-263 

Pysyvä rakennustunnus: 101090002T 

Vanha rakennustunnus49-401-1263-6 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12636   

 

 

Backbyn kartano oli monella tavoin omavarainen suurtila. Snettansintien 
risteyksessä on entinen saharakennus, joka lienee rakennettu 1920-luvulla. 
Aino Niskanen on Väinö Vähäkallion tuotantoa luotaavassa väitöskirjassaan 
olettanut sahan olevan Vähäkallion käsialaa. Suomen kartanot ja suurtilat -
kirjassa Vähäkallio mainitaan Eklundin ohella toisena Backbyn talousraken-
nuksia suunnitelleena arkkitehtina, mutta piirustuksia rakennuksista ei ole 
säilynyt. Saharakennus on rankorakenteinen ja vuorattu punaiseksi maala-
tulla saumarimalla. Julkisivuille antavat ilmettä valkoisin kehyslaudoin ym-
päröidyt pyöröikkunat. Kaksi runkoa on yhdistetty pituussuunnassa porras-
tetusti. Ylemmässä on telttakatto, alemmassa satulakatto, katteena huopa. 
Rinnemaastosta johtuen osa perustan graniittitolpista on varsin korkeita.  
 
Varsinainen saha on sijainnut rakennuksen koillissivun katoksen alla. Snet-
tansintien puoleisessa päädyssä ovat suuret pariovet, joita kehystävät val-
keat pilasteriaiheet.  
 
Rakennus on toissijaisessa varastokäytössä ja melko huonossa kunnossa. 

 

 

Kartanotalouteen näkyvästi liittynyt saharakennus, jonka arkkitehtuu-
rissa on havaittavissa kaksikymmentäluvun klassismin aiheita. 

 

 

 Saha sijaitsee maisemallisesti merkittävällä pai-Kuva 74.
kalla Snettansintien mutkassa. LP 

 

 Näkymä kartanonmäen itäpuolen peltoalueelta Kuva 75.
sahalle. Valokuva luultavasti 1930-luvulta. KK  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pyöröikkuna. LP Kuva 76.
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14 Ent. väentupa tai työväenasunto 

Kiinteistötunnus:49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 1010806150 

Vanha rakennustunnus49-401-1-91-11 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 19111   

 

Kartanolle johtavan tien varrella rinteessä sijaitseva entinen väentupa lie-
nee kartanoalueen vanhimpia rakennuksia. Se on rakennettu ilmeisestikin 
kahdessa, ellei peräti kolmessa vaiheessa. Kauempana tiestä oleva osa vai-
kuttaa vanhimmalta, todennäköisesti 1800-luvulla rakennetulta. Rakennuk-
sen pohjoispäädyssä on valokuvien perusteella ollut aiemmin kartanon 
ruokakello. Rakennuksen sokkeli on muurattu luonnonkivistä ja sen länsi-
seinästä erkanee pulpettikattoinen umpikuisti. Hirsirakenteinen asuinra-
kennus on vuorattu punamullatulla saumarimalla. Vanhat ikkunat ovat pe-
rinteistä kuusiruutuista mallia. Rakennukset on katettu vihreäksi maalatulla 
aaltopellillä. Rakennus on viime aikoina ollut kerhokäytössä.  
 
Väentuvan vieressä on kartanon vanha portti, jonka massiivisten graniitti-
pylväiden päällä on ollut suuret graniittipallot. Vain toinen näistä on säily-
nyt. Varsinaiset takorautaportit eivät ole enää paikallaan.  
 
 

Kartanon pohjoisen tulotien varrella sijaitseva vanha väentupa, joka 
on säilyttänyt perinteisen ilmeensä.  

 

 

 Väentupa ja graniittiset portinpylväät. LP  Kuva 77.

 

 Näkymä väentuvan sisäänkäynnille, jossa on ol-Kuva 78.
lut runsaat köynnösistutukset. Rakennuksen katolla 
näkyy vellikello. Valokuva-albumin kuvatekstin mu-
kaan rakennuksen kaikissa asunnoissa on ollut juok-
seva kylmä vesi (päiväämätön valokuva lienee 1930-
luvulta). KK 
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15 Ent. sepän paja  

Kiinteistötunnus:49-401-1-220 

Pysyvä rakennustunnus: 101089943W 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-220-11 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 122011   

 

 

Graniittikvaadereista muurattu pajarakennus lienee 1910-luvulta tai 1920-
luvun alusta. Sen rakennustapa on samanlainen kuin 1916 rakennetussa 
navetassa ja läheisessä saunarakennuksessa. Rakennuksen etuosasta ulko-
nee yhteisen vesikaton kattama puupilareiden varassa oleva katos, jonka 
pääty on laudoitettu punamullatulla saumarimalla. Päätykolmiossa on kah-
deksanruutuinen ikkuna; vuodelle 1929 päivätyn Kaisankodin hallussa ole-
van valokuvan mukaan ikkuna oli tuolloin 12-ruutuinen. Myös kivisen osan 
ikkunat ovat kahdeksanruutuiset. Satulakaton katteena on aaltopelti. Hyvä-
kuntoinen, 2000-luvulla kunnostettu rakennus on viime vuodet ollut he-
vosparkkina. 
 
 

Kartanopihan ulkopuolisella metsäisellä mäellä sijaitseva jykevä paja-
rakennus edustaa Backbylle tyypillistä kiviarkkitehtuuria. 

 

 
 

 Vanha pajarakennus on pidetty hyvässä kunnos-Kuva 79.
sa. Rakennuksen sijainti maisemassa kaakkoon viet-
tävällä rinteellä on merkittävä. LP  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sepän paja vuodelle 1929 päivätyssä valokuvas-Kuva 80.
sa. Päätykolmion ikkuna on tällöin ollut 12-ruutuinen. 
KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valokuva mahdollisesti 1930-luvun lopulta. Va-Kuva 81.
lokuvaamo Aarne Pietinen Oy, Helsinki. KK 
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16 Backbyn kartanon lato ja kellarirakennus   

Kiinteistötunnus:49-401-1-220 

Pysyvä rakennustunnus: 101089944X 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-220-14 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 122014   

 

 

Snettansintie 6:n lato on osa Backbyn kartanon 1900-luvun alussa raken-
nettua talousrakennuskokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa vaunu-
liiteri, saha sekä ladon vieressä sijaitseva entinen sepän paja. Lato on myös 
Snettansintien maisemassa merkittävä. 
 
Kellarilato on ollut pitkään hoidotta ja päässyt siksi huonoon kuntoon. Ra-
kennuksen korkeassa, luonnonkivestä muuratussa alaosassa on kivestä 
holvattu kellari. Ovi on nyt naulattu kiinni. Lautarakenteinen yläosa on osin 
romahtanut ja vanha tiilikatto on osin pudonnut. Arvattavasti rakennus on 
1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. Rakennusta ei ole käytetty pit-
kään aikaan.  
 
 
 
 

Kartanotalouteen oleellisesti kuulunut kellari on ravistunut sekä kivi- 
että erityisesti puuosiltaan. 

 

 

 

 Näkymä kellarirakennukselle Snettansintieltä. Kuva 82.
Rakennuksen puuosat ovat erittäin huonossa kunnos-
sa. LP 

 

 Näkymä vanhassa valokuvassa Snettansintieltä. Kuva 83.
Espoon kaupunginmuseo.  
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17 Ent. viljakuivaamo   

Kiinteistötunnus:49-401-1-282 

Pysyvä rakennustunnus: 101099665H 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-282-8 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12828 

 

Backbyn kartanon viljakuivaamo sijaitsee paloturvallisuussyistä kaukana 
kartanon pihapiiristä peltoaukean laidalla Snettansintien varrella. Se lienee 
rakennettu 1930-luvulla ja rakentuu kalkkihiekkatiilisestä, nelikerroksisesta 
kuivaamo-osasta, jossa on telttakatto sekä suuresta vinkkeliin rakennetusta 
puurakenteisesta varasto-osasta, joka on vuorattu punamullatulla pysty-
laudalla.  
 
Backbyn viljakuivaamolla on merkittävä asema Snettansin polveilevan vilje-
lymaiseman reunassa vanhassa tiemaisemassa. Rakennus on nykyisin va-
rastokäytössä ja sen pihamaalla on lukuisia vanhoja museoautoja. Yleisvai-
kutelma on melko sekava eikä maisemallisesti tyydyttävä. Rakennus näyt-
tää päällisin puolin olevan kunnossa, joskin peruskorjauksen tarpeessa ole-
valta.  

 

Kookas maatalousrakennus kauniin peltomaiseman reunalla, kartano-
talouden arkinen monumentti. 

 
 

 

 Näkymä viljakuivaamolle etelästä. Rakennuksen Kuva 84.
edustalle on istutettu tuijia, jotka eivät muodosta sel-
keää rajaa peltomaiseman suuntaan. LP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Snettansintie 1914, kuvassa olkikattoinen lato ja Kuva 85.
riihi, jotka ovat molemmat kadonneet kokonaan (Ku-
va teoksesta Nykänen, Anita 2006)  

 

 Näkymä samalta paikalta vuonna 2016. EK Kuva 86.
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18 Vanha asuinrakennus 1920-luvulta (Backbyn kartanon tilanhoi-
tajan asunto, Espoon Pehtoorinmutka) 

Kiinteistötunnus:49-401-1-262 

Pysyvä rakennustunnus: 101090000R  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-262-1  

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12621  

 

Vanhan asuinrakennuksen piharakennus 

Kiinteistötunnus:49-401-1-263 

Pysyvä rakennustunnus: 101090001S  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-263-10 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126218  

 
Bodomintien ja Snettansintien risteyksessä on ollut ilmeisesti torppa jo 
1700-luvulla. Nykyinen rakennus lienee 1900-luvun alusta ja saanut nykyi-
sen mansardikattoisen asunsa 1910- ja 1920-lukujen vaihteessa. Se on ollut 
kartanon pehtorin tai tilanhoitajan asuinrakennuksena. Osin vaaka- osin 
pystylaudalla vuorattu keltaiseksi maalattu rakennus on perusilmeeltään 
1900-luvun alkupuolen asussa, joskin vuoraus vaikuttaa ainakin osin uudel-
ta. Rakennuksen suunnittelijasta ei ole tietoa. Alakerran ikkunat ovat kuusi- 
ja yhdeksänruutuisia. Rakennuksen molemmilla pitkillä sivuilla on suureh-
kot kuistit, tienpuoleinen moni-ikkunainen lienee alkuperäinen. Taitekattoi-
sen poikkipäädyn kohdalla on kuistin yläpuolinen parveke. Rakennus on ka-
tettu aaltopellillä. Rakennuksen ympärillä on vanhaa puustoa.  
 
Pihamaan laidalla on vanhahko, mahdollisesti 1900-luvun jälkipuolelta ole-
va talousrakennus. Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja yhä asuinkäytössä. 

 

Vanhalla asuinpaikalla sijaitseva kartanotalouteen kuulunut asuinra-
kennus 1900-luvun alusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä asuinrakennukselle Snettansintieltä. Kuva 87.
Rakennus on säilyttänyt hyvin 1920-luvun hahmonsa. 
LP 

 

 Valokuva vuodelta 1982. Espoon kaupunginmu-Kuva 88.
seo / Erkki Härö.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Valokuva vuodelta 1958.  Kuva 89.
Espoon kaupunginmuseo   
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19 Uusi asuinrakennus 2010-luvulta 

Kiinteistötunnus:49-401-1-263  

Pysyvä rakennustunnus: 101090003U 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-263-9  

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 12639  

 

Uuden asuinrakennuksen piharakennus  

Pysyvä rakennustunnus: 101090004V 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-263-10 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 126310  

 

 

Snettansintien varrella oleva uusi asuinrakennus vuodelta 2007 ja autotalli-
rakennus vuodelta 2009. Puuverhotut rakennukset sopivat varsin hyvin 
avoimen peltoaukean reunamaisemaan vaikka pihamaa vaikuttaakin vielä 
varsin paljaalta. 

 

Uudisrakennus historiallisen peltoaukean laidalla kartanoon johtavan 
tien varrella.  

 

 

 

 Uudisrakennus, näkymä Snettansintieltä. LP Kuva 90.

 

 (alla) Näkymä Backbyn itäpuolen peltoalueelta Kuva 91.
kohti Snettansintien asuinrakennuksia. EK 
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20 Pannuhuone 

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 101080608S  

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-4 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 1914  

 

Pannuhuone lienee alkuaan kuulunut kartanon kasvihuoneisiin. Rakennus-
vuotta ei ole tiedossa, mutta se vaikuttaa 1940-luvun rakennukselta. Ra-
kennuksen itäpää on muurattu kalkkihiekkatiilestä ja rankorakenteinen län-
sipää on vuorattu punaiseksi maalatulla lomalaudalla. Tässä osassa on suu-
ret ikkunat etelään. Satulakaton katteena on aaltopelti.  
 
Rakennuksen eteläpuolella ovat sijainneet kasvitarhat, joissa kasvatettiin 
kaiken muun ohella mm. viinirypäleitä. Rakennuksen itäpäässä on korkea 
savupiippu. Nykyisin rakennus on lähinnä huoltorakennuksena. Tosin ra-
kennuksen huolto on jäänyt suorittamatta ja rapistuneisuus on silmiinpistä-
vää. Pihamaa on paikoitusalueena.  
 

Hävinneisiin kasvihuoneisiin liittynyt talousrakennus. 

 

 

 LP Kuva 92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pannuhuoneen kohdalla olevissa kasvihuoneissa Kuva 93.
on viljelty mm. viinirypäleitä. KK  
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21 Hakevoimala/lämpökeskus 

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 1010806161 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-12 

 

Pumppaamo/vedenpuhdistamo 

Kiinteistötunnus: 49-401-1-91 

Pysyvä rakennustunnus: 101080614Y 

Vanha rakennustunnus: 49-401-1-91-10 

Numero Kauko-järjestelmässä: 49401 : 19110  

 

Vuonna 1986 valmistunut pumppaamo ja vuonna 2006 valmistunut hake-
voimala sijaitsevat kartanoalueen lounaisnurkassa. Rakennukset eivät näy 
kartanolle, mutta ne ovat melko hallitsevassa asemassa Bodomintieltä alu-
eelle saavuttaessa.  

 

Kaksi suhteellisen uutta talousrakennusta kartanoalueen lounaisnur-
kassa. 

 

 

 Etualalla pumppaamo, takana vasemmalla läm-Kuva 94.
pökeskus. LP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Näkymä huoltorakennuksille kartanonpuutar-Kuva 95.
hasta. EK   
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5.3 PUUTARHA 

5.3.1 PUUTARHAN VAIHEITA 

Backbyn kartanoon on todennäköisesti liittynyt jonkinlainen puutarha-
alue jo pitkään. Suomessa puutarhaviljelyä on harrastettu keskiajalta 
asti linnojen ja luostarien yhteydessä. Kartanopuutarhoissa oli hyöty-
kasviviljelyä jo 1600-luvulla. Yleisesti puutarhaviljelykset oli luotu hyö-
tykäyttöä sekä lääkeyrttien, hedelmäpuiden ja marjapensaiden kasvat-
tamista varten. Kartanoiden puutarhat yleistyivät 1700-luvulla, vaikka-
kaan suunnittelutyössä kartanopuutarhoja ei huomioitu. Koristepuu-
tarhat puuttuivat täysin kartanopuutarhoista, sillä mahdolliset puutar-
hapalstat olivat hyötykäytössä. Kartanoiden puutarhojen yleistyttyä 
edettiin kuitenkin askel eteenpäin puutarhakulttuurin kehityksessä. 
Niissä puutarhoja käytettiin ensimmäisenä edustustiloina sekä oman 
arvon ja ylemmän sosiaaliluokan kuvaajina, kuten esimerkiksi Sarvi-
lahden puutarhassa Pernajassa. 1700–1800-luvuilla kehittyivät erityi-
sesti ruukinpuutarhat. Nämä hävisivät melkein kokonaan ruukinteolli-
suuden loputtua 1900-luvulla. Osalle kartanon- ja ruukinpuutarhoja 
tehtiin tämän jälkeen uudistamissuunnitelmia esimerkiksi puutarha-
arkkitehtien Bengt Schalinin ja Paul Olssonin toimesta. (Arkkitehtuu-
rimuseo 2010) 

1870-luvulta peräisin olevassa venäläisessä topografikartassa eli ns. 
Senaatin kartassa voidaan havaita puutarha Backbyn kartanonmäen 
itäosan rinteessä. Senaatin kartastosta laadittiin aikanaan kaksi sarjaa, 
jotka poikkeavat väritykseltään toisistaan (Kansallisarkisto). Kummas-
sakin kartassa puutarha-alue muodostaa merkittävän itä-
länsisuuntaisen akselin silloiselta idän suunnasta tulleelta pääsisääntu-
lotieltä kartanolle. Tryggve Gestrinin mukaan Senaatin kartta ei luon-
teeltaan ole suunnitelmakartta vaan perustuu maastomittauksiin. Näin 
ollen voidaan olettaa, että karttaan merkitty puutarha oli olemassa jo 
1870-luvulla. Osa puutarhan ja kartanonmäen puista voi olla 1800-
luvulta peräisin, mutta puukujamaista sommitelmaa ei ole maastossa 
nykyään havaittavissa. Senaatin kartoissa voidaan havaita myös Back-
bytä merkittävästi laajempi puutarha-alue Gunnarsin tilan kohdalla 
Backbystä lounaaseen.  

Backbyn kartanoon kuului puutarha, todennäköisesti maisematyylinen 
puutarha, jo ennen Freymannien aikaa (Hautamäki 2001). Vuoden 
1911 tiluskartassa (Kansallisarkisto) on havaittavissa soikion muotoisia 
käytävä- ja istutussommitelmia, ja kartan selitteissä on mainittu pää-
rakennuksen etelä- ja länsipuolisille alueille puutarha. On todennä-
köistä, että ennen Freymannien aikaa alueella oli ainakin lehti- ja ha-
vupuita vapaamuotoisissa ryhmissä. Puutarhat olivat todennäköisesti 
hyötypuutarhoja, ja niihin liittyi kasvihuoneita (mm. Björstäkt 2001).  

 

 

Kartanon mäkeä ovat vanhojen valokuvien perusteella luonnehtineet 
kookkaat lehtipuut. Vuodelle 1919 päivätyssä valokuvassa kartanon-
mäen länsipuolen peltoalueelta näkyy kookkaita vaahteroita, joiden 
välistä päärakennus vilahtaa. Matala, todennäköisesti leikattu kasvilli-
suusaita (mahdollisesti kuusiaita) näyttäisi valokuvan perusteella ol-
leen läntisellä kartanonmäellä jo tuolloin. Toisessa valokuvassa vuo-
delta 1919 näkyy kartanon päärakennuksen eteläsivua talviasussa, ja  

 

 

 Otteita 1870-luvun venäläisistä topografikartois-Kuva 96.
ta. Kansallisarkisto. 

 

 

 Ote 1911 tiluskartasta. Kansallisarkisto.  Kuva 97.

muotopuutarhaa ei ole rakennuksen eteläpuolella vielä havaittavissa. 
Kookkaat pensaat kuvassa saattaisivat olla syreenejä (Syringa ssp.). 
Kartanonmäen länsipuolen siperianlehtikuuset (Larix sibirica) lienevät 
myös yli 100 vuotta vanhaa perua, ja rakennuksen itäpuolella sijaitse-
vat havupuut (mm. vermontinpihta, Abies balsamea ja sembramänty, 
Pinus cembra) ovat samoin iäkkäitä.  

Backbyn kartanon puutarhaa uudistettiin voimakkaasti Freymannien 
aikana, 1920–30-luvuilla. Puutarhaa varten tilattiin suunnitelma Bengt 
Schalinilta (Hautamäki 2001). Bengt Schalin (1889–1982) oli aikansa 
merkittävä ja tuottelias puutarhasuunnittelija, koristekasvien jalostaja 
sekä Helsingin kaupungin puutarhuri (Arkkitehtuurimuseo 2012). Scha-
linin Backbyn kartanolle laatimassa suunnitelmassa esitettiin päära-
kennuksen etelä- ja länsipuolelle maapenkerein terassoitu, pen-
sasaidoin jäsennelty muotopuutarha parterreineen, sisäänkäynnin 
edustalle puoliympyrän muotoinen pensasaidoin rajattu aukio sekä 
kaarevalinjainen käytävä, ja eteläpuolen parterri- ja akselisommitel-
maan pyöreä vesiallas. Pääsisäänkäynnin edustalla oleva aukio toteu-
tettiin Schalinin suunnitelmasta poiketen suorakulmaisena. Aukiota 
reunusti kaksi vermontinpihtaa, edustalla oli leikattu pensasaita, ja ve-
rannan molemmin puolin kasvoivat muotoonleikatut koristepuut, to-
dennäköisesti runko-orapihlajat. (Hautamäki 2001).  

Bengt Schalin laati suunnitelmistaan tyypillisesti useita erillisiä piirus-
tuksia. Kasvillisuus oli yleensä esitetty numeroin suunnitelmakartalla ja 
kuvattu tekstein erillisellä paperilla. Näitä tietoja Backbyn kartanopuu-
tarhasta ei ole säilynyt (Björstäkt 2001).   
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Kartanonmäen laelle oli Bengt Schalinin suunnitelmassa hahmoteltu 
metsäpuisto, jossa oli kaartuvia käytäviä sekä vesiaihe, kallioon louhit-
tu lampi, johon johdettiin vettä kartanonmäen länsipuolella sijaitse-
vasta Myllyjärvestä. Vain osa suunnitelmasta toteutui, ja luultavasti in-
sinööri von Freymann laati ja täydensi suunnitelmia sekä ohjasi puu-
tarhan rakentamista myös itse. Lähdekirjallisuudessa metsäkukkulaa 
kuvataan harvinaisen kauniiksi ja hyvin hoidetuksi puistoksi, jossa oli 
”otettu huomioon kaikki maaston tarjoamat mahdollisuudet” (Hauta-
mäki 2001, sit. Jutikkala & Nikander 1939). Lammen rannalla oli mm. 
pieni valkama soutuveneelle. Metsälampi esiintyy myös kartanonrou-
va Ebba-Margareta von Freymannin Ebba Varma -nimellä kirjoittamas-
sa ja Rudolf Koivun kuvittamassa tarinassa kesäkeijusta ja kuningas 
Kuurasesta kalliolammen rannalla (Thelma von Freymann, uuden pai-
noksen jälkisanat).  

 

 Bengt Schalinin suunnitelma Backbyn kartanon Kuva 98.
puutarhasta 1920: oikealla rakennuksiin tukeutuva 
muotopuutarha, vasemmalla metsäpuutarha lampi-
neen. Suunnitelma jäi suureksi osaksi toteuttamatta. 
Alkuperäinen suunnitelma; Museovirasto / valokuva 
Ranja Hautamäki.  

Osa lähteistä (Tuominen 1996, Björstäkt 2001) mainitsee, että metsä-
puutarhan lampi- ja ns. Nymfin lähde (kallion kupeessa oleva luonnon-
lähde) -aiheet olisivat peräisin 1800-luvun lopulta. On mahdollista, et-
tä kallioon louhitun metsälammen alueelta saatua kiveä käytettiin kar-
tanoalueen rakennusten kivijaloissa. Mikäli näin olisi, metsälampi olisi 
saanut alkunsa viimeistään 1910-luvulla, jolloin suuri osa kartanon ki-
vijalkaisista talousrakennuksista on rakennettu.  

Metsälammen ympäristössä oli Freymannien aikana kaudelle tyypillis-
tä eksoottista kasvillisuutta, mm. agave- ja kaktuslajikkeita ruukuissa. 
Lisäksi alueelle istutettiin tuijia, orapihlajaa, pensasruusuja ja likuste-
risyreeneitä (Björstäkt 2001). Kaksi suurta tuijaa (Thuja occidentalis) 
on edelleen jäljellä lammen länsipuolella.  

 

 

 

 Kallioon louhittu lampi, kuvat 1920-30-luvulta. Kuva 99.
Alakuvassa näkyy lammelta metsäkukkulan pohjois-
puolen peltoaukealle avautuva pitkä näkymä. KK 

Lukuisten säilyneiden valokuvien perusteella voidaan todeta Backbyn 
kartanopuutarhan ilmeen olleen rikas ja huoliteltu Freymannien aika-
na, 1920–30-luvuilla. Mm. sorapintainen sisääntulotie Bodomintieltä 
on reunustettu matalalla huolitellulla kivireunalla, ja toisella puolen 
käytävää on ollut leikattu pensasaita. Kartanon sisäänkäynnin pylväik-
köä ovat reunustaneet matalat leikatut pensasaidat ja kaksi kartion 
muotoon leikattua korkeampaa pensasta (luultavasti orapihlajaa). Si-
säänkäynnin edustan pensaat on istutettu 1920-luvun puolessa välis-
sä; ne ovat juuri istutetun näköisiä vuodelle 1927 päivätyssä valoku-
vassa. Kartionmuotoiset pensaat on poistettu siinä vaiheessa kun kar-
tanon edustan pylväikköä on laajennettu 1930-luvulla. Kartanoraken-
nuksen eteläpäädyssä on samoin ollut huolella leikattua pensasaitaa, 
aksiaalinen polkusommitelma runsaine perennaistutuksineen (mm. 
kurjenmiekka, pioni ja syysleimu; Tuominen 1996; Björstäkt 2001) sekä 
perennojen ympäröimä pyöreä suihkulähde, jonka yli on avautunut 
puuston lomasta näkymä etelään Bodominjärvelle. Näkymät päära-
kennukselta länteen ovat avautuneet huolitellun, terassoidun muoto-
puutarhan ylitse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Näkymä kartanolta länsirinteen puutarhaan ja Kuva 100.
avoimille peltoalueille. KK 
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  Kartanolle johtava tie istutuksineen. KK Kuva 101.

 

 Näkymä etelärinteen puutarhaan ja Bodomin-Kuva 102.
järvelle. KK 

Kartanonmäkeä rajaavat kuusiaidat mäen länsipuolella ovat alkujaan 
olleet hyvin matalaksi leikattuja. Aita ei ole aikaisemminkaan ollut yh-
tenäinen vaan kartanon kohdalla on ollut useita kymmeniä metrejä le-
veä avoin kohta, josta on avautunut vaikuttava näkymä sekä pelto-
laaksosta kartanolle että kartanolta laaksoon ja kohti maisemassa 
merkittävää metsäselännettä. Kuusiaidan alapuolella oleva länteen 
viettävä rinne on ollut miltei täysin avoin vielä 1950-luvulla. Myllyjär-
velle johtavaa hiekkapintaista polkua on samoin reunustanut siististi 
leikattu kuusiaita sekä kapea nurmikaistale. Nyt miltei koko kartanon 
länsipuolen rinne on varsin umpeenkasvanut, polku on tuskin havait-
tavissa, ja osa kuusiaidasta on muotoonleikkaamisen puutteessa kas-
vanut ylikokoiseksi. Umpeenkasvanutta vaikutelmaa korostaa vielä 
kartanonmäen länsiosan alarinteen umpeenkasvu muutaman viime 
vuosikymmenen aikana.  

Vuodelta 1939 olevassa postikortissa (Espoon kaupunginmuseo, ph 
671:2; sama kuva löytyy Kaisankodin omistuksesta) ovat näkyvissä vie-
lä päärakennuksen länsipuolen pengerretyt nurmiterassit ja niitä ra-
jaavat leikatut pensasaidat sekä sommitelmaa rytmittävät matalat kar-
tiomaiset puut (luultavasti kartiojalavat; Hautamäki 2001). Terassien 
keskellä on sijainnut polku, ja pensasaitojen kohdalla on ollut kivipor-
taat. Muissa arviolta 1930-luvulla otetuissa valokuvissa näkyvistä ele-
menteistä voidaan havaita päärakennuksen luoteiskulmalta alas puus-
toiseen rinteeseen johtanut polku, jolla korkeuseroja on jäsennelty si-
rojen kivirakenteisten kynnysten avulla. Vaunuvajan kohdalta päära-
kennukselle on tietä reunustanut erittäin tuuhea, selkeästi leikattu 
lehtipensasaita (mahdollisesti orapihlaja).   

Suuren työväenkasarmin eteläpuolella on ollut laaja, rehevä kasvimaa, 
ja rakennuksen seinustalla on kasvatettu köynnöksiä ja mm. humalaa. 
Kasvimaa-alue on vielä 1950-luvulla ollut huolellisesti leikattujen kuu-
siaitojen rajaama. Myös saunarakennuksen kivijalan seinustalla on ol-
lut köynnöksiä (seinustalla on edelleenkin piippuköynnöstä), ja ylärin-
teessä sijaitsevan pohjois-eteläsuuntaisen työväenasunnon pihalla on 
samoin ollut runsaasti istutuksia.  

1950-luvun ilmakuvissa voidaan vielä havaita terassointeja kartanon 
länsirinteen puutarhassa. Kartanoalue säilyi Freymannien omistukses-
sa vuoteen 1953 asti, ja vuonna 1957 alueella aloitti toimintansa Kai-
sankoti, presidentin rouva Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiön (perus-
tettu 1938) ylläpitämä naisten hoito- ja toipilaskoti (Härö 1984). Kar-
tano oli oivallinen sijaintipaikka kuntoutukseen, jossa rauhallinen il-
mapiiri, lepo ja liikunta ulkoilmassa ovat olleet tärkeitä apukeinoja. 
Vuonna 1977 koko toimintaa ryhdyttiin kehittämään, jolloin syntyi tar-
ve lisärakennusten rakentamiseen (Broman 1993).  

 

  Näkymä kartanon puutarhaan, päiväämätön Kuva 103.
valokuva Kaisankodin toiminnan ajalta. KK  

1970-luvun alun valokuvissa (Espoon kaupunginmuseo) voidaan havai-
ta merkittävää puustoa kartanon päärakennuksen sisääntulotien var-
ressa, ja sisääntulotietä rajaa leikattu pensasaita. Sisääntulotien varsi 
on rajattu kivireunuksella. Kartanon länsipuolen puutarhan terassoin-
tia ei näyttäisi enää juuri olevan jäljellä; länsipuolta rajaava kuusiaita 
on tällöin ollut vielä matala ja maisematila ei ole merkittävästi um-
peenkasvanut. Kookkaat lehmukset ja vaahterat ovat luonnehtineet 
maisematilaa kartanorakennuksen länsipuolella.  

 

  Näkymä kartanonmäelle vuodelta 1971. Es-Kuva 104.
poon kaupunginmuseo.   

Vuodelta 1987 olevissa valokuvissa (Espoon kaupunginmuseo) ei te-
rassointia ole näkyvissä enää lainkaan. Kartanonmäkeä rajaavan kuu-
siaidan keskiosassa näkyy kookkaita hopeapajuja viistoilmakuvassa.  

Vuonna 1996 laaditussa puustoinventoinnissa (Sito, Taina Tuominen 
1996) on tutkittu kartanopuiston ja metsäpuiston silloista asua ja säi-
lyneisyyttä. Erityisesti metsäpuiston osalta inventointi on tuonut arvo-
kasta tietoa alueen kasvillisuudesta ja rakenteista. Inventoinnissa on 
rakennusten osalta muutamia virheitä, ja myös osa alueen puustosta 
on merkitty suurpiirteisesti.  

Kartanopuisto on inventoitu uudelleen Espoon kartanopuistojen in-
ventoinnin yhteydessä (Hautamäki 2001). Tässä yhteydessä on tutkittu 
mm. Bengt Schalinin säilynyttä alkuperäissuunnitelmaa ja siitä toteu-
tuneita osia. Rakennusten osalta inventoinnissa olevat muutamat vir-
heet periytynevät 1996 selvityksestä. Puistoa on lisäksi inventoitu uu-
delleen vuonna 2001 (Björstäkt 2001). Tällöin on todettu, että metsä-
puutarha ja lammen ympäristö ovat pitkälti kasvaneet umpeen ja joi-
takin rakenteita ei ole enää nähtävissä. Samoin osa kookkaista, arvok-
kaista puista on kaatunut tai poistettu. Esim. vielä vuonna 1996 alueel-
la ollutta, Suomen suurimmaksi mainittua vermontinpihtaa ei enää 
ole.   
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5.3.2 KARTANOPUUTARHAN JA METSÄPUISTON NYKYTILA 

Kartanopuutarha 

Kartanopuistoa luonnehtivat edelleen kookkaat komeat lehtipuut, eri-
tyisesti vaahterat, sekä muutamat havupuut, mm. komeat kilpikaar-
naiset metsämännyt sekä muutamat sembramännyt ja kookkaat kuu-
set. Muutamia kookkaita puita on viime vuosien aikana kaadettu joko 
huonon kunnon tai kunnallisteknisten töiden takia sekä jo aikaisem-
min uudisrakennusten läheisyydestä. Vaikka kartanonmäen alarinteet 
ovat jatkaneet umpeenkasvua, kartanorakennuksen välitön lähiympä-
ristö on nykytilassaan jonkin verran avoimempi kuin muutama vuosi-
kymmen sitten. Puuston merkitys maiseman ja kulttuuriympäristön 
kannalta on kuitenkin edelleen erittäin tärkeä.  

Kartanoalueen kuusiaidoista miltei kaikki ovat ylikasvaneita viime vuo-
sikymmenten aikana. Osalla kuusiaidoista on edelleen merkitystä tilaa 
rajaavana elementtinä tai näkösuojana; osa puolestaan peittää merkit-
täviä näkymiä.  

Kartanon etelän-lounaispuolen puutarharinteessä on viime vuosina ta-
sattu maastoa ja otettu esiin avokalliota. Tarkoituksena on istuttaa 
alueelle luonnonmukaista kalliokasvillisuutta ja esim. alppiruusuja 
(Rhododendron) mäntyjen alle.  

Kartanon sisääntulotien varrella on edelleen leikattu pensasaita 
(mahd. siperianhernepensas, Caragana arborescens.), josta osa on 
vanhan kylmämuuratun kivimuurin päällä. Kartanopuutarhan etelä-
puolella on sorapintainen käytävä, jonka päätteenä on pyöreä vesiaihe 
istutuksineen. Käytävän molemmin puolin kasvavat kookkaat, leikatut 
marjakuuset. Vesiaihe on tehty puutarha-alan oppilaitoksen oppilas-
työnä vuonna 2015. Puutarhan eteläpuolelle on rakennettu ns. hiljai-
suuden puutarha, johon on tuotu vanha rautaportti ja portinpilareita. 
Kartanon vanhojen kiviportaiden yhteydessä on istutuksia. Muutoin 
vanhoista puutarhan sommitelmista ei ole jäänteitä.; mm. kartanon 
länsipuolen terassointi on tasattu viimeistään 1980–1990-luvuilla.  

Kartanonmäen länsirinteeseen on rakennettu kivinen oleskelualue, 
jonka päällä on kota. Osa uusista rakenteista, esimerkiksi lankkupor-
taat eivät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla arvokkaaseen kar-
tanoympäristöön. Myös osa uudemmasta kasvillisuudesta, esim. koral-
likanukat, eivät tue kartanopuiston miljöötä. Kartanonpuutarhakoko-
naisuuden arvo on kuitenkin edelleen vahva hyvin säilyneen rakennuk-
sen, sen maisemallisen sijainnin sekä merkittävän puuston ansiosta.  

Kartanopuiston puustossa kasvaa eniten metsävaahteraa, vähälukui-
sesti myös jalavaa, lehmuksia, saarnea (mm. komea monirunkoinen 
saarni kartanolle johtavan tien itäpuolella rinteessä) ja lisäksi lehtikuu-
sia ja sinikuusia. Viime vuosikymmenien istutusten perua ovat mm. 
hevoskastanja ja vuorimänty. Kartanoympäristössä on useita vanhoja 
puutarhakasveja kuten likusterisyreeni, kirveli, mahdollisesti japanin-
ruttojuuri ja orapihlajia. Maininnan arvoisia kotimaisia kasveja ovat 

uhanalainen keltamatara sekä vaateliaat lehdon lajit mustakonnan-
marja ja koiranheisi (mm. Keiron 2011). Lisäksi puutarhan ja metsä-
puiston alueella kasvaa mm. pihasyreeniä, kuusamaa, taikinamarjaa ja 
monia muita kulttuurivaikutteisia kasvilajeja.  

 

 

  Kartanopuutarhan arvokasta puustoa ja kallio-Kuva 105.
aluetta päärakennuksen eteläpuolella. EK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Näkymä päärakennukselta koillisen-idän suun-Kuva 106.
taan. EK  

Kaisankodin uudisrakennusten ympäristössä puutarhamiljöö on vähä-
eleinen ja luonnonmukainen, rakennusten ilmeeseen hyvin soveltuva. 
Miljöössä korostuvat erityisesti kartanon vanhan metsäpuutarhan 
kookkaat, komeat männyt. Uudisrakennuksen moderni, valkea betoni-
portti rajaa ikkunan tavoin maisemanäkymää – tosin näkymän päät-
teenä on toiseen suuntaan katsottaessa pysäköintialue.  

 

 Näkymä päärakennukselta etelään puutarha-Kuva 107.
akselia pitkin. LP 
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Metsäpuisto 

Kartanon metsäpuutarhan alueet ovat pitkälti umpeenkasvaneita. 
Vanhan työväenasunnon, nykyisen kerhorakennuksen sivuitse johtaa 
polku pohjoiseen metsäiselle mäelle, mutta paikoin polkua on vaikea 
havaita. Metsäisellä mäellä on vielä nähtävissä vanhan ylikasvaneen 
kuusiaidan osia. Alueella ollut orapihlaja-aidanne on kaadettu, mutta 
juurakon osia on vielä nähtävissä. Alueen istutettua kasvillisuutta lie-
nevät näiden lisäksi mm. muutamat siperianpihdat. Alueella on ollut 
myös aiemmin mm vuorimäntyjä, tuoksujasmiketta, saarnea ja lumi-
marjaa.  

Kallioon louhittu metsälampi on edelleen selvästi havaittavissa, tosin 
voimakkaasti umpeenkasvaneena ja osin romahtaneena. Metsälam-
men luo johtaa muutamia pieniä polkuja, ja lammen etelän-
lounaanpuoleinen melko tasainen kallioalue on oivallinen paikka tar-
kastella lammen aluetta. Lammessa kasvaa mm. kurjenjalkaa ja os-
mankäämiä, reunoilla myös pajuja (Keiron 2011). Lammen eteläpuolel-
la on edelleen jäljellä vanhoja, erittäin kookkaita tuijia. Kallion päällä 
kasvaa maisemallisesti merkittäviä mäntyjä. Metsäisen mäen läpi joh-
tavan polun varrella on myös ns. Nymfin lähde, joka saattaa olla osin 
luonnonmuodostelma, osin kallioon louhittu.  

Kartanolta johtaa edelleen vanha polunpohja kartanonmäen länsipuol-
ta pitkin pohjoiseen ja edelleen länteen Myllyjärvelle. Kartanonmäen 
länsi- ja luoteispuolella käytävällä kasvaa tiheän, umpeenkasvaneen 
metsän seassa tammia ja koivuja, pohjoisempana on ylikasvanut kuu-
siaita. Länteen johtavan vanhan tien varrella on koivukujanne, jota 
rytmittävät vanhat katajat. Erityisesti koivut ovat vanhoja ja melko 
huonokuntoisia, mutta niillä on edelleen maisemallista merkitystä 
osana arvokasta vanhaa tieyhteyttä. Pohjoiseen Lukbäckenin puron 
vartta johtavan vanhan tien varressa on istutettu lehtipuita, todennä-
köisesti hopeasalavia. Avoimessa maisematilassa kauas näkyvät puut 
ovat maisemallisesti merkittäviä.  

 

  Kallioon louhittu lampi, kuva 1920-30-luvulta. Kuva 108.
KK 

 

  Näkymä kallioon louhitulle, pääosin umpeen-Kuva 109.
kasvaneelle metsälammelle. EK  

 
 

  Ns. Nymfin lähteen jäänteitä. EK Kuva 110.
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5.3.3 RAKENTEET 

Puutarhaportti , pääportti 

Entisen puutarhan vierestä kulkevan tulotien alkupäässä on yksi karta-
non vanhoista porteista. Jykevissä graniittipylväissä ovat säilyneet 
Backbylle ominaiset, koristeelliset takorautaportit, joissa on keihäsai-
he sekä ornamentaalinen keskusaihe. Portinpylväiden päissä ovat pyö-
reät graniittipallot, joista toisen päällä graniittinen ilvestä ja sen poi-
kasta esittävä veistos. Veistos on jäkälän peittämä, mutta on aiheellis-
ta olettaa, että se on taiteilija Jussi Mäntysen käsialaa. Mäntynen teki 
useita versioita ilves-aiheista, monet niistä juuri poikasen kanssa. Työ 
saattaa olla 1930-luvulta. Ilvesemon häntä on katkennut aikojen saa-
tossa.  

 
 

 

 LP Kuva 111.

 

 Näkymä nykyisen pääportin kohdalta pohjoiseen. EK  Kuva 112.

 

Sisääntuloportti Snettansintieltä 

Väentuvan kohdalla on toinen kartanon vanhoista säilyneistä porteis-
ta. Jykevien graniittipilarien päissä ovat vielä vuonna 2012 olleet vas-
taavanlaiset graniittipallot kuin Bodomintieltä johtavan tien portissa 
(A-konsultit 2012). Toinen graniittipalloista on sittemmin kadonnut.  

 

 

 LP Kuva 113.

Kivijalat 

Backbyn alueella on useita poistuneiden rakennusten jäljellä olevia ki-
vijalkoja, joista osalla on edelleen maisemallista merkitystä alueella. 
Merkittävin kivijaloista on vanhan työväen asuntokasarmin graniittiki-
vijalka tallimäen etelärinteessä. Tämän kivijalan takana on toinen, pie-
nempi kivijalka entisestä vaja- tai aittarakennuksesta. Muut kivijalat 
ovat kartanonväen saunan takana (eteläpuolella) sijaitsevan puuvaras-
ton nurkkapilarit sekä osa tallirakennuksen tai sen siipirakennuksen ki-
vijalasta entisellä karjapihalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Väentuvan pohjoispuolen rinteessä sijaitseva kivijalka. LP Kuva 114.

 

 

 Vanhan tallin tai sen lantalan kivijalan jäänteitä navettara-Kuva 115.
kennuksen pohjoispuolella. EK  



 

     

BACKBYN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS  47 

 

Sillat 

Kartanonmäen itäpuolen peltoalueen halki kulkevan pohjois-
eteläsuuntainen peltotie ylittää xxpuron. Ylityskohdalla on vanha gra-
niittikvaaderi- ja betonirakenteinen silta. Nurkkapilarit ovat betonira-
kenteiset. Graniitti saattaa olla samaa kuin kartanon talousrakennus-
ten kivijaloissa. Myös kartanonmäen luoteispuolella on samantyyppi-
nen vanha silta peltotien puron ylityksen kohdalla.  

 

 

  Kartanonmäen itäpuolella sijaitsevan peltotein Kuva 116.
varrella on vanha silta, jossa on graniittipaasikivituet 
ja betonipilarit. Kaiteet ovat kadonneet. EK 

  



 

     

BACKBYN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS  48 

6. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

6.1 INVENTOINNIN TULOKSET JA YHTEENVETO 

Työssä on selvitetty Backbyn kartanon ja alueen kulttuurimaiseman ja 
kulttuuriympäristön historiaa ja nykytilaa yleispiirteisesti mutta koko 
aluetta kattavasti tarkastellen, asemakaavan tarkkuuteen soveltuvalla 
tasolla, ottaen huomioon alueen liittymisen ympäröivään Pakankylän-
Röylän maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Selvityksessä on käyty läpi 
alueen maisemarakennetta ja maisemakuvaa, kulttuurimaiseman his-
toriaa, Backbyn kartanoalueen rakennusten historiaa ja nykytilaa sekä 
kartanonpuutarhan vaiheita ja nykytilaa. Työlle annettujen tavoittei-
den, selvityksen lyhyen ajallisen keston (29.2.–16.5.2016) sekä kevät-
talveen sijoittuvan ajanjakson takia kartanopuiston kasvillisuutta ei ole 
inventoitu lajikohtaisesti.  

Inventoinnin tuloksena voidaan todeta, että alueen maiseman omi-
naispiirteet, maisemarakenne ja maisemakuva ovat säilyneet melko 
muuttumattomina jo pitkään ja muodostavat edelleen vahvat, oma-
leimaiset kehykset kartanoalueelle. Backbyn kartanonmäen asema 
maisemakuvassa ja kulttuuriympäristössä on edelleen erittäin merkit-
tävä, vaikka umpeenkasvaneen kasvillisuuden takia näkymiä onkin sul-
keutunut kartanolle ja kartanolta ympäröiville alueille viime vuosi-
kymmenien aikana. Kartanon päärakennus on vaikuttava, historialli-
sesti kerroksellinen rakennus, joka on hyvin säilynyt, hyvin ylläpidetty 
ja edelleen käytössä, ja jolla on huomattavaa arkkitehtonista arvoa. 
Kartanotalouteen liittyneet monet säilyneet rakennukset ovat arkki-
tehtonisesti arvokkaita, erityisesti mainittakoon historialliseen kar-
tanoympäristöön liittynyt vaunuvaja sekä vanhat navetta- ja saunara-
kennukset, joissa on eheä, vankka graniittikivijalka. Vastaavanlainen 
jykevä kivijalka on myös muutoin tuhoutuneella työväenkasarmira-
kennuksella, jonka eteläseinusta ja rinne ovat pienilmastoltaan erin-
omaisia ja jonka sijainti maisemassa on edelleen merkittävä. Myös 
vanha paja ja saharakennus ovat merkittävä osa kartanotaloutta täy-
dentäviä rakennuksia. Kartanonmäen arvoista voidaan lisäksi erityises-
ti mainita vanhat kookkaat lehti- ja havupuut, kartanonmäelle johtava 
rinnettä myötäillen kaartuva sisääntulotie sekä Bengt Schalinin puisto-
suunnitelmasta jäljellä olevien akselien ja metsälammen jäänteet.  

Tässä yhteenvedossa on annettu kehittämissuosituksia miljöön eri 
osa-alueiden vaalimisesta ja kehittämisestä. Suosituksia on havainnol-
listettu kartoilla, jotka on koottu lisäksi raportin liitteeseen 4.  

Jatkossa alueelle olisi suositeltavaa laatia tarkennettu puutarhahistori-
allinen selvitys ja mahdollinen kasvilajikohtainen selvitys. Mikäli alu-
een rakennuksiin kohdistuisi muutoksia, tulisi rakennuksista laatia nyt 
laadittua inventointia tarkempi rakennushistoriallinen selvitys.   
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6.2 KEHITTÄMISSUOSITUKSIA  

6.2.1 LIITTYMINEN MAISEMAAN JA LAAJA MAISEMAKUVA 

- Historiallisesti arvokkaiden Snettansintien ja Kunnarlantien linjaus-
ten ja tien miljöön sekä mittakaavan pienipiirteisyyden säilyttämi-
nen.  

- Kartanonmäeltä Myllyjärven suuntaan länteen ja pohjoiseen suun-
tautuvien vanhojen tielinjojen säilyttäminen sekä kujannepuuston 
(koivut, salavat/hopeasalavat) mahdollinen uusiminen pitkällä ai-
kavälillä; vanhojen tielinjausten hyödyntäminen osana virkistys-
reittejä.  

- Kartanonmäen pohjoisosan peltoalueen ja metsän välisen vanhan 
(jo 1790-luvun tiluskartassa esiintyvän) kuviorajan vaaliminen osa-
na maisemakuvaa.  

- Kartanonmäen länsipuolen umpeenkasvaneen rinnepeltoalueen 
raivaaminen ja näkymien avaaminen, muutamia merkittäviä puu-
ryhmiä säästäen (erityisesti kookkaat vaahterat ja männyt sekä 
hyvässä kasvussa olevat nuoremmat vaahterat; myös muutamia 
koivuryhmiä on suositeltavaa säilyttää). Luontoarvojen ja maise-
matilan avaamisen yhteensovittaminen.  

- Näkymien varovainen avaaminen kartanon päärakennukselta ete-
lään Bodominjärvelle sekä länteen Kunnarlan-Luukin välisille mer-
kittäville selänteille.  

- Kartanonmäen metsäpuiston lakialueella kookkaan puuston vaa-
liminen ja harkittu vähittäinen uusiminen, jotta alue hahmottuu 
edelleen eheänä metsäisenä kumpareena laajemmassa maisema-
kuvassa. Puuston huomioon ottaminen riittävän laajoina ryhminä 
alueen täydennysrakentamisen suunnittelussa.  
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6.2.2 KARTANONMÄKI JA RAKENNUKSET 

- Kartanonmäkeä länsipuolella pohjois-eteläsuunnassa rajaavan yli-
kasvaneen kuusiaidan eteläisen osan kaataminen ja mahdollinen 
korvaaminen uudella, säännöllisesti hoidettavalla kuusiaidalla. 
Puustoisen näkösuojan mahdollinen säilyttäminen pumppaamo- ja 
lämpökeskusrakennusten ympärillä. 

- Bodomintieltä kartanolle pohjoiseen johtavan sisääntulotien kuu-
siaidan vaaliminen ja hoitaminen leikattuna.  

- Kartanonmäen kookkaiden jalojen lehtipuiden ja pylväsmäisten 
mäntyjen sekä muutamien maisemakuvassa merkittävien kuusten 
vaaliminen ja hoitotyöt sekä puuston kunnon säännöllinen tarkkai-
lu. Kartanon länsipuolen piha-alueella likusterisyreenien ympäris-
tön hoito ja harkinnan mukaan pensaiden vähittäinen uusiminen.  

- Kartanonmäen länsirinteessä rakenteiden ja kasvillisuuden suun-
nittelu (mm. kodalle johtavat painekyllästetyt lankkuportaat, rin-
teen korallikanukat) vastaamaan kartanoympäristön arvoa; puus-
ton hoitotyöt kartanonmäen länsipuolen kuusiaidan ympäristössä.  

- Kartanorakennuksen eteläsivulla sijaitsevien kiviportaiden ja muu-
rien kunnon tarkistaminen ja korjaaminen pitkällä aikavälillä.  

- Kartanorakennusta ympäröivien huolto- ja jäterakenteiden ulko-
asun suunnitelmallinen uusiminen kartanon arvoa vastaavaksi, il-
meeltään yhtenäisiksi rakenteiksi. 

- Kartanonmäen pohjoisosan metsäpuistoon johtavan reitin uudel-
leen avaaminen (kaatuneiden puiden raivaus polulta, puuston hoi-
to polun varrella).  Vuodenaikojen Metsä -luontopolulla puuston 
hienovarainen hoito. Roskien ja romun poistaminen metsäpuiston 
alueella.  

- Metsälampipuutarhan alueella puuston harkitut raivaus- ja hoito-
työt sekä mahdollinen reittien uudelleen avaaminen. Kookkaiden 
mäntyjen ja tuijien vaaliminen. Kohteen mahdollinen ennallista-
minen edellyttää tarkempaa inventointia ja selvitystä.  

- Merkittävien rakennusten jatkuva huolto ja käyttö sekä uudel-
leenkäytön mahdollisuuksien tutkiminen. Käyttämättömistä tai 
vähällä käytöllä olevista rakennuksista erityisesti vaunuvajan ja 
saunan vaaliminen. Väentuvan kivijalan mahdollinen hyödyntämi-
nen uuden rakennuksen osana. Saunan, puutarhurin talon ja pesu-
tuvan peruskorjaus ja jatkuva käyttö. Rakennusten ympäristön 
siistiminen ja hoito, erityisesti vanhan liiterin ja tilanhoitajan 
asunnon ympäristössä.  

- Päärakennuksen ja vaunuvajan edustalla pysäköinnin uudelleen 
jäsentely, jotta arvokkaiden rakennusten hahmo nousee entistä 
paremmin esiin erityisesti alueelle saavuttaessa.  
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6.2.3 LUONNON MONIMUOTOISUUS 

Luonnonarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä suosituksia 
on kirjattu mm. Backbyn alueelle laaditussa luontoselvityksessä (Kei-
ron 2011) sekä Espoon perinneympäristöt -selvityksissä (Raatikainen & 
Vaittinen 2003; Lampinen & Annala 2014). Tähän lukuun on koottu ky-
seisistä selvityksistä muutamia maiseman ja kulttuuriympäristön kan-
nalta olennaisia suosituksia: 

- Teiden pientareet saattavat pitää yllä perinnemaisemien moni-
puolista niittylajistoa (mm. Tikka ym. 2000). Espoossa edustavia 
pientareita on esimerkiksi Pakankylässä ja Röylässä. Nämä kannat-
taa huomioida teiden ylläpidossa ja mm. teiden leventämissuunni-
telmissa. Tien pientareiden niittämisessä kannattaa huomioida 
niittykasvien kukinta-aika, ja suorittaa niitto mielellään vasta lop-
pukesällä (Raatikainen & Vaittinen 2003). 

- Luontoarvot säilyvät parhaiten kun aluetta hoidetaan kulttuurihis-
torialliset arvot huomioiden. Vanhaa puustoa vaalitaan ja hoide-
taan ja lahopuu jätetään maatumaan. Hallittu hoitamattomuus 
puutarhan reuna-alueilla ja runsaasti lahopuuta sisältävissä koh-
dissa on eduksi seuralaislajiston säilymiseksi. Vierasperäiset jätti-
putket tulee hävittää puutarhasta niiden haitallisuuden takia, 
vaikka ne kuuluvutkin kartanopuutarhakulttuuriin. (Keiron 2011) 

- Mahdollisesti purettavista tai laajojen muutostöiden kohteena 
olevista rakennuksista tulee tarkistaa, onko niissä lepakoita. Lepa-
koiden kannalta on lisäksi tärkeää turvata kulkuyhteydet alueella 
säilyttämällä yhtenäisiä maisemalinjoja, kuten suuria puita ja puu-
rivejä (esim. selvitysalueen kuusiaitoja), joita seuraten lepakot voi-
vat siirtyä saalistusalueiden ja päiväpiilojen välillä. (Keiron 2011)  

- Kulttuurihistoriallinen selvitys ja siihen liittyvä tarkempi kasvilli-
suusinventointi antaisi tätä selvitystä paremman kuvan historialli-
sista kerrostumista ja säilyttämisen arvoisista kasveista ja puuyksi-
löistä. (Keiron 2011)  
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7. LÄHTEET 

Historialliset kartat aikajärjestyksessä:  

Pitäjänkartta 1750. Fredrik Johan Fonseen. Kungliga Biblioteket 
(Stockholm) / Espoon kaupunginmuseo.  

Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta 1776–1805. SKS 2012.  

Kartta Backbyn tiluksista 1799. Karta öfver Backby Rusthålls Åkrar och 
Ängar i Esbo. 1793/1799. Kansallisarkisto, digitaaliarkisto.  

Pitäjänkartta 1840. Geograf karta öfver Esbo Socken uti Raseborgs 
Östra Härad och Nylands Län. Kansallisarkisto, digitaaliarkisto & Heikki 
Rantatupa, Historialliset kartat http://www.vanhakartta.fi/  

Gustaf Adolf Kalmbergin kartasto 1855. http://www.vanhakartta.fi/ 
http://www.histdoc.net/kalmberg/vi7-4.jpg  

Topografikartta 1870. VII 28 Uudenmaan lääniä. 123,824 km2. [Espoo] 
Topografikartta 1:21 000. Kansallisarkisto, digitaaliarkisto. (Topografi-
karttojen kokoelma / Venäläiset topografikartat 1:21 000).  
Kaksi eri versiota. Kyseessä ovat ns. Senaatin kartat (venäjän sotilasvi-
ranomaisten valmistavat alkuperäiskartat). Toinen kartastoista sijoi-
tettiin Senaatin sotilastoimituskuntaan ja sittemmin maanviljelystoimi-
tuskuntaan ja toinen silloiseen maanmittausylihallitukseen. Kartat vär-
jättiin käsin vesiväreillä. Väritykseltään kartastot poikkeavat selvästi 
toisistaan: maanmittausylihallituksessa olleet kartat on värjätty venä-
läisen kartoitustavan mukaisin värein, kun taas toisen kartaston kartat 
noudattavat suomalaiselle kartanvalmistukselle tyypillistä värivalikoi-
maa. Kartastoihin tehtiin myös sisällöllisiä korjauksia ja täydennyksiä, 
minkä vuoksi ne eivät ole siltäkään osin keskenään aivan samanlaisia. 
http://www.arkisto.fi/news/154/358/Senaatin-kartastot-saatavilla-
verkossa 

Kihlakunnan kartta 1904–1906. Lohjan kihlakunta: Uudenmaan lääniä, 
Maanmittaushallituksen ylihallitus 1904-1906. Kansallisarkisto, digitaa-
liarkisto.  

Tiluskartta 1911. Pakankylä / Backby; Ägokarta jämte handlingar. 
1911. Erander, L. Kansallisarkisto, digitaaliarkisto. (Maanmittaushalli-
tuksen uudistusarkisto) B7:1/5-15 

Topografikartta 1911. Venäläinen topografinen kartta, karttalehti VII-
28, mittakaava 1:21 000. Espoon kaupunki, nimistö. 

Pitäjänkartta 1945, 1:20 000 (9.12.1942/29.10.1945); mittaus toden-
näköisesti 1930-luvulta. Maanmittaushallitus 1945. Espoon kaupunki, 
nimistö.  

Topografikartta 1945, 204110 Nuuksio. Mittaus todennäköisesti 1930-
luvulta. Maanmittaushallitus 1945. Espoon kaupunki, nimistö.  

Peruskartta 1958. Maanmittauslaitos. 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 03/2016.  

Peruskartta 1961. Maanmittauslaitos. 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 03/2016. 

Peruskartta 1972. Maanmittauslaitos. 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 03/2016. 

Kantakartta 1973. 1:4000. Espoon kaupunki.  

Peruskartta 1984. Maanmittauslaitos. 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 03/2016. 

Peruskartta 1990. Maanmittauslaitos. 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 03/2016. 

 

Ilmakuvat aikajärjestyksessä: 

Ilmakuva 1950. Espoon kaupunki, kaupunkimittausosasto.  

Ilmakuva 1954. Maanmittaushallitus. Espoon kaupunginmuseo. 

Viistoilmakuva 1958. Espoon kaupunginmuseo. 

Ilmakuva 2015. Espoon kaupunki, kaupunkimittausosasto. 

 

Pohjakartat ja ilmakuvat: 

Espoon kaupunki, kantakartta 2016.  

Espoon kaupunki, ortoilmakuva 2015.  

Espoon kaupunki, viistoilmakuvat 2004, 2006 ja 2008.  

Maanmittauslaitos 2016, avoimien aineistojen tietopalvelu. Viitattu 
03/2016.  

 

Arkistot: 

Brages pressarkiv. 

Espoon kaupunginmuseo, kuva-arkisto.  

Painetut lähteet ja kirjallisuus 

Broman, Riitta 1993. Kaisa Kallio ja Kaisankoti. Kaisa Kallion ajatusten 
pohjalta syntyneen Kaisankodin historiikki.  

Harju, Erkki-Sakari (toim.) 2012. Kuninkaankartasto Etelä-Suomesta 
1776–1805. Suomalaisen kirjallisuuden seura.  

Harju, Erkki-Sakari & Lappalainen, Jussi T. (toim.) 2010. Kuninkaan tie-
kartasto Suomesta 1790. Suomalaisen kirjallisuuden seura.  

Hautamäki, Ranja 2016. Helsingin kartanoympäristöjen kaupunkimais-
tuminen, säilyttäminen ja yhteensovittaminen kaupunkirakenteeseen 
(väitöskirja). 

Jutikkala, Eino ja Nikander, Gabriel (toim.) 1939. Suomen kartanot ja 
suurtilat I.  

Lahti, Matti J. 1975. Espoo, maalaispitäjästä suurkauppalaksi. Espoon 
kaupunki 1975. 

Nikander, Hagar 1984. Esbo / Espoo 1700–1865.  

Niskanen, Aino 2005. Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Arkki-
tehdin elämäntyö ja verkostot. Helsinki 2005. 

Nykänen, Anita 2008. Tarinat elävät kuvissa. Bodominjärvi. 

Suomen maatilat I, 1931. 

von Freymann, Thelma. Jälkisanat kirjassa Kesäkeiju ja kuningas Kuu-
ranen. Uudistettu painos, Otava.  

 

Selvitykset ja lausunnot: 

Björstäkt, Gun 2001. Herrgårdsparker i Esbo. 9.11.2001. 

Espoon kaupunginmuseo 2000. Espoon keskiaikaiset kylämäet  
-inventointi. Teija Nurminen.  

Espoon vanhojen teiden säilyttämismahdollisuudet. Työryhmän ra-
portti 19.12.1985.  

Hautamäki, Ranja 2001. Espoon kartanopuistot: historian ja nykytilan 
inventointi vuodelta 2000.  

Härö, Erkki 1984. Espoon rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisema. Es-
poon kaupunginmuseo 1984.  

Härö, Erkki 1991. Täydennykset ja korjaukset Tiina Lehto. Käännös Erik 
Stenmark. Espoon rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisema – Bygg-
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nadskulturen och kulturlandskapet i Esbo. Toinen, tarkistettu painos. 
Espoon kaupunginmuseo / Esbo stadsmuseum 1991.  

Härö, Mikko 1983. Espoon historiallinen tieverkko. Arkisto- ja kirjalli-
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Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja 3/2014.  
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Vuori, Pekka 1978. Espoon historiallisten teiden ja polkujen nykytila. 
31.8.1978. Espoon kaupunki, yleiskaavaosasto.  

 

Raportit ja selvitykset Pakankylän / Backbyn aluetta koskien: 

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, 20.1.2012. Pakankylän kartanon 
maankäytön idealuonnos - lähtökohtia asemakaavoitukseen.  

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 28.11.2011. Bodomjärven ympä-
ristön kulttuurinen maankäytön selvitys. 
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B2EB6483C-1E13-4CDC-
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Tuominen Taina, Mannila Jari, SITO 1996. Pakankylän kartanopuisto - 
historia ja nykytila. Puustoinventointi 22.11.1996 

Uudenmaan liitto 2012. Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 - 2012. Mis-
sä maat on mainioimmat.(Kohde nro 2 Bodomjärven ympäristö). 
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/6309/Missa_maat_on_mainiom
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Espoon kaupungin Internet-sivut http://www.espoo.fi/fi-
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Maastokäynnit:  

15.3., 24.3. ja 15.4.2016 

 

 

Valokuvat:  

Kaisankodin valokuva-albumit eri ajoilta sekä Tengbom Eriksson Arkki-
tehdit Oy ja Lauri Putkonen 2016, ellei toisin mainittu.  

Kuvaajien tiedot:  

KK – Kaisankoti; EK – Elina Kataja, Tengbom Eriksson Arkkitehdit; LP – 
Lauri Putkonen; KP – Katariina Peltola, Espoon kaupunki.  

 

 

Kirjeet ja sähköpostiviestit 

Kaarlo von Freymann, sähköpostiviestin liite intendentti Tryggve Gest-
rinille 2014.  

Thelma von Freymann: Ennen aikaan Backbyn kartanon tallimäellä. 
Luultavasti 1990-luvulla kirjoitettu viesti. Espoon kaupunginmuseo. 

 

 

Suulliset tiedot, 03-05/2016:  

Intendentti Tryggve Gestrin, Espoon kaupunginmuseo.  

Toimitusjohtaja Niina Pyy ja kiinteistövastaava Ritva Meronen, Kaisan-
koti.  

Puutarhuri Virpi Pakaslahti.    
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8. LIITTEET 

 

Liite 1, kartta: Rakennukset, nykytila 1:2000 (A3) 

Liite 2, kartta: Maiseman perusrakenne 1:5000 (A3) 

Liite 3, kartta: Miljöötyypit 1:5000 (A3) 

Liite 4, kartat: Kartanonmäen keskeiset piirteet 1:2000 (A3);  
Suositukset / Maiseman arvot ja ominaispiirteet 1:5000 (A3);  
Suositukset / Osa-alueet ja merkittävä tiestö 1:2000 (A3)  

Liite 5: Jarl Eklund, kartanoiden uudistaja 

Liite 6: Luettelo Backbyn omistajista  

Liite 7: Kulttuurimaiseman kehitys,  
historiallisten karttojen tarkastelu (A4) 


