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Kuva: Stakeuddin huvila. Kuva 1910-luvulta. Taustalla näkyy laivalaituri.  Kuva Espoon kaupunginmuseon arkisto. 
 

Kansikuva: Stakeuddin huvila Bergön saaren lounaisosassa. Valokuva Selvitystyö Teija Ahola/ Teija Ahola 2011.  
 

Raportin valokuvat: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2011 / Minna Seppänen, Sanna Karppinen sekä Selvitystyö Ahola, 
2011 / Teija Ahola. 
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JOHDANTO 

Selvitys on tehty Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaavaa varten. Kaavoitus on tullut 
vireille marraskuussa 2009 ja kaavan tavoiteohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa maa-
liskuussa 2010. Kaavan laadinta on aloitettu maaliskuussa 2010. Kaavan tavoitteena on laatia 
osayleiskaava Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavassa vahvistamatta jääneille alueille. 
Osayleiskaavan muutos koskee Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavan alueita Lilla Bodön, 
Stora Bodön ja Bergön saarilla sekä Fridheminkalliolla Soukanniemessä. Osayleiskaavalla mah-
dollistetaan ympärivuotinen asuminen alueella ja sen perusteella on tarkoitus myöntää suoraan 
rakennuslupia. Selvitykset laaditaan siksi asemakaavatasoisesti. 

 
Selvityksessä kuvataan kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön historia ja ominaisluonne 
sekä osoitetaan alueen kulttuurimaisemalliset ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Selvitys si-
sältää lisäksi arvioinnin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden merkityksestä 
osayleiskaavoituksen suunnittelun kannalta sekä johtopäätökset siitä, millä ehdoilla kohteen tai 
alueen läheisyydessä voidaan maankäyttöä ja rakentamista kehittää. Selvityksessä annetaan 
myös suosituksia jatkosuunnittelulle.  
 
Selvitys käsittelee kulttuurimaisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä. Se on tehty kaavasuun-
nittelun tarpeisiin, tarkkuustasona yleiskaava, joka toimii rakennusluvan myöntämisen perustee-
na. Osayleiskaavan suunnittelussa selvityksen tulokset ovat sovellettavissa lähtötietona, kaava-
kartan sisällössä ja esitystavassa, kaavamääräyksissä, vaikutusten arvioinnissa ja vuoropuhelus-
sa. Selvitys on yksi monista osayleiskaavan selvityksistä. Eri alojen selvitysten tuottaman tiedon 
yhteen sovitus tehdään kaavasuunnittelun ja siihen liittyvän vaikutusten arvioinnin yhteydessä 
 
Selvityksen maisemahistoriaa koskevasta osuudesta ja kokonaisuuden koordinoinnista vastasi A-
Insinöörit Suunnittelu Oy (arkkitehdit SAFA, YKS Minna Seppänen ja Sanna Karppinen). Rakenne-
tun ympäristön historiaa koskevasta tutkimusosuudesta ja rakennusinventoinnista vastasi Selvitys-
työ Ahola (FM Teija Ahola). Tutkimustietoa suunnitteluun soveltavat osuudet muokattiin yhteistyö-
nä.  Espoon kaupunkia tilaajan ominaisuudessa edustivat kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavoi-
tusarkkitehti Mirkka Niemi, projektipäällikkö Christian Ollus, yleiskaavasuunnittelija Sissi Qvickström 
ja maisema-arkkitehti Mikla Koivunen. Työn ohjaukseen osallistuivat myös Espoon kaupunginmu-
seosta tutkimuspäällikkö Maarit Henttonen, tutkija Jyri Vilja ja intendentti Tryggve Gestrin. Selvitys 
valmistui syksyllä 2011 ja sitä päivitettiin keväällä 2012. Sekä Espoon kaupunki että Espoon kau-
punginmuseo ovat osallistuneet selvityksen arvojen ja suositusten määrittämiseen. 
 

 
Kuva: Selvitysalueen summittainen sijainti on merkitty karttaan ympyrällä. Selvitysalue käsittää kolme erillis-
tä aluetta: Bergö eteläkärjen, Stora Bodön ja Lilla Bodön sekä pienen alueen Soukanniemeä. Selvitysalue si-
jaitsee Espoon Suvisaaristossa, avomeren tuntumassa ja lähellä Kirkkonummen kunnan rajaa. Kartta 
Maanmittauslaitos 2011 (Ammattilaisen karttapaikka, kopiointilupa 725/KP/06).  
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1.1 Selvitysalue ja vaikutusalue 

Selvitysalue sijaitsee Espoon Soukanniemessä ja Suvisaariston eteläosassa. Se käsittää osia 
32. kaupunginosasta (Suvisaaristo) ja 33. kaupunginosasta (Soukka). Etäisyys maanteitse mitat-
tuna luonteeltaan kaupunkimaiseen Soukan keskustaan on Fridheminkallion alueelta noin 2,8 km, 
Bergön saarelta noin 5-6-km ja Stora Bodön alueelta noin 6 km. 
 
Selvitysalue sijaitsee Espoon kaupunkimaisten manneralueiden ja vapaa-aikapainotteisten saa-
ristoalueiden vaihettumisvyöhykkeellä. Strategisen maankäytön suunnittelun näkökulmasta 
osayleiskaavan ja kulttuuriympäristöselvityksen vaikutusalueeseen kuuluu molempia. 
 
Selvitysalue koostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta: Suvisaariston eteläosassa sijaitsevasta 
Bergön saaren eteläkärjestä ja sen pienistä lähisaarista, idässä Stora Bodön saaresta lähiympäris-
töineen Lilla Bodö mukaan lukien sekä pohjoisessa pienestä alueesta Soukanniemeä (käytetään 
nimeä Fridheminkallio). Alueet käsittävät sekä maa- että vesialueita. Alueet rajautuvat Suvisaaris-
ton saarten muihin osiin sekä merialueisiin. Selvitysalueelle on maayhteys Stora Bodötä lukuun ot-
tamatta. 
 
Selvitysalueen kokonaispinta-ala vesialueineen on yhteensä noin 163,7 ha (Bergö 99,7 ha, Stora 
Bodö 59,5 ha ja Fridheminkallio 4,5 ha). Alue on enimmäkseen asumatonta metsämaata. Kiinteis-
töjä alueella on yhteensä 35, joista suurin osa liittyy vapaa-ajan asumiseen. Ainoastaan Bergön 
saarella on ympärivuotista asumista (4 kiinteistöä). Fridheminkallion alueella ei ole ollenkaan ra-
kennuksia. Selvitysalue on pääosin yksityisomistuksessa lukuun ottamatta kaupungin omistamia 
virkistys- ja suojelualueita, Lilla Bodön saarta sekä yksittäisiä, pinta-alaltaan vähäisiä saaria ja 
luotoja.  
 
Selvitysalueella on erityistä Helsingin höyrylaivareitteihin liittyvää kesähuvila-asutusta, josta osa 
on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009, VAT). Alueella on li-
säksi yksittäisiä arvokkaita huvilakohteita. Alueella on myös muuta huvila-asutusta. Selvitysalu-
eeseen sisältyy alueita Suvisaariston Bergö-Rämsön metsäalueen luonnonsuojelualueesta ja 
Ramsösundin luonnonsuojelualueesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Kuva: Selvitysalueen rajaus ilmakuvapohjalla. Ilmakuva Espoon kaupunki. 
 
 
 
 



                          5(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

1.2 Kaavat ja suojelu 

 
Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö 8.11.2006 vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan, joka sai lainvoiman kor-
keimman hallinto-oikeuden 15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen. Uudenmaan maakuntakaavan 
uudistamistyö eli 2. vaihemaakuntakaava on vireillä, ja luonnos on nähtävillä keväällä 2011.  
Uudenmaan maakuntakaavassa (2006) osayleiskaava-alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen 
lukuun ottamatta Flakaholmin saarta sekä Stora Bodön saarta. Stora Bodö on osa pääkaupunki-
seudun rannikko- ja saaristovyöhykettä. Soukanniemen kärki on kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue (vihreä vaakaviivarasteri). Bergön saareen on merkitty kaksi kes-
kenään risteävää viheryhteystarvetta (vihreä paksu katkoviiva) ja Stora Bodön ja Lilla Bodön 
poikki kulkee jätevesitunnelin merkintä luode-kaakko-suunnassa (punainen viiva + j). Vesialueella 
kulkee lisäksi veneväylän merkintä (sininen harva palloviiva).  
 
Huomionarvoisa merkintä lähialueilla maakuntakaavan osoittamassa maankäytössä ovat puolus-
tusvoimien alueet (EP), luonnonsuojelualueet (turkoosi pistealue) sekä lukuisat virkistysalueet 
(vihreä). 
 

 
 

Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta, 2006. Selvitysalue on rajattu keltaisella.  

 
 

 
Yleiskaavat 
 
Espoon eteläosien yleiskaava 
Selvitykseen sisältyvät alueet kuuluvat pääosin Espoon eteläosien yleiskaavan alueeseen. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan 7.4.2008. Korkeimman hallinto-
oikeuden päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu 
29.1.2010, jolloin valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä sai lainvoiman. Yleiskaava kuu-
lutettiin voimaan MRL 201 §:n nojalla 7.10.2009 kaupunginhallituksen (21.9.2009 §10) päätöksen 
perusteella jo ennen kuin se oli saanut lainvoiman niiltä osin, mihin valitukset KHO:lle eivät koh-
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distuneet. Lainvoimaiseksi tulon jälkeisellä kuulutuksella 17.2.2010 yleiskaava on tullut voimaan 
niiltäkin osin, mihin valitukset kohdistuivat lukuun ottamatta KHO:n päätöksellä kumottuja osia. 
Espoon eteläosien yleiskaavassa selvitysalue on merkitty pääosin kehitettäväksi ja uudeksi pien-
taloalueeksi (A3) sekä virkistysalueiksi. Lounaassa kaksi pientä saarta Bergön lounaiskärjessä on 
merkitty loma-asuntoaluemerkinnällä (RA) (Rönnkobben) sekä virkistysaluemerkinnällä (V) on 
osoitettu alue Bergössä sekä Bodökobbenin saari Stora Bodön eteläpuolella. Luonnonsuojelu-
aluemerkinnällä (SL) on osoitettu Bergön saarella Ramsösundin luonnonsuojelualue (maadunta-
lahtikorpi) sekä Stora Bodön lounaispuolella sijaitsevat Morgonpinorna. Lilla Bodön saareen on 
merkitty julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY) sekä satama-alue (LS).  
 

 
Kuva: Ote Espoon eteläosien osayleiskaavasta. Selvitysalueeseen kuuluvat alueet merkitty punaisella.  

 
 
 
Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava 
Selvitysalue käsittää Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavassa vahvistamattomiksi jääneet 
alueet, joille ei ole laadittu osayleiskaavaa Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavan vahvista-
misen jälkeen (Skataholmen-Svartholmen-Braskarna osayleiskaava, saanut lainvoiman 
7.2.2007). Osa selvitysalueesta kuuluu Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava-alueeseen, jo-
ka on vahvistettu 6.4.1988 ja saanut lainvoiman 28.6.1989. Kaavaa ei ole vahvistettu mm. Bergön 
RA-alueen ja Soukanniemen AP- ja AR-alueiden osalta.  
 
Osayleiskaava ohjaa asuntorakentamista rakennuspaikkakohtaisesti. Kaavassa on määritelty oh-
jeelliset rakennuspaikat ja osoitettu suurin sallittu rakennuspaikkakohtainen asuntojen lukumäärä 
tilaa kohden. Soukanniemi-Suvisaaristo osayleiskaava ei sisällä määräystä osayleiskaavan käyt-
tämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
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Kuva: Otteet Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavasta. Selvitysalueen kuuluvat alueet on rajattu punai-
sella.  
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Asemakaavat  

 
Selvitysalueella ei ole asemakaavaa eikä ranta-asemakaavaa.  

 
 
Erityislait ja suojeluohjelmat  
 
Selvitysalueella ei ole rakennusperinnön suojelemisesta säädetyllä lailla, kirkkolailla eikä myös-
kään valtion omistamien rakennusten suojelusta säädetyllä asetuksella (480/85) suojeltuja kohtei-
ta. Selvitysalueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Alueen läheisyydessä sijaitsevat muinaisjään-
nökset on esitetty luvussa ”Maiseman varhainen kulttuurihistoria”.  
 
Selvitysalueella, Bergön saaren keskiosissa, sijaitsee luonnonsuojelualue, joka kuuluu kaksiosai-
seen Suvisaariston Bergö-Ramsön metsäalueen luonnonsuojelualueeseen (noin 54 ha). Luon-
nonsuojelualue on perustettu vuonna 2009. Bergön saaren osa luonnonsuojelualueesta on karua 
kalliomännikköä. Bergön saaren osa selvitysalueesta rajoittuu myös Rämsösundin luonnonsuoje-
lualueeseen, joka on entinen Bergön ja Ramsön saarten välinen, sittemmin umpeenkasvanut 
salmi.  
 

 
Kuva: Selvitysalueen ja sen lähiympäristön luonnonsuojelualueet vihreällä. Suvisaariston Bergön-Rämsön 
metsäalueen luonnonsuojelualue ulottuu selvitysalueelle.  
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1.3 Aikaisemmat kulttuuriympäristöselvitykset  

Espoon kaupungin teettämät paikalliset selvitykset 
 
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy on laatinut selvityksen ”Espoon eteläosien yleis-
kaavatyössä tarvittavat kulttuurihistorialliset inventoinnit” vuonna 2005. Selvitysalueeseen kuulu-
vat em. inventoinnin alueelta kaksi aluekohdetta ja neljä rakennuskohdetta: 
 

o Soukanniemen kärki (alue 184). Arkkitehtonisesti (A), historiallisesti (H) ja ympäristölli-
sesti arvokas (Y). Kaksi kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokasta huvilaa, historiallisesti 
arvokas muistokivi sekä laaja luonnonvarainen ympäristö. Alue on säilyttänyt kulttuurihis-
toriallisen arvonsa. Fridhemin ympäristö muuttunut esikaupunkimaiseen suuntaan. 

 
o Soukanniemi (alue 185). Y. Soukanniemi on perinteistä helsinkiläistä kesänviettoaluetta. 

Alueella on jäljellä useita huvilarakennuksia ajalta ennen toista maailmansotaa. Alueen 
tiemaisemat, säilyneet 1900-luvun alkupuoliskon (huvilamaiset) asuinrakennukset, kaup-
pamiljööt ja ranta muodostavat kokonaisuuden, joka on säilyttänyt paikallisen pienimitta-
kaavaisen kulttuurimaisemansa. 

 
o Lilla Bodön huvila (kohde 20109). A, H, Y. Huvila on yksi Suvisaariston vanhimmista (ra-

kennettu 1880-luvulla). Puuleikkauksia omaava, koristeellinen huvila sijaitsee puistomai-
sessa, ympäristössä, joka tosin on osittain rehevöitynyt. Kokonaisuus on Espoon kau-
pungin omistuksessa. 

 
o Villa Stakeudd (kohde 20115). A, H, Y. Rakennustaiteellisesti erittäin korkeatasoinen ark-

kitehti Karl Lindahlin suunnittelema suuri jugendhuvila maisemallisesti hallitsevalla paikal-
la kukkulalla meren rannassa. 

 
o Solvik (20118). A, H, Y. Pitkänomainen satulakattoinen huvilarakennus 1900-luvun alku-

vuosikymmeniltä. Jugend-vaikutteinen. Suurehko palsta, puutarhamainen ympäristö. 

 
o Turvesilta 7 (20138). A, Y. Varhainen, funktionalistinen kesämökki arviolta 1940-luvulta. 

Tontti on luonnontilainen. 
 
 

 
Kuva: Paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:n selvityk-
sen ”Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kulttuurihistorialliset inventoinnit” (2005) mukaan.  
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Lisäksi selvitysaluetta koskevat seuraavat paikalliset kulttuuriympäristöselvitykset: 
 

o Hakanpää, Päivi. Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen yleiskaavainven-
tointi. Museovirasto, rakennushistorian osasto. 2005. 

 
o Tuononen Tuula: Rakentamistapoja Suvisaaristossa – pohjaa rakentamisen ohjeille. 

12.5.2003 
   

o Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskulturen och kulturlandskap i 
Esbo. 1984, päivitys 1991. 

 
 
Valtakunnalliset ja maakunnalliset selvitykset rakennetusta kulttuuriympäristöstä 

 
Museovirasto päivitti ja valtioneuvosto vahvisti valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen luettelon vuonna 2009 (ns. RKY 2009). Luettelo on nykyisin valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tarkoittama, kaavoituksessa sovellettava aineisto. Valtakunnalli-
seen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen 
kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Selvitysalueelta val-
takunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin kuuluu Fridheminkallion alue, joka on osa yhtä 
Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutuksen osa-aluetta (Soukanniemi, Tallholma, Pentala 
ja Suvisaaristo-osa-alue). (www.rky.fi) 
 
Höyrylaivareittien varren huvila-asutus ilmentää pääkaupunkilaisten kesäasumiskulttuuria 1800-
luvuta 1900-luvun alkupuolelle. Useat kohteiden rakennuttajista ja asukkaista ovat kuuluneet ai-
kansa elinkeino- ja kulttuurielämän eliittiin ja suunnittelijat aikansa parhaimmistoon. Kohteisiin si-
sältyy huviloiden päärakennusten lisäksi mm. arvokkaita puistoja ja puutarhoja, huvimajoja, peli-
kenttiä, uimakoppeja ja laitureita. Selvitysalueella ei sijaitse yhtään tähän kokonaisuuteen kuulu-
vaa huvilakohdetta. Soukanniemellä olevat Frosteruksen huvila, Fridhemin huvila ja keisarivierai-
lun muistomerkki vuodelta 1889 sijaitsevat Fridheminkallion selvitysalueen liepeillä. (www.rky.fi) 

 

 
Kuva: RKY 2009-kohteen Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutuksen Soukanniemi-Tallholma-
Pentala-Suvisaaristo- osa-alueen rajaus sinisellä vinoviivoituksella. RKY-alueeseen kuuluvat, selvitysalueen 
liepeillä sijaitsevat huvila- ja muistomerkkikohteet pinkillä. Tutkittavan selvitysalueen rajaus punaisella (ilman 
Lilla Bodötä ja Stora Bodötä). 



                          11(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

Viimeisin maakunnallinen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys on Lauri Putkosen ”Rakennettu 
Uusimaa, Uudenmaan rakennettu kulttuuriympäristö”, jonka luonnos valmistui 18.6.2007.  Selvitys-
alueelta ja sen lähiympäristöstä on nostettu esille seuraavia kohteita, joilla on arvioitu olevan 
enemmän kuin paikallista arvoa: 
 

o 04972. Soukanniemen kärki. Kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää huvilaa ja Suomen 
historian kannalta tärkeä muistomerkki. Laaja luonnonvarainen ympäristö. 

 
o 04975. Villa Stakeudd (Stäket). Rakennustaiteellisesti korkeatasoinen suuri huvila mai-

semallisesti hallitsevalla paikalla. 

 
o 04977. Stora Bodö, huvila. Luonnonolosuhteiltaan arvokas saari, jonka pohjoisrannalla 

on rakennushistoriallisesti arvokas huvilarakennus. 
 

 
Kuva: Selvitysalueen ja sen lähiympäristön maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriperintökohteet Lauri Putko-
sen ”Rakennettu Uusimaa, Uudenmaan rakennettu kulttuuriympäristö”-selvityksen mukaan (luonnos 
18.6.2007). 

 
”Rakennettu Uusimaa, Uudenmaan rakennettu kulttuuriympäristö”-inventointia päivittävä ja sisäl-
löllisesti monipuolistava Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys on valmistumassa keväällä 2012 
(Missä maat on mainiommat. Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys. Uudenmaan liiton julkaisuja 
E 114-2012. Selvityksen käsikirjoitus 1.3.2012). Selvityksessä käsitellään maakunnallisesti ja 
seudullisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan selvityksessä laa-
joja kokonaisuuksia, jotka sisältävät niin maisema-alueita kuin rakennusperintöäkin, sekä näihin 
liittyviä muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia. Tarkastelualueena on ko-
ko nykyinen Uusimaa.  
 
  
Arkeologiset selvitykset 
 
Espoon eteläosia on tutkittu arkeologisessa mielessä seuraavissa yhteyksissä: 
 

o Espoon eteläosien yleiskaava-alueen esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset. Muuttu-
van maankäytön alueiden arkeologinen inventointi. 18.4.–13.5.2005. Sirkka-Liisa Seppä-
lä, Museovirasto, arkeologian osasto. 

 
o Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen yleiskaavainventointi 2005. Päivi 

Hakanpää, Museovirasto, rakennushistorian osasto. 
 

o Espoon historiallinen tieverkko. Mikko Härö, Espoon kaupunginmuseo 1985. 
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Näiden selvitysten ja Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan selvitysalueella ei ole si-
jaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähiympäristössä niitä sen sijaan on. 

 
 

Perinnemaisemaselvitykset 
 
Uudenmaan perinnemaisemia on kartoitettu viimeksi vuonna 2000 (Bonn, Tuomas; Pykälä, Ju-
ha). Alueelliset ympäristöjulkaisut AY178. Uudenmaan perinnemaisemat - Ängar, hagmarker och 
skogsbeten i Nyland. 2000). Selvitysalueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse selvityksen mu-
kaan arvokkaita perinnemaisemia. Perinnemaisemat on kartallistettu Uudenmaan maakuntakaa-
van (vahv. 8.11.2006) liitekartassa 22 (alla). Kartan mukaan selvitysalueella ei sijaitse perinne-
maisemakohteita.  
 
Espoon perinnemaisemat on kartoitettu viimeksi vuonna 2003 Espoon ympäristölautakunnan toi-
meksiantona: Raatikainen, Katja; Vaittinen, Mia. Espoon perinneympäristöselvitys. Selvityksen 
mukaan Suvisaariston alueella on kolme perinneympäristöä: Svinön niitty ja lammashaka Svinön 
keskiaikaisen kylämäen alueella, Moisön niitty Moisön saarella sekä Kylänpään niitty Ramsön 
saarella (rajoittuu selvitysalueeseen). 
 

 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavan (vahv. 8.11.2006) liitekartasta 22: Perinnemaisema- ja luontotyyp-
pikohteet. Selvitysalueen karkea rajaus punaisella.  
 

 
Kuva: Suvisaaristosta on paikannettu kolme perinneympäristöä, joista yksi, Kylänpään haka (karttaote yllä) 
sijoittuu selvitysalueen tuntumaan. (Raatikainen, Vaittinen. Espoon perinneympäristöselvitys.2003). 
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1.4 Menetelmät    

Kulttuurimaiseman ja rakennetun ympäristön historiallisten kerrosten selvittäminen on ollut pohja-
na selvitysalueen ympäristöllisten ja historiallisten tunnuspiirteiden määrittelylle ja arvottamiselle. 
Maisemahistorian selvityksessä keskityttiin historiallisen ajan kulttuurisiin piirteisiin. Rakennuskult-
tuurin selvityksessä painotettiin rakennuksia, rakennettuja ympäristöjä ja rakenteita. Molempia 
osioita varten tehtiin maastokatselmuksia (19.2.2011, 4.-6.5.2011, 22.5.2011), joista osa myös 
vesiltä käsin. Maiseman ja rakennetun ympäristön historian tutkimusosuuksia, analyysejä ja 
maastokatselmuksilla tehtyjä havaintoja sovitettiin yhteen tutkijoiden kesken. 

 
Maiseman kulttuurista historiaa selvitettiin vanhojen karttojen sekä aikaisempien selvitysten ja 
paikallisten historiateosten avulla. Kartoilta analysoitiin asutuksen, elinkeinotoiminnan ja liiken-
teen historiaa ja niiden vaikutuksia maankäytön ja maiseman kehitykseen. Käytössä olivat seu-
raavat kartat: 
 

 Pitäjänkartta 1750-luvulta 

 Kalmbergin kartta 1855 (1870) 

 Pitäjänkartta 1920-luvulta 

 Suomenlahden saaristokartasto 1880-luvulta 

 Peruskarttoja vuosilta 1949, 1961, 1974, 1979 ja 1981. 
 
Maiseman nykytilan arviointi perustuu maastossa tehtyihin havaintoihin tammikuussa ja touko-
kuussa 2011. Toukokuussa alueella liikuttiin maaston lisäksi myös vesillä (moottoriveneellä sekä 
kajakeilla). Maastossa tutkittiin rakennettujen ympäristöjen ja kulttuurimaisemien luonteeseen vai-
kuttavia luonnonmuodostelmia ja näkymiä sekä kulttuuriympäristöjen vaikutusta kaukomaisemas-
sa ja näkyvyyttä veneväyliltä. 

 
Rakennetun ympäristön kehitysvaiheita selvitettiin edellä mainittujen karttojen, etenkin pitäjän- 
ja peruskarttojen, lisäksi myös asemakaavakartoilta ja Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huo-
neistorekisterin (RHR) pohjalta. Karttoja analysoitiin MapInfo-ohjelmistossa, jossa pohjakarttana 
oli ajantasainen maastotietokanta. Tuloksena ovat kartat tarkastelualueen rakennuskannan ikäja-
kaumasta sekä aluerakenteen ajallisesta kerroksisuudesta.      
 
Alueen rakentumisen vaiheita selvitettiin myös kirjallisuudesta ja kiinteistöjen omistajia haastatte-
lemalla. Rakennetun ympäristön nykytilan arviointi perustuu maastossa tehtyihin havaintoihin 
tammikuussa ja toukokuussa 2011. Maastossa tarkasteltiin eri aikavaiheiden tunnistettavuutta, 
alueellista eheyttä ja erityisiä tunnusmerkkejä. Tarkastelun pohjalta tyypiteltiin tarkastelualueen 
huvila-alueet. Rakennetun ympäristön nykytilaa esittävät kartat ovat rantakiinteistöjen rakennus-
ten sijoittumisesta suhteessa rantaan sekä rakennusten julkisivuvärityksestä. Työ sisältää myös 
kiinteistökohtaiset inventointikortit. 
  
Johtopäätökset muodostettiin siten, että lähde- ja havaintoaineistojen pohjalta tulkittiin alueen 
luonnetta ja arvioitiin ympäristöllisiä ja historiallisia arvoja sekä muutosherkkyyttä / muutoksen-
sietokykyä. Tutkimusosuuden perusteella annettiin kaavasuunnittelulle lähtötiedot ja suosituksia 
kulttuuriympäristön näkökulmasta.    
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2 KULTTUURIMAISEMA  

2.1 Maiseman synty ja suurrakenne 

Selvitysalue kuuluu maisemarakenteeltaan saaristovyöhykkeeseen. Se on mantereen reuna-
aluetta, joka on viimeksi kohonnut merestä jääkauden jälkeen ja kohoaa edelleen. Alueelle ovat 
tyypillisiä pienipiirteisyys, karun ja rehevän luonnon vuorottelu sekä ilmaston voimakkaat vaihtelut 
ja vaikutus. (Kivekäs et al., 1977) 

 
Alueella on selvästi nähtävissä jääkauden vaikutus: Koko Suvisaaristo-Soukanniemen alueella on 
useita koillis-lounaissuuntaisia ruhjeita, joista osa on veden peitossa ja osa maatunut. Selvitys-
alueeseen rajautuva Ramsön ja Bergön välinen laakso on tällainen maatunut ruhjelaakso. Ruh-
jeiden väliin jää peruskallioselänteitä, jotka ovat niin ikään jään liikehdinnän ja pysähtymisen seu-
rauksena muovautuneita: niiden avomeren eli kaakon puoleiset rinteet ovat loivempia ja luoteen 
puoleiset rinteet jyrkempiä. (Kivekäs et al., 1977) 
 
Alueen maaperä on jääkauden seurauksena voimakkaasti huuhtoutunutta. Korkeimmat selänne-
alueet ovat paljasta peruskalliota ja alavammat painanteet hienojakoisen, irtaimen aineksen ke-
rääntymisen sekä pintaveden varastoitumisen seurauksena reheviä savi- ja hiekkalaaksoja. Pal-
jaita kallioita on myös vesirajassa. Paikoin avoin ja tuulinen meri huuhtoo ja pitää paljaana erityi-
sesti saarten ja niemien etelänpuoleisia rantoja. Karun ja rehevän vuorottelu on saaristolle tyypil-
lisesti silmiinpistävää. Kallioselänteet ovat kasvillisuudesta lähes paljaita, mutta laaksopainanteis-
sa ja suojaisilla ranta-alueilla voidaan tavata rehevien metsätyyppien lajejakin. Alue on sisämaata 
alttiimpi ilmaston (tuuli, jää, aallokko) jatkuvalle kulutustapahtumalle, mikä voimistaa entisestään 
lakialueiden ja painanteiden välisiä eroja. (Kivekäs et al., 1977) 
 

 
Kuva: Selvitysalueen maaperäkartta (Espoon kaupunki). Kartassa näkyy selvitysalueen kallio- ja moreeni-
valtaisuus (punainen ja oranssi) sekä koko Suvisaariston alueella voimakas kahtiajako huuhtoutuneisiin se-
länteisiin (kallio ja moreeni) ja lajittuneisiin laaksoihin (hiekka ja savi). 
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Merellisen Suvisaariston maisema on muokkautunut historiallisella ajalla merkittävimmin maan-
kohoamisen sekä kapeiden, maaperältään valumavesien vuoksi hienojakoisten salmien umpeen-
kasvun myötä. Suurin muutos on tapahtunut Bergön ja Ramsön saarten välisessä salmessa, joka 
1700-luvun puolivälissä oli vielä vesialuetta. Sata vuotta myöhemmin 1800-luvun puolivälin kar-
toissa (Kalmbergin kartasto 1855) se on jo umpeenkasvanut. Umpeenkasvua tapahtui noin sadan 
vuoden kuluessa myös Bergön lounaisosissa Stakevikin ja Sandvikin lahtien pohjoisosissa sekä 
Bergön koillispuolella. jossa Alholm ja Mankholm kasvoivat kiinni Furuholmiin. Salmien ja lahtien 
umpeenkasvu muokkasi maisemaa jo ennen 1700-lukua, mitä muutoksia ei kuitenkaan karttama-
teriaalin puuttuessa voida täsmällisesti jäljittää. Korkeuskäyrien ja nimistön perusteella voidaan 
kuitenkin päätellä, että Soukanniemen eteläisimmät osat, Fridheminkallio mukaan lukien, ovat ol-
leet erillisiä saaria, kuten myös Moisön saaret ja Ramsön lounaisosa. Rämsön luoteisosan Mull-
kärr ja Svinön Vårlaxviken taas ovat olleet lahtia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Ote Kuninkaan kartastosta (1776–1805). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva: Ote nykykartasta (maastotietokanta, Espoon kaupunki). Selvitysalue rajattu mustalla pistekatkoviival-
la.  
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2.2 Maiseman varhainen kulttuurihistoria 

  

Suvisaaristo ja Soukan eteläiset alueet olivat jääkauden jälkeen veden alla aina Litorina-
merivaiheeseen asti (noin 8 500 – 4 000/2 000 eKr.). Tällöin alueen korkeimmat kohdat, ensim-
mäisenä Soukan eteläkärjen Kasaberget (43,7 m mpy) nousivat näkyviin maankohoamisen seu-
rauksena. Selvitysalueen korkeimmat osat kaikilla kolmella saarella ilmestyivät näkyviin meren al-
ta ajanlaskun alun tienoilla. (Kivekäs et al., 1977). Tällöin Kasaberget hallitsi avointa ulkosaaris-
tomaisemaa, mistä sen laella olevien pronssikautisten röykkiöiden voidaan olettaa olevan todis-
teena. Alueella on oletettavasti ollut ihmistoimintaa myös rautakaudella, sillä myös alemmilta rin-
netasoilta on säilynyt röykkiöitä (Laurinlahden keskittymät). Pysyvää asutusta alueella ei ilmeises-
ti kuitenkaan ole tällöin vielä ollut, vaan alue on ollut hämäläisten metsästys- ja kalastusaluetta. 
Tästä todistavat useat ruotsalaisten uudisasukkaiden lainaamat suomenkieliset paikannimet 
(Paikkala, 1996, 15) Ensimmäiset varmat todisteet pysyvästä ihmisasutuksesta ovatkin vasta his-
torialliselta ajalta.  
 

 
Kuva: Suvisaariston maanpäälliset alueet ajanlaskun alun aikoihin (ruskealla). Soukanniemen ja mantereen 
korkeimmat kohdat olivat nousseet näkyviin jo aiemmin noin 3000 eKr. kampakeraamisen kulttuurin aikoihin, 
korkein huippu Kasaberget jo Litorina-meren aikoihin (Kivekäs et al., 1977). Selvitysalueilla kuivaa maata 
olivat vain mäkien laet, jotka muodostivat pienipiirteistä saaristoa.  
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Kuva: Selvitysalueen ympäristön muinaisjäännökset Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan 
vuonna 2011 (Kulttuuriympäristöportaali). Selvitysalueelta ei ole ainakaan toistaiseksi paikallistettu kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Lähiseudun muinaisjäännöksistä mantereella sijaitsevat ovat pronssikaudelta, rautakau-
delta ja historialliselta ajalta ja Suvisaaristossa sijaitsevat historialliselta ajalta. 
 

2.3 Historiallisen ajan asutuksen ja maankäytön kehitys Suvisaaristossa 

 
Kyläasutus keskiajalta 1600-luvulle 
 
Ruotsista käynnistyi väestön lisäyksen vuoksi ruotsalaisasutuksen leviäminen Suomeen 1100-
luvulta alkaen. Muuttoliike suuntautui ensin jokia pitkin rannikkovyöhykkeen suojaisempiin ja suo-
tuisampiin sisämaan osiin, mutta tilan käydessä sielläkin vähiin 1300-luvulta alkaen myös ranni-
kolle. (Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan, 2011). Suvisaaristossa ja muualla läntisellä Uu-
dellamaalla kyliä perustettiin väestöpaineen vuoksi myös pienempiin saariin, itäisellä Uudella-
maalla vain suurimpiin saariin (ks. kartta alla).  
 
Selvitysalueen lähiympäristöön eli Suvisaariston alueelle oli keskiaikaan mennessä perustettu 
kolme saaristokylää: Svinön, Moisön ja Mellbyn kylät. Ne muodostivat oman jakokunnan ja niillä 
oli yhteismaita. Kylät olivat Espoon ainoat saaristokylät. (Hakanpää, 2005, 108) Kylät sijaitsivat 
Uudenmaan rannikolle tyypilliseen tapaan tiheässä, mutta olivat kooltaan pieniä, tyypillisesti 2-5 
talon asutuskeskittymiä tai yksinäistaloja. (Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan, 2011) 
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Kuva: Selvitysalue osana Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan asutusrakennetta 1560-luvulla. Pisteillä on merkitty 
kylät ja kartanot. Selvitysalueen lähisaarilla on sijainnut 1560-luvulla kaksi kylää (selvitysalueen sijainti pu-
naisella). (Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan, 2011). Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro 
545/MML/11 

 

 
Kuva: Karttaote Espoon eteläosien rannikko- ja saaristoasutuksesta vuonna 1540. Neliö kuvastaa asuttua 
taloa ja vinoristi jo silloin autioitunutta varhaisempaa keskiaikaista asutusta (Paikkala 1996, 16) Selvitysalue 
on merkitty summittaisesti punaisella. 
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Suvisaaristo tarjosi sekä asutuksen että kalastuksen ja karjanhoidon kannalta suojaisia sijainti-
paikkoja lahdissa, salmissa ja saarirykelmien suojassa. Suuremmilta saarilta löytyi myös reheviä 
ja pienilmastoltaan suotuisia ranta-alueita, joissa kasvoi luontaisesti heinää ja muuta karjan re-
huksi soveltuvaa. Näitä alueita voitiin edelleen muokata myös maanviljelyn tarpeisiin. Yksi syy 
asutuksen sijoittumiseen on saattanut olla myös Moisöfjärdenin kautta kulkenut tärkeä vesireitti, 
joka on nykyäänkin veneväylänä. Lähialueen kylistä kaksi keskiajalta uudelle ajalle säilynyttä,  
Moisö ja Svinö, sijaitsivat tämän venereitin varrella. (Hakanpää, 2005, 108) Asutuksen asettumis-
ta saaristoon rajoitti makean veden niukka saanti: valuma-alueet ovat pieniä ja vettä läpäiseviä 
maalajeja on niukasti eikä pohjavettä siten pääse juurikaan muodostumaan. (Kivekäs et al., 1977) 
 
 

 
Kuva: Suvisaariston keskiaikaiset kylätontit Svinö, Moisö ja Mellby (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri, 
kulttuuriympäristöportaali, 2011). Mellby autioitui jo 1500-luvulla, mutta Svinön ja Moisön kylät ovat säilyneet 
näihin päiviin asti. 

 
Selvitysalueesta Bergön saari kuului keskiajalla Suvisaariston kolmesta kylästä Svinön kylään 
(Swijnöij). Svinö oli Suvisaariston kolmesta kylästä merkittävin ja 1500-luvun lopussa jopa Es-
poon keskimääräisiä kyliä varakkaampi. Kylään kuului Svinön ja Bergön saarten lisäksi myös nii-
den välissä sijaitseva Ramsön saari. Vuoden 1540 maakirjan mukaan kylässä oli kaksi taloa 
(Stor- ja Lillsvinö). (Hakanpää, 2005, 108) Svinön kylä on Suvisaariston keskiaikaisista kylistä 
parhaiten säilynyt ja se on Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen inventoinnissa ar-
vioitu kuuluvan ensimmäiseen luokkaan eli hyvin säilyneisiin autiotontteihin, joilla on myös mai-
semallista arvoa. (Hakanpää, 2005, Liite1) Kylän lähimaisemassa on säilynyt keskiaikaisia piirtei-
tä, ja vanhojen elinkeinojen harjoittamisen jälkiä on edelleen nähtävissä. Svinön kylä onkin tänä 
päivänä hyvä esimerkki Uudenmaan saariston keskiaikaisesta kyläasutuksesta. (Hakanpää, 
2005, 108) 
Mellbyn autiotontti on nykyisen Suvisaaren ja Suinonmäen teiden välisellä alueella. Kylän alue 
on pääosin rakentamatonta niittyä, jota käytetään osaksi myös kotieläinlaitumena. Alueella on 
mahdollisesti säilynyt keskiaikaista kulttuurikerrosta. (Muinaisjäännösrekisteri, kohde Suvisaaristo 
(Mellby)). Mellby on sijainnut keskiajalla Rämsön saarella Byvikenin lahden pohjoisrannalla, mistä 



                          20(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

lahden nimi on vielä muistona. Kylää ei ole mainittu enää vuoden 1540 maakirjassa ja saari on 
merkitty kuuluvaksi Svinön kylään. Kylässä on kuitenkin ollut pysyvää asutusta vielä keskiajalla. 
Kylästä on vielä nykyisin jäljellä puretun rakennuksen kivijalka, kellari, uuninperustukset ja kiviai-
taa. (Muinaisjäännösrekisteri, kohde Suvisaaristo/Mellby). Espoon eteläosien historiallisen ajan 
kylänpaikkojen inventoinnissa Mellbyn on arvioitu kuuluvan kolmanteen luokkaan eli kohteisiin, 
jotka ovat suurelta osin tuhoutuneita tai säilyneet osat ovat pienialaisia, mutta joilla saattaa olla 
vielä vähäistä tutkimuksellista arvoa. (Hakanpää, 2005, Liite1) 

 
Moisön (Moisio) kylä on sijainnut Moisön saarella. Kylässä oli vuonna 1540 yksi talo. (Hakanpää, 
2005) Alueella on nykyisin huviloita ja kesämökkejä. Kohteella on mahdollisesti säilynyt myös 
keskiaikaisia asutuskerrostumia. (Muinaisjäännösrekisteri, kohde Suvisaaristo/Moisö). Moisön ky-
lä on Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen inventoinnissa arvioitu kuuluvan toi-
seen luokkaan, eli hyvin säilyneisiin kylätontteihin, joissa on vanhaa rakennuskantaa tai joiden ky-
lätontista keskeinen osa on säilynyt. (Hakanpää, 2005, Liite1) 1540-luvun maakirjojen mukaan 
Suvisaaristossa on sijainnut asutusta myös Moisijoholmilla, mutta tämän tilan sijainnista ei ole tie-
toa. Tila on autioitunut vuoteen 1571 mennessä, mutta sen nimissä on yksi talonpoika maksanut 
veroja hylkeenrasvana (Paikkala, 1996, 17–18). Selvitysalueelta Stora Bodö kuului ainakin vielä 
1860-luvulla Moisön kylään, josta se erotettiin tällöin omaksi kiinteistökseen ja myytiin helsinkiläi-
selle seppä Adolf Edbomille kalastajapaikaksi. (Paikkala, 1996, 71) Fridheminkallion alue on ny-
kyään, ehkä alun perinkin, Soukan kylää; Soukka kuuluu alueen keskiaikaiseen kyläasutukseen 
(nykyinen kylätieto kiinteistörekistereistä). 

 

 

 
 

Kuva: Karttaote Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen yleiskaavainventoinnista (Hakanpää, 
Museovirasto, 2005). Selvitysalueen lähiympäristössä eli Suvisaariston alueella sijaitsivat Svinön, Moisön ja 
Mellbyn kylät (kartan eteläosassa). 
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Espoon rannikko- ja saaristoasutus alkoi taantua 1500-luvulta 1600-luvulle tultaessa. Syiksi on 
esitetty karun ympäristön kykenemättömyyttä elättää liikaväestöä, niittyjen ja metsien ryöstövilje-
lyä ja Baltian maiden uskonpudistusta ja siitä seurannutta paastokalan kysynnän heikkenemistä 
sekä Ruotsin ja Venäjän 25-vuotista sotaa. Vuonna 1641 Suvisaariston tilat eli kaksi Svinön kylän 
tilaa ja Moisön tilaa eivät enää kyenneet maksamaan verojaan ja ne liitettiin sotamarsalkka Gus-
taf Horn af Kankaisen toimesta Espoonkartanoon. (Paikkala, 1996, 20; Sommarö-seuran vuosikir-
ja 1993, 59–61)  
 
 
Ensimmäiset kalastajatorpat 1700-luvulla 
 
1700-luku on Ruotsin valtakunnassa rauhan ja väestönkasvun edistämisen aikaa, mihin tähdättiin 
myös torpparilakien höllentämisellä. Varhaisimmassa Suvisaaristoa kuvaavissa kartoissa 1750-
luvulla näkyykin kolmen edelleen Espoonkartanoon kuuluvan rälssitilan lisäksi Svinön kylää vas-
tapäätä salmen toisella puolella torppa (Sund torp). Torppa kuului mantereella sijainneeseen Fri-
sansin kylään. (Paikkala, 1996, 23) Kartasta hahmottuvat myös Suvisaariston kylien peltoalat, jot-
ka olivat todella pienialaisia verrattuna manner-Espoon tuonaikaisiin peltoaloihin. Muu osa Su-
visaaristoa, koko selvitysalue mukaan lukien, oli karttojen mukaan 1700-luvun puolivälissä vielä 
asumatonta. Saarilla on saattanut sijaita kalamajoja (mm. Bodöllä jo 1700-luvun lopulla osittain 
A.H. Ramsayn maavaltauksen merkiksi), mutta niitä ei kartoissa ole kuvattu. (Sommarö-seuran 
vuosikirja 1993, 59–61) 
 

 
 
Kuva: Ote 1750-luvun pitäjänkartasta. Rämsö ja Bergö sekä Bergön koillispuolen saaret olivat tuolloin vielä 
erillisiä saaria. Kartta on suurempana raportin liitteessä nro 2. 

 
1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä asutus Suvisaaristossa ja siihen rajoittu-
valla mantereella lisääntyi entisestään muun maan tavoin ja asutus levittäytyi pienempiinkin saa-
riin, Espoossa yhteensä kymmeneen aiemmin asumattomaan saareen. (Paikkala, 1996, 23) Sel-
vitysalue sai tällöin ensimmäiset asukkaansa, kun Stora Bödöön rakennettiin 1700-luvun lopussa 
tai 1800-luvun alussa kalastajatorppa ilmeisesti Espoon kartanon toimesta. Saari onkin yksi Es-
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poon ulkosaariston vanhimmista asutuista saarista (Paikkala, 1996, 23 ja 71) Selvitysalueen muut 
osat pysyivät 1800-luvun puoliväliin saakka edelleen asumattomina. Vuonna 1825 Espoon karta-
non lähes kaksisataavuotinen hallinta Suvisaaristossa päättyi ja alueen maanvuokraajat Svinön ja 
Moisön kylissä ostivat tilat itselleen. Ulkosaariston kalastajista tuli vuokratorppareita. (Sommarö-
seuran vuosikirja 1993, 59–61)  
 
1700-luvun ilmiöihin Suvisaaristossa kuuluvat myös virolaisasutuksen ja rannikkopitäjien välisen 
muuttoliikkeen lisääntyminen saaristossa. Virolaisia ajoi Suomen rannikolle alueen liittäminen Ve-
näjään Uudenkaupungin rauhassa 1721. (Paikkala, 1996, 26–27) 

 

 
Kuva: Ote vuoden 1855 Kalmbergin kartastosta. Bergö ja Ramsö olivat tuolloin jo kuroutuneet yhteen. Kart-
ta on suurempana raportin liitteessä nro 2. 

 
 

 

 
Kuva: Espoon saariston ja rannikon asutus 1700-luvun lopulla. Neliö on kylä, umpiympyrä ennen vuotta 
1750 syntynyt asutus ja avoympyrä 1750–1800 syntynyt asutus. (Paikkala, 1996, 25) 
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Asutuksen lisääntyminen ja ensimmäiset huvilat 1800-luvun lopulla 
 
1800-luvun lopulla tilojen määrä lisääntyi sekä Svinön ja Moisön kylissä että niitä vastapäätä 
mantereella salmen toisella puolen (Svinösund ja Moisudd). Torppia perustettiin Svinön pohjois-
osiin, Ramsön lounaisosiin ja Bergön koillisosiin.  Kalmbergin kartassa (1855) näkyy viimeistään 
1800-luvun alussa Stora Bodöhön perustettu torppa, joka on selvitysalueen vanhin kulttuuripiirre.  
1870-luvun pitäjänkartassa näkyvät puolestaan Bergön selvitysalueen vanhimmat kulttuuripiirteet: 
Majvikin torppaan liittynyt kulkuyhteys Rämsösundin yli osittain nykyisen Bergöntien kohdalla tai 
sen itäpuolella sekä Byvikenin pohjukan aidatut laitumet nykyisen turvesillan tienoilla. Bergön ja 
Fridheminkallion selvitysalueilla ei kuitenkaan ollut vielä asutusta. 
 

 
Kuva: Ote vuoden 1871 pitäjänkartasta. Kartalla näkyvät Bergön selvitysalueen vanhimmat kulttuuripiirteet: 
Majvikin torpalta Moisön kylään Rämsösundin yli johtanut polku ja Byvikenin pohjukan aidattu laidun. Polku-
yhteys on kulkenut osittain nykyisen Bergöntien kohdalla tai sen itäpuolella.  

 
Vuoden 1880 maantieteellisessä saaristokartassa Bergön eteläosat näyttäisivät olevan edelleen 
asumattomat; sen sijaan edellistä tarkemmassa isojakokartassa erottuu yksi asumus Flaka-
holmssundetin pohjoisrannalta, ja perimätiedon mukaan myös Stakeuddin niemessä olisi aikoi-
naan ollut kalastajatorppa (Saaristo-Espoo, 68–69). Muualla Suvisaaristossa muutamien talojen 
ja sekä niitä monilukuisemman torppariasutuksen rinnalle uutena asutusmuotona näkyvät tulleen 
huvilat (nuolellinen talomerkintä). Niitä oli rakennettu etenkin Soukanniemen alueelle, Tallholman 
ja Lilla Tallholmenin saarille, Ramsön lounaispäähän Marenin rannalle sekä Lilla Bodön ja Stora 
Bodön saarille, jotka sisältyvät selvitysalueeseen. Lisäksi Svinön saaren pohjoisosiin oli rakennet-
tu yksi huvila.  Rakennuspaikat valittiin suojaisesta sisäsaaristosta laivaväylien varsilta. Ennen 
ensimmäisiä huviloita ja vielä 1900-luvun alkupuolella kesäasukkaat vuokrasivat kesäksi saaris-
ton kalastajien asuintaloja, vakinaisten asukkaiden muuttaessa vieraiden tieltä väliaikaisesti ait-
toihin ja saunarakennuksiin.  
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Kuva: Ote vuoden 1880 Suomenlahden saaristokartastosta. Kartassa näkyvät uutena asutusmuotona huvi-
lat (nuolellinen suorakaide); kartan alueella yli 10 huvilaa ja selvitysalueella Stora Bodössä, Lilla Bodössä ja 
Fridheminkallion osa-alueen liepeillä. Bodösundin huviloille johtaa veneväylä Kopplo sundista. Kartta on 
suurempana raportin liitteessä nro 2. 

 

Vuonna 1865 maalain muutos mahdollisti tonttien lohkomisen myös huvilarakentamiseen. Su-
visaariston ensimmäisiä huvilanomistajia olivat helsinkiläiset Gabriel Geitlin ja Helsingin yliopiston 
varakirjastonhoitaja Sven G. Elmgren, jotka rakensivat huvilansa heti 1860-luvulla, edellinen Tall-
holmenille ja jälkimmäinen Munkholmeniin. Yksityisten ostamat huvilatilat olivat tavallisesti melko 
suuria, esimerkiksi Elmgren osti Munkholman lisäksi pari muutakin saarta eli Pikku Munkholman 
sekä Pikku-Penttalan tilanomistaja Anton Lönnbergiltä, jonka omistukseen Svinön tila oli siirtynyt 
kaupalla pari vuosikymmentä aikaisemmin. 
 
1800-luvun loppupuolella valmistuivat myös selvitysalueella sijaitsevat valtioneuvos Flodinin Stora 
Bodö ja senaattori Palménin Lilla Bödö sekä Soukanniemen kärkeen leskirouva Emmy Ceder-
creutzin Fridhem, jonka mukaan on nimetty myös läheinen luonnontilainen kalliomäki.   
 
Ramsön ja Bergön mannersaarten osalta huvilarakentaminen, ja Bergön tarkastelualueella raken-
taminen yleensäkin, käynnistyi ennen kaikkea seuraavan vuosisadan toisella vuosikymmenellä 
Ab Sommaröarna –yhtiön toimesta. Ennen vuotta 1900 oli alueelle perustettu vain yksi huvilatont-
ti, Villa Marstrand, Ramsön Marenin salmen etelärannalla. 

 
 
Huvila-alueiden synty 1900-luvun alussa 
 
Huomattavan tiheä huvila-asutus syntyi 1910- ja 1920-luvuilla suojaisan Moisöfjärdin ympäris-
töön, Soukanniemeen, Svinön etelärannalle ja Moisön saareen sekä ulommaksi Kopplo sundin 
eteläpuolelle Koppelosaariin; kaiken kaikkiaan noin 40 huvilapalstaa oli lohkottu Suvisaaristoon 
vuoteen 1910 mennessä. Bergössä huvilapalstoja perustettiin etenkin Kopplo sundin laivaväylään 
rajautuvalle kaakkoisrannalle. Viisi huvilaa oli rakennettu 1920-luvun loppupuolelle mennessä:  
Solvik ja arkkitehti Karl Lindahlin Stakeudd sekä Flakaholmen, Bergbo ja Stakevik. Kolmen vii-
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meksi mainitun palstan pienehköt korkeat taitekattoiset rakennukset edustivat aikakauden ja alu-
een yleisintä huvilatyyppiä.  
 

 
Kuva: Ote vuoden 1929 pitäjänkartasta. Selvitysalueelle Bergön lounaisosan lahtien ympärille Solvikeniin ja 
Stakevikiin on syntynyt uutta huvila-asutusta. Bodö sundin veneväylä on jatkunut Svartholmaan asti. Kartta 
on suurempana raportin liitteessä nro 2. 
 
Vuosi 1910 oli merkityksellinen Suvisaariston historiassa, koska silloin käynnistyi Ab Sommaröar-
na – yhtiön toiminta ja Suvisaariston huvila-alueen suunnittelu. Perustaja, kihlakunnantuomari Al-
fons Juselius oli vuosina 1905–10 ostanut ensin Moisön ja sitten Lill- ja Stor-Svinön talot ja muo-
dostanut niistä virallisesti Sommarö -nimisen yksinäistalokylän. Juselius oli Sommaröarna  -yhtiön 
pääosakas, muita osakkaita olivat mm. arkkitehti Karl Lindahl ja pankkivirkailija Uno W. Nyman. 
Yhtiö markkinoi Suvisaariston huvila-aluetta kaupunkilaisille hienona mahdollisuutena kesänviet-
toon saaristossa, ”maaseudun vapaudessa ja riippumattomuudessa”.  Suvisaaristossa Juseliusta 
kiinnosti mahdollisuus soveltaa 1800-luvun luvulla kehiteltyä puutarhakaupunki-ideologiaa. Juse-
lius oli opiskellut arkkitehtuuria ennen juristinkoulutusta, mikä taustoittaa hänen kiinnostustaan 
kaupunki- ja aluesuunnitteluun. Arkkitehti Karl Lindahl oli saanut käytännön kokemusta huvila-
kaupunkisuunnittelusta Kulosaaressa (1907) ja Munkkiniemessä.    
 
Ab Sommaröarnan toiminta oli laaja-alaista. Se lohkoi, myi ja vuokrasi rakennuspaikkoja, perusti 
liikenneyhtiön ja pensionaatin, vuokrasi kalastusvesiä sekä rakennutti losseja, siltoja ja laitureita, 
ruopautti Bodön salmen ja rakensi mm. tien Moisön ja Svinön välille. Yhtiön julkaisemassa mai-
noslehtisessä (1911) kerrotaan, että huvila-alueen pinta-ala on runsaat 1200 tynnyrinalaa (eli 600 
ha) ja pituus yli 7 km – Svinöskatanista Herrön länsiniemeen. Yhtiön tarjoamat huvilatontit olivat 
tynnyrialan eli puolen hehtaarin suuruisia. Suvisaariston laivaliikennettä varten yhtiö perusti oman 
Trafikaktiebolaget Sommaröarna -yhtiön. Laivaliikenteen sujuminen olikin edellytys huvilapalsto-
jen vuokraukselle ja myynnille, koska vasta 1930-luvulla rakennettiin maantieyhteyden kannalta 
tärkeät sillat. Yleisten laivalaitureiden lisäksi huviloilla oli tavallisesti omat laiturit, jotka - 1910- ja 
20-luvuilla – rakennettiin niin lujiksi, että höyrylaivat saattoivat rantautua niihin. (SSV, 1979, 11–
15; 1982, 39–43; KTJ) 
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Suvisaariston huvilatontit sijoittuivat rannan tuntumaan, mutta rajakivet asetettiin tavallisesti vä-
hintään seitsemän metrin etäisyydelle normaalin vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, eten-
kin Bergön kaakkoisrannalla. Sille, että Juselius ei aina sallinut rantaa liitettäväksi huvilantonttiin, 
löytyy selitys alueen kokonaissuunnitelmasta. Ajatuksena oli rakentaa mannersaaren ympärille 
rantapromenadi, joka toimisi rannoille painottuvan huvila-asutuksen ja saarten poikki kulkevien 
kävelyteiden kokoajatienä. Rantatien varteen oli suunniteltu yhteislaitureita ja uimarantoja. Ranta-
kaistan käyttöoikeuden saattoi lunastaa 30–50 vuodeksi, mutta jo Juseliuksen elinaikana ja eten-
kin myöhemmin rantoja lunastettiin omiksi. Vanha suunnitelma on edelleenkin paikoitellen hah-
motettavissa rantakaistojen ja yhteislaitureille johtavien tiealueiden ennallaan säilyneissä kiinteis-
törajoissa.  
  
Maayhteydet Suvisaaristossa parantuivat 1930-luvun siltahankkeiden myötä, mutta Bergön etelä-
osat olivat vielä 1960-luvulla ilman teitä. Sähköt oli sotien jälkeen saatu Svinön ja Ramsön kylille, 
ja samasta linjasta haara Bergön kaakkoisrannalle. 1940-luvun loppuun mennessä loma-asutus 
laajeni etenkin Ramsön ja Svinon väliin jäävien matalarantaisten lahtien ympärille. Pari vuosi-
kymmentä myöhemmin myös lähes kaikille yhtiön palstoille Bergön eteläosassa ja kaakkoisran-
nalla oli rakennettu kesähuvilat.      
 
Ab Sommaröarna vaikutti Suvisaariston palstoitukseen aina lakkauttamiseensa vuoteen 1945 
saakka. Sen lisäksi huvilanomistajat antoivat oman panoksensa ranta-asutuksen kehitykseen li-
särakentamisella ja omaa huvilatilaansa lohkomalla. Kesämökkien omistaminen oli sotien jälkeen 
yleistynyt keskiluokan parissa.  Vapaiden lauantaiden säätäminen vuonna 1965 ja vuosiloman pi-
dentäminen neliviikkoiseksi mahdollisti huvilakulttuurille keskeisen tavoitteen - vapaa-ajan vieton 
kaupunkikeskustojen ulkopuolella - saavuttamisen yhä laajemmissa yhteiskuntaluokissa.   
 
Vapaa-ajanasunnon perustyypiksi tuli ajan pientalorakentamista muistuttava matala yksikerroksi-
nen avokuistillinen lautarakennus, jota sitten laajennettiin tarvittaessa lisäsiivellä.  Rantasaunasta 
tuli olennainen osa mökkiasumista, ja saunoja rakennettiin näkyvälle paikalle rantakallioille ja 
niemiin. Vuodesta 1969 kesämökkien ja saunojen sijoittelua rantaviivalla alkoivat rajoittaa raken-
nuslakiin tulleet rantakaavaa koskevat säännökset.        
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Kuva: Ote peruskartoista vuosilta 1949 (Miessaari, itäosa) ja 1961 (Sökö, länsiosa). Selvitysalueella Bergön 
kaakkoisrannalle Kopplo sundin varrelle, Stakevikin pohjukkaan ja Byvikenin kaakkoisrannalle on syntynyt 
uutta mökkiasutusta. Kartta on suurempana raportin liitteessä nro 2. 

 
 
Rakennuskieltoaika 1900-luvun lopulla 
 
Suvisaaristossa loma-asuntorakentaminen oli vilkasta aina 1960-luvulle saakka. Kun Ab Somma-
röarna vuonna 1945 oli lakkautettu, jäi yhtiön maiden hallinta Juseliuksen suvulle.  Espoon kau-
pungista tuli merkittävä maanomistaja, kun se osti noin 35 % Suvisaaristosta 1960-luvun puolivä-
lissä. Vuonna 1961 oli koko Suvisaariston alue julistettu rakennuskieltoon. Ensimmäinen alustava 
maankäyttösuunnitelma oli nähtävillä kymmenen vuotta myöhemmin, ja siinä Suvisaaristosta 
suunniteltiin ensisijaisesti virkistysaluetta. Suvisaaristo-Soukanniemen osayleiskaava sai lainvoi-
man vasta vuonna 1988, silloinkin jäi osa-alueita vahvistamatta, mm. nyt selvitysalueena olevat 
alueet. Pitkä rakennuskieltoaika näkyy selvitysalueen asuntokannassa, sillä vain yksi loma-asunto 
on merkitty valmistuneeksi 1960-luvun jälkeen, muuten rakentaminen on käsittänyt vain yksittäisiä 
talousrakennuksia sekä vanhojen rakennusten peruskorjauksia. (SVV 2002, 20–22) 

 
1970-luvun peruskartoilta nähdään, että tieyhteydet olivat parantuneet lisääntyneen loma-
asutuksen myötä. Pääteiltä mannersaarten niemenkärkiin sekä Moisön ja Lilla Bodön saariin vie-
vät tieurat oli kunnostettu autoteiksi. Alueelle oli tullut muutakin yhdyskuntatekniikkaa. Viemäri vä-
lille Suomenkari – Lilla Bodö – Iso Lehtikari purkupaikkanaan Viipurinkivi valmistui keväällä 1974. 
Samana vuonna Lehtisaari yhdistettiin sähköverkkoon.  Kartat kertovat myös vanhaan saaristo-
laisasutukseen liittyvien maisemien muutoksesta, kun suurin osa alueella olleista viljelymaista, 
jotka tyypillisesti olivat pieniä ja notkelmiin raivattuja, on jäänyt pois käytöstä. 
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Kuva: Ote peruskartoista vuosilta 1974 (Miessaari, itäosa) ja 1979 (Soukka, länsiosa). Selvitysalueella Ber-
gön Flakaholmiin sekä Kopplo sundin varrelle on syntynyt uutta mökkiasutusta. Kartta on suurempana rapor-
tin liitteessä nro 2. 

2.4 Elinkeino- ja sosiaalihistoriaa 

 
Suvisaariston vanhat elinkeinot ovat olleet saaristolle tyypillisiä: kalastusta, metsästystä ja pieni-
muotoista maanviljelyä. Suvisaaristossa toimi myös aikoinaan hyvämaineisia puunveistäjiä, kivi-
työstäjiä ja timpureita. Lisäksi tiloilla oli luotsausvelvollisuus tarpeen tullen ja velvoite ylläpitää 
muutama reimareita ja väylämerkkejä. Viimeinen ammattikalastaja vetäytyi eläkkeelle 1980-
luvulla, mutta veneveistämöitä alueella toimii vielä kaksi. (Sommarö-seuran kotisivut, 
www.sommaroseura.fi) 

 
Maanviljely on Suvisaaristossa ollut pitkään kalastukseen nähden vain sivuelinkeinon asemassa 
ja pellot ovat olleet aina suhteellisen pienialaisia. Laajimmillaan peltoala oli 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä, minkä jälkeen se 1900-luvun lopussa jälleen pieneni asujaimiston elämäntavan 
muuttuessa. Maa-alueiden isojako tapahtui Suvisaaristossa 1800-luvun puolivälissä: pääsaarissa 
1820-luvulla ja ulkosaaristossa 1840-luvulla. Vesialueet jätettiin jakamattomiksi. (Sommarö-
seuran vuosikirja 1993, 63) Saarista Svinössä on ollut eniten peltopinta-alaa kaikkina aikoina. 
Myös Ramsön koillis- ja lounaisosissa pellot ovat olleet Suvisaariston mittakaavassa laajahkoja. 
Selvitysalueella on sijainnut vain muutama peltolaikku Bergössä, Suvisaarentien varressa 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä. 1970-lukuun mennessä ne ovat jo pusikoituneet. Pihapiireihin liittyi 
samoihin aikoihin lisäksi pieniä kotitarveviljelypalstoja sekä Bergössä että Stora ja Lilla Bodössä.   
 
Suvisaariston alkuperäisessä elinkeino- ja sosiaalihistoriassa korostuu siis alkutuotanto. 1800-
luvun loppupuolelta alkaen Suvisaaristoon alkoi syntyä hienoston huvilakulttuuria ja herrasväen 
vapaa-ajan toimintoja. 1900-luvun puolella alueesta tuli muillekin kuin hyvin varakkaille saavutet-
tava. Sata vuotaa myöhemmin aluetta ja sen asutusta leimaa maan ja kiinteistöjen hyvin korkea 

http://fi.wikipedia.org/wiki/El%C3%A4ke
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hintataso. Sosiokulttuurisesti Suvisaaristo on siis elänyt melkoista aaltoliikettä viimeisen parinsa-
dan vuoden aikana. Suvisaariston asutushistorian, elämäntapahistorian ja elinkeinohistorian yh-
teenvetona hahmottuu neljä eri aikakautta, joille tyypilliset elämäntavat ja ympäristöt  lomittuvat 
vielä nykyäänkin: 
 
1. Kalastuksen ja maatalouden aika keskiajalta lähtien 
2. Varhaisen huvilakulttuurin ja höyrylaivojen aika 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle 
3. Sotien jälkeisen mökkiasutuksen aika 
4. Pysyvän kaupunkilaisen elämäntavan ja asutuksen aika 1900-luvun lopulta eteenpäin 

 

 
Kuva: Ote peruskartoista vuosilta 1949 (Miessaari, itäosa) ja 1961 (Sökö, länsiosa). Kartta kuvaa Suvisaa-
riston peltopinta-alaa laajimmillaan. Kartta on suurempana raportin liitteessä nro 2. 

 

2.5 Liikenneympäristön kehitys 

Vesiliikenne 
 
Vene- ja laivaväylät olivat pitkään ainoat kulkuväylät Suvisaaristoon. Suvisaaristo on sijainnut 
useiden sisämaahan johtaneiden jokireittien meriosuuksien varrella. Niistä tärkein lienee ollut Su-
visaariston länsipuolelta Espoonlahdelta Espoonjoen kautta Espoon kirkonkylälle johtanut vesi-
reitti. Ensimmäinen karttamerkintä Suvisaariston alueelle johtavasta veneväylästä on vuoden 
1855 Kalmbergin kartastosta. Karttaan on merkitty Espoonlahden väylältä Suvisaaristoon Moi-
siosundin kautta kulkeva väylä. Väylämerkintä päättyy Munkholmenin tienoille Svinön saaren 
edustalle. 1880-luvun kartassa väylää on jatkettu Svinösundin kautta itään ja se hahmottuu osak-
si pidempää, rannikon suuntaisesti kulkevaa väylää. Karttaan on lisäksi merkitty Espoonlahden 
väylältä erkaneva Bergön ja Stora Bodön eteläpuolitse kulkeva väylä (aluksille, joiden syväys on 
12 jalkaa) sekä siltä erkaneva väylä Bodösundiin, jossa tässä vaiheessa oli jo huvila-asutusta. 
Vuoden 1929 pitäjänkartassa Moisösundin väylän linjaus on muuttunut Munkholmin länsipuolelle 
ja Bodö sundin väylää on jatkettu Svartholmin koillisosiin. 1900-luvun puolivälin ja sitä nuorem-
missa kartoissa Bodö sundin väylää ei enää näy. 
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Kuva: Vene- ja laivaväylien kehityshistoria 1850-luvulta nykypäiviin saakka. Yhtenäisellä viivalla on kuvattu 
nykyväylä ja katkoviivalla käytöstä poistuneet väylät. Väylien värit kuvaavat eri aikatasoja ja vuosiluvut viit-
taavat karttoihin, joihin väylä on merkitty ensimmäisen kerran. Selvitysalue on rajattu pistekatkoviivalla. Kart-
ta on suurempana raportin liitteessä nro 3. 

 
Höyrylaivaliikenne liittyi olennaisesti huvilayhdyskunnan kehityshistoriaan. Laivayhteys palveli hu-
vilapalstojen myyntiä, vuokrausta ja käyttöä. Bergön saaren 1900-luvun alkuvuosikymmenten hu-
vila-asutuksen käynnistäjä, Ab Sommaröarna, perusti laivaliikennettä varten oman yhtiön nimel-
tään Trafikaktiebolaget Sommaröarna. Laivaliikennettä varten rakennettiin yhteislaitureita, jotka 
palvelivat useampia huviloita.  Tällainen laituri sijaitsi vuoden 1929 pitäjänkartan mukaan Kopp-
losundin rannassa. Se synnytti Kopplosundista Stakevikin ja turvesillan kautta Bergön saaren 
poikki johtaneen polkuyhteyden, joka päätyi Moisön kylään. Osa Bergöntiestä ja läntisempi Ber-
gön laen poluista noudattelevat linjaukseltaan osin tämän höyrylaivalaituriin ja huvila-asutukseen 
liittyvän polun linjausta. Huviloilla oli tavallisesti myös omat laiturit, jotka rakennettiin 1910-20-
luvuilla niin lujiksi, että höyrylaivat saattoivat rantautua niihin.  (SSV, 1979, 11–15; 1982, 39–43; 
KTJ) Vuoden 1929 pitäjänkartan mukaan ainakin Stakeuddin, Kabeluddenin ja Solvikin huviloilla 
on ollut omat laiturit. Myös Stora Bodön laituri on sijainnut pihapiirissä, mutta se on silti palvellut 
useita huviloita ja merkitty vuoden 1929 karttaan kaikkia muita alueen laitureita järeämmän raken-
teen symbolilla.  
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Kuva: Ote vuoden 1929 pitäjänkartasta. Kartassa näkyvät höyrylaivalaiturit sekä Kopplosundin yhteislaiturin 
synnyttämä polkuyhteys Bergön poikki turvesillalle ja kohti Moisön kylää. Kartta on suurempana raportin liit-
teessä nro 2. 

 
 

Maaliikenne 
 
Mantereella sijainnut Soukanniemen Sökön kylä yhdistyi jo 1700-luvun puolivälissä osaksi Es-
poon manneralueiden kylät kattavaa tieverkkoa. Ensimmäinen tieyhteys selvitysalueelle näkyy 
vuoden 1855 kartassa, jossa Moisiouddin kärjessä olevalle tilalle on merkitty kärrypolkuyhteys 
Soukanniemestä. Toiseen mantereella sijainneeseen, Suvisaaristoon kyliin liittyneeseen asutus-
keskittymään Svinösundiin on merkitty tieyhteys vuoden 1880-kartassa. Vuoden 1929 pitäjänkar-
tassa näkyvät ensimmäiset Suvisaariston pääsaaret yhdistävät tiet. Manneryhteys on vielä Svi-
nösundin lossin varassa.  
 
Maayhteys Moisuddeniin ja Fridheminkallion selvitysalueelle näyttää pitäjänkartan (1929) mukaan 
olleen katkolla 1900-luvun alussa. Vuoden 1961 peruskarttaan on merkitty tieyhteys, jonka linja-
usta nykyiset Fridheminkalliolle johtavat Soukanniemi ja Vähänlahdentie noudattavat. Bergön 
koillisosiin johtavat Sävasundintie ja Svartholmantie näkyvät jo vuoden 1929 pitäjänkartassa kär-
rypolkuna. Karttaan on niin ikään merkitty jo Furuholmsuddenista Lilla Bodöhön johtava silta. Bo-
döntie on kuitenkin polkumainen vielä vuoden 1949 peruskartassa ja vasta vuoden 1974 perus-
kartassa tie. Bergön selvitysalueen koillisosissa kulki Majvikin torpan ja Moisön kylän yhdistävä 
polku jo 1870-luvulla (pitäjänkartta 1871). Polku kulki osittain ja ylitti Rämsösundin nykyisen Ber-
göntien kohdalla tai hieman idempänä (tarkka sijainti ei tiedossa). Polku jäi 1900-luvun alussa 
pois käytöstä Majvikin torpalle kulun siirryttyä tapahtumaan idästä. Huviloiden määrän lisäännyt-
tyä Kopplosundin rannalla 1900-luvun jälkipuoliskolla Ramsösundin kaventuman kohdalle raken-
tui taas polkuyhteys ja tieura. Selvitysalueen lounaisosiin puolestaan kuljettiin Ramsön saaren 
kautta: Kylänlahdentieltä yli Byvikenin ylittävän turvesillan ja polkuja pitkin rannoilla sijaitseville 
tonteille. Bergöntie rakennettiin nykyisenkaltaiseksi, koillis- ja lounaisosat yhdistäväksi, vasta 
2000-luvulla. Tiekäytävään rakennettiin samalla myös vesi- ja viemärijohdot (Pekka Caloniuksen 
haastattelu toukokuu 2011). 
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Kuva: Tiestön kehityshistoria 1850-luvulta nykypäiviin saakka. Alueiden värit kuvaavat eri aikatasoja ja viit-
taavat karttoihin, joihin tieyhteys on merkitty ensimmäisen kerran. Selvitysalue on rajattu pistekatkoviivalla.  
1850-luvulla mantereelta pääsi tieyhteyttä pitkin Soukanniemen kärkeen ja myös selvitysalueeseen kuuluval-
le Fridheminkallion alueelle. Suvisaariston suurimmista saarista Svinön, Ramsön ja Moisön saarille pääsi tie-
tä pitkin 1900-luvun alkupuolella (tieyhteys merkitty vuoden 1929 pitäjänkarttaan). Bergön lounaisosiin selvi-
tysalueelle rakennettiin tie vasta 2000-luvulla. Kartta on suurempana raportin liitteenä. 

 

2.6 Hallinto ja sotilaallinen kehitys 

Espoo mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä vuonna 1431. Se on kuulunut Kirk-
konummen kanssa samaan kirkolliseen ja maalliseen Espoon hallintopitäjään, joka oli osa Raa-
seporin lääniä. (Hakanpää 2005) Lääninraja kulki nykyisen Espoon halki niin, että Espoon itäosat 
kuuluivat koko keskiajan Helsingin pitäjään ja Porvoon lääniin. Suvisaaristo oli siten Raaseporin 
läänin itäisimpiä kolkkia. (Paikkala, 1996, 15) Espoon pitäjä oli verotuksen mukaan jaettu viiteen 
täysbooliin ja yhteen puolibooliin, jotka oli emäkylien Esbobyn, Köklaxin, Finnevikin, Bembölen, 
Gumbölen ja Gräsan mukaan nimetty. Vanhimmat tiedot boolijaosta ovat vuodelta 1451. (Hakan-
pää 2005)  
 
Vieraiden valtioiden vesiin rajoittuvalla rannikkoseudulla on ollut tiettyä sotilaallista merkitystä ai-
na, joskaan selvitysalueella ei ole siitä erityisiä merkkejä ympäristössä. Näköetäisyydellä ovat 
esimerkiksi ruotsinvallan aikana alkunsa saanut Suomenlinna ja maailmansotien jälkeen aina 
vuoteen 1956 venäläisten hallinnoima Porkkalanniemi. Puolustusvoimien hallussa on edelleen 
osa Suvisaariston lähiympäristön saarista. 
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2.7 Kulttuurimaiseman nykytila 

 
Selvitysalueen kulttuurimaisema on tyypillistä Suvisaaristoa: maisemallisesti moni-ilmeistä, ajalli-
sesti monikerroksista ja kulttuurisesti moniarvoista.  Selvitysalueen kolme osaa liittyvät kiinteästi 
laajempiin kokonaisuuksiin, minkä vuoksi niiden kulttuurimaisemaa ja ympäristöä ei voi kuvata ei-
kä ymmärtää pelkästään itsenäisinä kokonaisuuksina. 
 
Koko Suvisaariston kulttuurimaisema sisältää monia keskenään hyvin vastakkaisia elementtejä. 
Luonnonmaisemassa kohtaavat manner ja meri.  Kulttuurimaisemassa vastakohtia ovat tehokas 
kaupunkirakentaminen ja koskematon luonto.  Rakennetussa ympäristössä ilmiasunsa saavassa 
sosiokulttuurisessa maisemassa kohtaavat luonnosta riippuvainen kerskailematon elämäntapa ja 
varakkaiden huvielämä.  Liikenteen maisemassa korostuvat vesitiet, joskin uudet tiet ja kadut 
ulottuvat yhä ulommas saaristoon. Kulttuurista rikkautta ovat alueelle kautta aikain tuoneet meren 
takana olevat vieraat valtiot, mukaan lukien venäläisten pitkään hallinnoima Porkkalanniemi Es-
poonlahden toisella puolella. Ihmisten välistä kanssakäymistä ja paikkoihin liittyvää nimistöä lei-
maa kaksikielisyys, jossa suomi vasta pikku hiljaa ujuttautuu ruotsin rinnalle. Nimistössä ruotsi on 
edelleen vallalla. 
 
Vaikka Suvisaariston pohjoispuolisella mantereella Espoo on kaupungistunut voimakkaasti ja sen 
mukainen rakennustapa on levinnyt jo saaristoonkin, antaa Suvisaariston kulttuurimaiseman ny-
kytilalle edelleen leimansa merellisyys. Se on komeimmillaan saarten lomasta joskus yllättäenkin 
avautuvissa rannattomissa merinäkymissä ja herkimmillään pikku luodoilla, niemien kalliorannoilla 
ja lämpimissä hiekkapoukamissa. Vesiltä Suvisaariston ja sen lähialueen maisemaa tarkastelles-
sa dramaattisimmat rakennetun maiseman näkymät avautuvat Espoonlahdella, missä pohjoista 
kohti edetessä rantamaisema vaihettuu ulkoluodoista huvilasaaristoksi, pientaloalueiksi ja jo hyvin 
pian Soukan lähiörakentamiseksi ja Kivenlahden moderniksi kaupunkiarkkitehtuuriksi. Rakenta-
misesta huolimatta rantaviiva on enimmäkseen vehreä. Samoin on laita Suvisaariston Helsingin 
puoleisilla lahdelmilla, missä kaukomaisemassa huomio kiinnittyy helpoimmin piippuihin ja mas-
toihin sekä siellä täällä saarten lomassa näkyviin Helsingin kaupungin rakenteisiin.   
 

 
Kuva: Korkeiden kerrostalojen Soukka Espoonlahdella kohoaa metsäisen rantaviivan takaa. Saaristoalue 
jatkuu kuvasta oikealla.  

 
Suvisaariston sisäisessä kulttuurimaisemassa on edellä kuvatun lisäksi joitakin erityisen huo-
mionarvoisia elementtejä, joita on myös selvitysalueella ja/tai sen lähimaisemissa. Kalastuksen, 
historiallisen ajan asutuksen ja veneveistämöiden rakennuksia on siellä täällä tuulilta suojaisissa 
paikoissa.  Purjehduksen ja veneilyn eriaikaisia tukikohtia, venesatamia ja venerantoja on run-
saasti, sillä vesi on saaristossa tärkeä liikkumisväylä edelleenkin.  Siellä, missä autotiet ulottuvat 
veneilyn tukikohtiin, on maisemassa kesäaikaan myös hyvin runsaasti pysäköityjä autoja joko tar-
koitukseen varatuilla alueilla ja lisäksi katuvarsilla. Vesimaisemaa rikastuttava kulttuurinen ele-
mentti ovat vesillä liikkuvat lukuisat kulkupelit: purjeveneet, soutu- ja moottoriveneet, sotilas- ja 
meripelastusalukset, kanootit ja kaukomaisemassa Helsingin satamiin kulkevat valtaisat matkus-
taja- ja rahtilaivat.  Satamat, venerannat ja laiturit, linjamerkit ja kummelit ovat olennainen osa 
Suvisaariston kulttuurimaisemaa. Rantaviivassa infrarakenteista kertovat kaapelitaulut näkyvät 
hyvin vesille. 
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Vesiltä katsottaessa selvitysalueen kaukomaisema sulautuu yhdeksi vehreäksi kokonaisuudeksi, 
joka on metsän peittämää ja kaukomaisemassa kohtuullisen tasaista. Maastossa korkeiltakin tun-
tuvat, saarten tai niemien kalliolaet eivät erityisesti erotu vesiltä katsottavassa maisemassa. Aino-
astaan rantaviivan avokalliot näkyvät kauas. Näistä komeimmat ovat Byvikenin rannalla olevat 
kalliojyrkänteet. Vesiltä havainnoitavassa lähimaisemassa korostuvat lähinnä laiturirakenteet ja 
siellä täällä vanhat venevajat. Rakennukset enimmäkseen sulautuvat maastoon, joko rakennus-
ten metsäisen sijainnin tai niiden värityksen tähden. Maisemakuva on siten varsin harmoninen. 
 

 
Kuva: Selvitysalueen huvilat ja mökit eivät juuri näy vesille kesäaikaan. Yllä näkymä Stakevikin lahdelle me-
reltä käsin.  

 
Myös kuivalta maalta havaittavalle kulttuurimaisemalle antaa enimmäkseen leimansa luonto, jo-
hon rakennukset ja rakenteet sulautuvat. Alueen kadut ovat enimmäkseen hiekkapintaisia ja mi-
toitukseltaan pieniä.  Huvilat ja mökit eivät kaduille ja teille juuri näy ja rakennetun maiseman 
yleisilme on väljä.  Tonttien ulkopuoliset alueet niin Bergössä, Fridheminkalliolla kuin Bodön saa-
rillakin ovat enimmäkseen helppokulkuista kalliota, joilla siellä täällä risteää polkuja. Vastakohtai-
nen tälle on kostea ja rehevä Bergön ja Rämsön välinen painanne, jonka halki kulkevan luontopo-
lun huippukohta on Turvesillan kohta, minkä kautta aikanaan oli ainut maakulkuyhteys Bergön 
lounaisosan huviloille. Koko selvitysalueen komein näköalapaikka on yli 20 metriä merenpinnan 
yläpuolelle jyrkästi kohoava Timmerviksbergetin kallio Byvikenin etelärannalla. Vaikuttavin mai-
sematilakokemus puolestaan on lähtö Byvikenistä vesille: lahden suljettu maisematila korkeine 
kallioseinämineen vaihettuu kalastajatorppanäkymän jälkeen aukeavaksi avomereksi.  
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Kuvat: Suvisaariston kulttuurimaiseman ominaispiirteitä maalla kulkijan näkökulmasta. Kuvat selvi-
tysalueelta. 
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Kuvat: Suvisaariston kulttuurimaiseman ominaispiirteitä vesillä kulkijan näkökulmasta. Kuvat selvitys-
alueelta. 
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3 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

 
Tässä luvussa kuvataan selvitysalueella sijaitsevien rakennettujen rantakiinteistöjen nykytilaa se-
kä rakennettujen ympäristöjen tunnuspiirteitä ja historiaa. Rantakiinteistöjen rakennushistoriatie-
dot ovat kohdekohtaisilla inventointikorteilla raportin liiteaineistona.  

 
Lukuun sisältyvät myös karttakuvat rantakiinteistöjen käytöstä, alueen huvila-asutustyypeistä, ra-
kennuskannassa havaittavasta ajallisesta kerroksisuudesta, rakennusten ikäjakaumasta, raken-
nusten etäisyyksistä ja sijainnista rannan suhteen sekä rakennuskannan julkisivuvärityksestä.  
 

 
Kuva: Vuoden 2011 rakennusinventointikohteet kartalla. 
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3.1 Asutuksen aikakerrostumat ja luonne 

Selvitysalueen 35 kiinteistöstä 19 on sellaista, joissa on joko loma- tai vakituinen asuinrakennus, 
lisäksi Lilla Bodössä vanha lomarakennus on otettu seuratoiminnan käyttöön. Selvitysalueella on 
nykyään kolme vakinaista taloutta, ja ne kaikki sijoittuvat Bergön eteläosaan.   
 
Selvitysalueen asuttamisessa merkittävin rooli on ollut loma-asutuksella, jonka jo n. 140-vuotinen 
historia heijastuu alueen rakennetussa ympäristössä. Vapaa-ajan rakennuksia on 1800-luvun jäl-
kipuolelta ja 1900-luvun eri vuosikymmeniltä. Rakentaminen oli pysähdyksissä 1900-luvun loppu-
puolen, vain yksi kesähuvila on valmistunut 1960-luvun jälkeen. 1970-luvulla tai sen jälkeen on 
rakennettu saunarakennuksia tai saunamökkejä, talousrakennuksia sekä yhdelle tontille yritys-
toimintaan liittyen varasto- ja verstasrakennus. Lisäksi yksittäisiä kesähuviloita on peruskorjattu.  
 
Huvilarakentamista edeltäneestä, lukumäärältään vähäisestä kalastaja-asutuksesta antaa viitteitä 
paikannimistö sekä maastosta löytyneet vanhat rakennusten kiviperustukset. Bodö-nimi viitannee 
saarella olleisiin kalamajoihin (ruots. bod eli aitta), nimestä löytyy mainintoja aina 1600-luvulta. 
Lounaasta Ramsöhön pistävän lahden äärellä sijainneesta asumusryhmästä kertoo salmen nimi 
Byviken (ruots. by eli kylä). Arvioitu vanha kyläpaikka jää kuitenkin selvitysalueen ulkopuolelle; 
Byvikenin umpeen kasvaneessa pohjukassa kulkee ns. turvesilta eli kivi- ja maapenkereelle pe-
rustettu polku, jota viimeistään 1900-luvun alkupuolelta lähtien ovat Bergön eteläpään huvilan-
omistajat käyttäneet kulkureittinä. Kalastajatorppien rakennusten kiviperustuksia on löytynyt Sta-
keuddista, ja Stora Bodössä on päähuvila rakennettu vanhaan pihapiiriin siellä sijainnutta kaksi-
huoneista hirsirakennusta laajentamalla. Kokonaan asutus on päättynyt Bergön lounaispäässä 
Flakaholmssundetin pohjoisrannalla olevalla rakennuspaikalla, joka on merkitty isojakokartalle 
(1820-l) sekä vuoden 1929 pitäjänkartalle.    
 

 

 
Kuva: Bergön kaakkoisrannan loma-asutus ja sitä vastapäätä sijaitsevan Kopplan–saariryhmän hyvinkin tii-
viisti rakennetut rannat muodostavat laivaväyläkapeikoille tyypillistä rakennettua maisemaa.   
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Kuva: Selvitysalueen rakennettujen rantakiinteistöjen käyttötarkoitus vuonna 2011. 
 
 
  
 

 
Kuva: Selvitysalueen rakennetun ympäristön osa-alueet rajattuna huvila-asutustyypin mukaan.  Kartta on 
suurempana raportin liitteenä. 
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Kuva: Suurennos edellisestä kartasta.  

 
 

 
Kuva: Kyliin liittyvä saaristolaisasutus (vihreä alue) on vanhastaan sijoittunut sisäsaaristoon ja kalastaja-
asutus puolestaan ulkosaaristoon. Suurin osa vanhoista herrasväen huviloista on rakennettu tuulen-
suojaisaan sisä- tai välisaaristoon kyläyhteisöjen ja höyrylaivareittien lähelle, vain Stora Bodön ja Lilla Bodön 
huvilat sijaitsevat avomerivyöhykkeen reunalla, kalastajatorpparien alueella. 
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3.2 Pihapiirit  

  
1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen huvilakulttuuri 
 
Varhaiskaudella eli 1800-luvulla rakennetut huvilat, Stora Bodön kaksi huvilaa ja Lilla Bodö, ra-
kennettiin yksityisiltä ostettuihin saariin. Huvilapaikkojen eteläpuolitse kulki laivaväylä, mutta 
1910-luvulta lähtien huvila-asutusta palvelevan höyryliikenteen laivat poikkesivat myös saarien 
väliin jäävään matalaan Bodösundiin. Huvilakulttuurin vakiintumiskauden eli 1910- ja 20-lukujen 
villat, Stakeudd, Solvik, Stakevik ja Bergbo, rakennettiin palstoitetulle huvila-alueelle, lukuun ot-
tamatta Flakaholmenia, joka rakennettiin yksityiseltä ostetulle saarelle. Alkuvaiheessa palstatkin 
olivat suuria, ja pihat väljiä. Rakennuspaikan koko ei siten rajannut eikä merkittävästi ohjannut 
huvilaympäristön muodostusta. Yleisesti merkitystä oli sillä, mikä oli käytännöllistä ja millaista ke-
sänviettotapaa kulloinkin pidettiin tavoiteltavan arvoisena.  
 
Yleensä 1800-luvun huvilat pystytettiin selvästi korkeammalle maastokohdalle ja etäälle, n. 60 - 
80 metriä rantaviivasta, mutta kuitenkin maiseman ja näköalojen kannalta edullisille paikoille. Sto-
ra Bodössä toinen huviloista on viety vain vajaan 40 metrin päähän vesirajasta. Rakentamisessa 
noudatettiin saaristolaisten mallia valitsemalla huvilan paikaksi tuulensuojaisat rannat, saarten 
pohjoisosista. Varhaiskauden huvilarakennusta ympäröi puutarha, jonka avoin ja monipuolinen 
ympäristö syntyi puistomaisesta oleskelupihasta ja pienistä viljelypalstoista.  
 
Aikakauden kesänviettopaikoilla harjoitettiin yleisesti puutarhanhoitoa ja kotitarveviljelyä, joiden 
jälkiä on edelleen nähtävissä huvilaympäristöissä.  Koristepuutarhat liittyivät herrasväen huvila-
kulttuurin edustuksellisuuteen ja sosiaaliseen elämään. Komeiden päärakennusten ympäristöä 
kaunistettiin nurmikentin, koristeistutuksin ja yksittäisin tai ryhmiä muodostavin puistopuin, esi-
merkkeinä tammet, jalavat, vaahterat ja pihtakuuset; saarissa kasvavat visakoivut saattavat olla 
luontaista alkuperää. Pensaista suosittu oli syreeni.  
 
Esimerkki piha- ja puutarhakulttuuriin liittyvistä rakennuksista on Lilla Bodön jykevä kivikellari. 
Stora Bodön saarella huvilakauden piha- ja puutarhakulttuuriin sekoittuu varhaisemman torppari-
asutuksen ja siihen liittyneen, saaristolle tyypillisen pienimuotoisen omavaraistalouden jäänteitä 
(sittemmin metsittyneet peltolaikut ja niityt, viljelypalstoja suojanneet ja todennäköisesti niiden rai-
vauskivistä rakennetut kiviaidat, talousrakennukset).  
 
 

  
Kuva: Kiviaitaa Stora Bodön saarella.                  Kuva: Lilla Bodön kivikellari.   

 
 
Selvitysalueella niin 1800-luvun kuin 1900-luvun huviloissa kivi oli hyvin suosittu piharakenteiden 
rakennusmateriaali. Paikallisesta harmaan- ja punaisen sävyisestä graniitista tehtiin terassien tu-
kimuureja, porrasaskelmia, kulkuväylien pohjia ja erilaisia kivireunuksia oleskelupaikoille. Laitu-
reissa, jotka näinä aikoina tehtiin jykeviksi, oli rannan puoleinen osa kivirakenteinen. Tavallisesti 
kivet olivat epäsäännöllisiä lohkomisen jäljiltä tai luonnonkiviä rannalta ja sisämaasta. Ammattiki-
vimiehen kädenjälki näkyy ennen kaikkea Stakeuddin huvilan säännöllisen muotoisista kivistä 
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tehdyissä muureissa ja portaikoissa. Suorakaiteen muotoisia lohkokiviä löytyy myös niemen ete-
lärannalta, laitureiden läheltä.    
 
 

     
Kuva: Stakeudd: tukimuuri ja portaikko                        Kuva: Bergbo I: Kivin reunustettu tasanne. 

 

     
Kuvat: Vasemmalla Lilla Bodön sammaloitunut kiviperustainen kulkuväylä. Oikealla laiturin kiviperustusta 
Solvikin niemellä. 

 
Loma-asumisen yleistyessä alkoi huvilakulttuuri muuttua. Kesähuviloille tultiin lyhyemmiksi ajoiksi 
ja vain perheen kesken. Samalla väheni ihanteena pidetty omavaraistalouden merkitys. Muutos 
näkyi myös rakentamisen tavassa. Jo 1910–20-luvuilla perustettiin vapaa-ajanasuntoja, joissa 
niin rakennukset kuin pihapiirit olivat kooltaan aikaisempaa pienempiä, puutarhat vaatimatto-
mampia. Huviloita rakennettiin nyt aikaisempaa lähemmäksi rantaa, jopa puuston suojasta esiin 
työntyville rantakallioille; selvitysalueella yleisimmin n. 20–30 metrin päähän rantaviivasta.  
 
Bergön Flakaholmenin, Bergbon ja Stakevikin huviloilla kesänviettotapojen muutos näkyi myös ta-
lousrakennusten määrässä. Kun ennen tavoiteltu omavaraisuus edellytti erilaisia talous- ja varas-
torakennuksia, karjasuojia, aittoja ja jääkellareita, rakennettiin uusille huviloille yleensä vain vält-
tämättömimpiä talousrakennuksia, mm. ulkohuone-liiterirakennus, kellari ja venevaja.    
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Kuva: Kun 1800-luvulla huvila ja sen oleskelupiha perustettiin mielellään mäelle suojaan suoralta merituulel-
ta, rakennettiin 1900-luvun alkupuolelta lähtien huviloita myös aivan rantaviivan tuntumaan. Kuvassa Flaka-
holmen.  

 
 

 
 
Kuva: Kaavio huviloiden varhaiskaudella (1800-luvun lopulla) tavanomaisesta pihatyypistä ja rakentamisen 
maisemallisesta sijainnista. Yksinkertaistettu periaatekaavio havainnollistaa ajalle tyypillisten pihapiirien toi-
minnallista ja visuaalista rakennetta yleisesti. Se on laadittu kartta- ja haastelutietojen sekä maastossa tehty-
jen havaintojen pohjalta. Ajalle tyypillisen huvilan pihapiirissä oli useita rakennuksia ja ajan kesänviettotaval-
le ominaisen omavaraisuuden synnyttämää monipuolista ympäristöä. Pihapiiri voidaan täten tyypitellä asuin-
ympäristönä perinteiseksi. 

 



                          44(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

1940-, 50- ja 60-lukujen kesämökkikulttuuri 
 

Bergössä loma-asuntojen rakentaminen vilkastui uudelleen sotien jälkeen. Yleisesti aikakautta 
leimasi yksinkertainen mökkeily vaatimattomissa puitteissa. Jo ennen sotia käyttöön tulleet nimi-
tykset, viikonloppu-, kesä- ja kalastusmaja, heijastelevat kesähuviloiden käytössä tapahtunutta 
muutosta. Nyt maalle rakennetuissa vaatimattomissa loma-asunnoissa mökkeiltiin perheen kes-
ken ja nautittiin ulkoilmaelämästä, johon usein kuului myös pienimuotoinen puutarhanhoito. 1960- 
ja 70-luvuilla lomakodeilta alettiin vaatia jälleen väljyyttä ja mukavuutta.  
  
Selvitysalueella rakentamista tapahtui etenkin Bergön kaakkoisrannalla ja lounaispäässä. Palstat 
pysyivät edelleen suurina, yksi kesämökki rakennettiin vanhan kanssa samalle tontille. Bergön 
kaakkoisrannalla mökkitontit – Soludd, Solvik (nuorempi), Kabeludden, Gästans, Gästans I ja Pirt-
tiranta - sijaitsevat rannasta luoteeseen loivasti kohoavalle metsämaalle, mutta saaren eteläpääs-
sä sijaitsevien rakennuspaikkojen - Torsberg, Grabbacka, Styringe, Flakaberg, Flakaudd, Stake-
vikom - topografiassa on suurtakin vaihtelua: Timmerviksbergin jyrkät kalliorinteet, Alholmenin 
ruovikkoinen ranta-alue, ulkosaaristoon avautuva kalliorinne tai lahdelman matalarantainen suo-
jaisa pohjukka.    
 
Rakennusten määrä palstaa kohden on pienempi kuin varhaisemmilta vuosikymmeniltä periytyvil-
lä tonteilla. Yksinkertaisimmillaan rakennettiin vain saunamökki ja ulkohuone. Loma-asunnon pi-
hapiiriin saatettiin edelleen rakentaa myös venevaja, rantasauna ja jokin pienempi aitta ja pikku-
mökki majoitustilaksi. Saunasta oli aikaisemmasta poiketen tullut olennainen osa kesämökkeilyä. 
Erillisen saunarakennuksen sijaan rakennettiin myös mökin ja saunan yhdistelmiä.  

 
Loma-asunnot ovat rannan suuntaisesti. Mökkien etäisyys rantaviivasta vaihtelee 30-60 metrin 
välillä.  Bergön eteläosaan kuljettiin edelleen vesitse. Aikakauden mökeissä rannan puoli säilyi 
etupihana, jota rakennuksen läheltä avarrettiin ja jonkin verran istutettiin nurmelle ja kaunistettiin 
puutarhaistutuksilla, mutta pääosiltaan tontit jäivät luonnontilaisiksi maaston, aluskasvillisuuden ja 
puuston osalta; alueelle vieraita koristepuita ei ole käytetty. Kesämökin ja rannan välille jätettiin 
tavallisesti puustoa, ja monet selvitysalueella sijaitsevista mökeistä maastoutuvat hyvin rantamet-
sään.  
 
Pihojen kulkuväylät ovat polkumaisia. Tärkeimmät kulkuväylät sekä laitureiden edustat on tasattu 
liuskekivillä tai paikallisella liuskemaisesti lohkeavalla graniitilla. Kivistä on kasattu myös aallon-
murtajia tai rannan suuntaisia latomuksia. Kalliomaat ovat olleet suosittuja rakennuspaikkoja, ja 
tontin kallioisuudella on ollut vaikutusta pihapiirin ja sen maisemallisen tilan muodostukseen.      

 

 
Kuva: Solvik: Sauna ja venevaja hiekkapoukamassa.  
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Kuva: Flakaberg: Erämaamajan tapaista rakentamista saaristomaisemassa.   

 

 
Kuva: Esimerkki sotien jälkeiselle kesämökkien aikakaudelle tavanomaisesta pihapiiristä kartta- ja haastelu-
tietojen ja maastossa tehtyjen havaintojen pohjalta. Esimerkkikohde on palsta, jonne rakentamisen aikoihin 
ei tullut tietä.1940- ja 50-luvulla kesämökkejä rakennettiin vaihtelevalle etäisyydelle rantaviivasta, selvitys-
alueella 30-60 metrin etäisyydellä rannasta. Tyypillistä oli sijoittaa sauna aivan rantaviivalle. Pihapiirissä 
saattoi edelleen olla useitakin ulkorakennuksia, jotka ryhmittyivät piirroksen esittämällä tavalla. Piha-alue 
pienine nurmialueineen keskittyi mökin ja piharakennusten rajaamalle alueelle.  
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3.3 Rakennukset 

 
1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen huvilakulttuuri 
 
Selvitysalueella on kolme 1800-luvun huvilarakennusta, joista kaksi sijaitsee Stora Bodössä ja 
yksi Lilla Bodössä. Kaikissa niissä on hirsirunko ja korkea lohkokiviperustus. Rakennukset ovat 1 
½ - 2 -kerroksisia. Kahdessa vanhimmassa huvilassa kerrosala on hieman yli 100 m

2
, pienim-

mässä 56 m
2
.  

 
Rakennusten pohjat ovat suorakaiteen muotoisia, mutta korkeammalla ullakkokerroksella varus-
tetuissa rakennuksissa kokonaishahmo on noppamaisempi. Kattomuotona on harjakatto. Stora 
Bodössä päähuvilan harjan toiselta lappeelta nousee matala torni. Aikakauden huviloiden omi-
naispiirteenä ovat koristeelliset lasikuistit ja avoverannat, jotka liittävät rakennuksen puutarhaan. 
Niitä on vaihtelevasti sekä pitkillä sivuilla että päädyissä, etenkin pitkillä sivuilla ne ovat keskiak-
selilla. Avoverannat ovat suuria. Keittiöpuolen kuistit ovat umpinaisia. Kuistien kattomuotona on 
auma- ja pulpettikatto. Yhdessä avoverannassa on monilappeinen katto.         
 
Kahdessa huvilassa julkisivut on verhoiltu avosaumaisella vaakalaudoituksella nurkka- ja jalkalis-
toin. Vesikatoissa on nykyisin käytössä tummaa huopaa, joka rimahuopana tai pitkittäissaumalla. 
Lilla Bodö eroaa muista julkisivujen paanuverhouksellaan sekä saumapeltikatollaan. Huviloiden 
nykyinen väritys on vaalea, keltaiseen ja siniseen seinäväriin liittyy valkoinen listoitus. Vaaleim-
massa pikkuhuvilassa listat ja vuorilaudat on maalattu seinää tummemmiksi, vaalean sinisiksi.  
 
Rakennusten pystylinjaiset ikkunat ovat joko 6-ruutuisia tai T-ikkunoita ja ne sijoittuvat symmetri-
sesti julkisivuille. Rakennusten ullakkopäädyistä löytyy eri ikkunamuotoja, kuten neliömäisiä sekä 
korkealla keskiosalla olevia päätyikkunoita. Huviloiden julkisivuja on koristeltu ikkunoiden pieni-
ruutuisella jaolla ja vuorilautojen puuleikkauksilla. Puuleikkausta on käytetty myös seinälaudoituk-
sen helmassa tai räystäs- ja tuulilaudoissa. Yksittäinen mieleenpainuva rakennusosa on Stora 
Bodön vanhimman huvilan torni ja parveke –yhdistelmä.  
 
 

    
Kuvat: Lilla Bodö on rakennettu 1870-80-luvulla. Pääsisäänkäynti on rakennuksen länsisivulla. Oikeanpuo-
leisessa kuvassa talon julkisivujen paanuverhousta sekä toinen talon erikoisuus, seinälinjasta ulkoneva ul-
lakkokerros, jonka helmaa koristaa puuleikkaus. Rakennuksen ulkoasua luonnehtii myös aukotuksen sym-
metrisyys.  
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Kuva: Vasemmalla Stora Bodön pohjoisrannan huvilan pihanpuoleinen julkisivu ja koillispääty (rak.1877). 
Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy rakennuksen kulmalta nouseva matala torni ja kulman kiertävä parveke. 

 
 

   
Kuva: Stora Bodön huvilarakennus liittyy Suvisaariston tyylillisesti monipuolisessa rakennuskannassa erityi-
seen tornillisten huviloiden ryhmään, josta vanhempana esimerkkinä kuvassa näkyvä Tallholmenin Nannela 
vuodelta 1872. /Kuva: Espoon kaupunginmuseo/ Kuva Espoon kaupunginmuseon verkkosivuilta: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/huvila/huvila.htm    
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Kuva: Kuvassa Granholmenin kahdesta huvilasta nuorempi ja suurempi. Lilla Bodön huvilassa on paljon 
samoja piirteitä kuin samanikäisissä Suvisaariston Granholmenin saareen rakennetuissa huviloissa, mm. 
seinälinjasta ulkoneva toinen kerros ja kolmijakoinen päätyikkuna.  Saaren vanhemman huvilan suunnitteli 
arkkitehti Th. Höijer / Kuvaote julkaisusta Härö, Erkki, 1884. Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema.   
 

 
Kuva: Stora Bodön saaren länsirannan huvilan rannanpuoleinen julkisivu (rak. 1889–90). Rakennuksen ul-
koasussa huvilanomaisuus tulee esille kokonaisuuteen nähden suuresta verannasta. Samaa verkkomaista 
ruutujakoa on käytetty sekä huvilassa että pesutuvassa.   
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Ajalla 1900–1920 rakennetusta viidestä huvilasta kolme (Stakeudd, Stakevik ja Bergbo I) sijait-
see toisiaan lähellä Bergön Stakevikissa ja yksi (Flakaholmen) lahteen rajautuvassa saaressa. 
Viides (Solvik) jää pohjoisemmaksi, Bergön kaakkoisrannalle. Nykyään kahdessa huvilassa asu-
taan ympärivuotisesti.  
 
Kolmessa huvilarakennuksessa on lautarunko ja betonipilariperustus, kahdessa hirsirunko jyke-
vällä kiviperustuksella. Stakeuddin hirsihuvila on poikkeuksellisesti tehty pystyhirsirungolla. Ra-
kennukset ovat 1 ½- tai 2-kerroksisia ja niiden kerrosaloissa on suurta vaihtelua, 55 m

2
 - 288 m

2
 

(rakennusrekisteritieto).   
 
Rakennusten pohjamuotona on suorakaide, johon liittyy avo- tai lasikuisteja sekä muutamassa 
huvilassa jälkeenpäin tehtyjä ulokkeita. Kuistit tulevat voimakkaasti esille etenkin hahmoltaan 
noppamaisista rakennuksista. Yksikään alkuperäisistä rungon sisään vedetyistä avokuistista ei 
ole säilynyt täysin alkuperäisessä asussaan. Tavallisin kattomuoto on taitekatto, Stakeuddin huvi-
lassa taitteet on liitetty aumakattoon. Ainoan harjakattoisen huvilan, Solvikin, kulmalta nousee 
matala torni. Kuisteja, joita on tyypillisesti yhdestä kahteen, on pulpetti- ja harjakattoisina.   
 
Ulkoverhoukset on tehty puusta.  Kolmessa rakennuksessa on avosaumainen vaakalaudoitus 
nurkka- ja jalkalistoin. Stakeuddin huvilassa käytetään listoja päätykolmioiden ja kuistin pintojen 
jäsentelyyn. Kahdessa huvilassa on pystyrimalaudoitus. Jyrkissä taitekatoissa katemateriaalina 
käytetään tiiltä, ryppy- ja saumapeltiä sekä palahuopaa ja harjakatossa kuitusementtilevyjä.  Kol-
me huvilaa on maalattu keltaiseksi, tosin eri sävyillä, yksi ruskeaksi ja edellisistä erillään sijaitseva 
Solvikin huvila vaaleaksi. Keltaisissa ja vaaleissa seinissä listat ovat valkoiset, mutta ikkunoissa 
korostusvärinä käytetään sekä vihreää että punaista, jälkimmäistä viime sotien jälkeen asenne-
tuissa ikkunoissa.  Flakaholmenin ruskeassa huvilassa korostusväreiksi on valittu valkoinen ja 
tumma vihreä.   
 
Kahden vanhimman huvilan, Solvik ja Stakeudd, arkkitehtuuri on selkeälinjaista ja harkittua.  Mo-
lemmat ovat kookkaita pitkänomaisia rakennuksia, joissa katto on seinäpintaan nähden hallitse-
vassa asemassa. Huviloissa on jugendin vaikutusta, mutta ulkoasultaan rakennukset ovat enem-
minkin juhlavia ja julkisivut symmetriahakuisia kuin vapaasti jäsenneltyjä tai rikkaasti koristeltuja. 
Solvikin huvilarakennukseen tehdyt korjaukset ovat muuttaneet rakennuksen alkuperäis-
tä kokonaishahmoa.  
   
Taitekattoisille huviloille on tyypillistä katon hallitsevuus ja symmetrisesti julkisivuille sijoitetut kuu-
siruutuiset ikkunat; Stakevikin huvilaan ikkunat on jälkeenpäin muutettu pystyjakoisiksi tai jaotto-
miksi viime sotien jälkeiseen tyyliin. Huviloiden julkisivuissa ei ole käytetty historiallisiin tyyleihin 
viittaavaa koristelua. Sen sijaan yksityiskohdissa on tietynlaista ”kotikutoisuutta”, kuten perustuk-
sissa luonnonkivin koristellut betonitäytteet pilariväleissä tai karkeasti muotoilluista kivistä raken-
netut ulkoportaat. Kevyesti jugendvaikutteista ikkunan vuorilautamuotoilua löytyy vain yhdestä vil-
lasta.  

 
 
Talousrakennukset ja laiturit 
 
Stora Bodön saaressa on säilynyt monipuolisesti kesähuvilaympäristöihin ja myös sitä varhai-
sempaan asutukseen liittyviä ulkorakennuksia. Ranta-aitta ja pihan pitkä talousrakennus ovat 
1870-lukua edeltävältä ajalta, venevaja on 1900-luvun puolelta. Pesutupa ja puuverstas ovat 
vanhoja kesähuvila-asutuksen aikaisia rakennuksia, saunamökki edustaa viime sotien jälkeistä 
rantarakentamista.  
 
Huvilakulttuurin mukana tulleista piharakennustyypeistä etenkin uimakopit muodostavat Bergön 
Stakevikin maisemiin elementin, joka viestii kesäasutuksen pitkäikäisyydestä. Bergössä vanhojen 
rantakiinteistöjen saunat ovat pääsääntöisesti rakennettu viime sotien jälkeen, ja etenkin hir-
sisaunat (höylä- ja piiluhirsi) sijoittuvat näkyville paikoille rantakallioille. Tieyhteyksien rakentami-
nen toi Bergölle autotallit. Yhdelle vanhoista huviloista on rakennettu kaksi autotallirakennusta, 
jotka ovat tyylin, värityksen ja julkisivumateriaalien osalta sovitettu tontin muihin rakennuksiin.   
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Espoon saaristoon rakennettiin 1930-luvulla pitkälti yli 30 betonilaituria, joiden kestäväksi osoit-
tautunut rakenne perustui kenraaliluutnantti Edvard Hanellin suunnittelemiin ja patentoimiin beto-
nirakenteisiin.  Suvisaaristoon ja siellä Pentalan, Hanellin kesäpaikan, ympäristöön rakennetuista 
parista kymmenestä laiturista on kuitenkin enää jäljellä vain pieni osa, kuten mahdollisesti edel-
leenkin mm. Moisön laivalaituri, Sjöbergin kauppalaituri Svinösundissa sekä Lindroosin kaksi yk-
sityislaituria Småholmarna – saaressa (tiedot Sommarö-seuran vuosikirjasta).  

 

   
Kuvat: Selvitysalueelta löytynyt Hanell-laituri sijaitsee Bergön kaakkoisrannalla, vanhan Solvikin huvilan 
edustalla (rakennettu 1935). Hanell –laiturit tunnistaan pystytolppaan kiinnitetystä metallilevystä, jossa lukee 
” PAT (finska patentet) nr. 13065 E. Hanell sekä laiturin pystytysvuosi, välillä 1929–1939. Nykyinen ristikko-
kaidemalli ei liity alkuperäiseen laituriin. 

 

  
Kuvat: Stakeuddin (rak. 1912) Stakevikin puoleinen pääty. Arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema ja aikoi-
naan omistama huvila. Pääoven yläpuolelle kiinnitetyssä korkokuvassa on rakennusvuosi 1912.            
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Kuvat: Solvikin vanhan huvilarakennuksen (rak. 1910-luvulla) kulmalle on paljon myöhemmin rakennettu 
torni ja pihanpuoleinen ulonne kuisteineen. Jo ennen viimeisiä laajennuksia poikkesi Solvikin huvila tyylilli-
sesti muista selvitysalueelle rakennetuista 1900-luvun alun huviloista.    
        

  
Kuvat: Bergbo I:n saunarannan puoleinen julkisivu, pääty osoittaa rantaan (rak. 1917). Rakennuksessa on 
omaleimaisia ratkaisuja, kuten nurkkalautojen pystyrimapinta sekä länsisivun ikkunaerkkeri, mutta myös alu-
eelle tyypillistä kivirakentamista, kuten kiviportaikko ja luonnonkivin somistettu perustuksen välibetoni, Ny-
kyinen seinäpinnasta ulkoneva lasikuisti on rakennettu jälkeenpäin rungon sisälle jääneen avokuistin eteen.  

 

   
Kuva vasemmalla: Stakevikin rannanpuoleinen julkisivu (rak. 1917). Stakevikin ja Bergbon huvilat on ra-
kennettu arkkitehti Karl Finellin laatimilla piirustuksilla. Näistä kahdesta Stakevik on kokenut suurempia muu-
toksia. Rakennus on ollut kolmanneksen lyhyempi. Oven kohdalla kulmauksessa oli alun perin rungon si-
sään tehty avokuisti. Kattomuoto on alkuperäinen. Kuva oikealla: Flakaholmen (rak. 1920). Huvilan ominta-
keinen ilme perustuu katon mittasuhteisiin ja ulospäin kaartuvaan muotoon sekä julkisivujen vahvaan väri-
tykseen. Kokonaisilmettä täydentää jykevien puupylväiden kannattelema kuisti. 
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Pikku huvila nk. Kalliokammaren (Stora Bodö)            Ranta-aitta (Stora Bodö) 
 

  
Venevaja (Stora Bodö)                                                  Uimakoppi (Stakeudd) 
 

  
Talousrakennus (Stakeudd)                      Talousrakennus (Flakaholmen) 
 

  
Sauna  (Solvik I)                                                           Sauna (Flakaholmen) 

  
Kuvat: Kuvia 1900-20-luvuilla tehtyjen huviloiden talousrakennuksista. 
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Uudisrakennus (Bergbo I)                                               Autotalli (Solvik I) 
 
Kuvat: Kuvia 1900-20-luvuilla tehtyjen huviloiden pihapiireissä sijaitsevista uudemmista rakennuksista. 
 
 
  

1940-, 50- ja 60-lukujen kesämökkikulttuuri 
 
Kesämökit 
 
Alueella on kolmetoista kesämökkiä vuosilta 1940–1973. Niistä muutamia on jälkeenpäin laajen-
nettu. Kiinteistöille on rakennettu myös lisämajoitustiloiksi saunamökkejä ja aittoja. Aikakaudella 
rakennetut kesämökit ovat matalia, olemukseltaan yksinkertaisia ja tavallisesti yhdelle perheelle 
suunniteltuja.     
 
Kesämökeissä on tavallisesti lautarunko, mutta on myös kaksi piiluhirsirunkoista ja kaksi ns. pelk-
ka-taloa, joissa pelkkahirret on liitetty pystykaroin seinärungoksi.  Lautarunkoisissa mökeissä on 
myös talotehtaiden tuotteita (mm. Oma-talo Oy:n, Puurakenne myyntiyhdistyksen).  Perustusta-
voista yleisin on betonipilariperustus, 1940-luvun mökeissä on saatettu käytetty myös kiviä. Vain 
yhdessä mökissä on jykevä lohkokiviperustus.   
 
Yhtä rakennusta lukuun ottamatta mökit ovat 1-kerroksisia. Rakennettu kerrosala jää 1960-luvulla 
rakennetuissa mökeissä yhtä lukuun ottamatta alle 60 neliön. Sen sijaan 1940- ja 50-luvun mök-
kien kerrosaloissa on suurta vaihtelua, pienin on 28 m

2
, keskikokoiset n. 80 m

2
 ja suurimmat yli 

100 m
2
. Luvut selittyvät rakennusvuotta myöhemmin tehdyillä laajennuksilla.   

 
Rakennusmassat ovat pitkänomaisia, mutta eheää suorakaidetta ei juuri esiinny rakennusten 
pohjamuotona. Joko alun perinkin tai laajennusten myötä niihin liittyy siipiosa, joka murtaa pitkän 
sivun ja saattaa muodostaa selvän vinkkelin. Rungosta ulkonevat myös kuistit, joita on sijoitettu 
epäsymmetrisesti pitkälle sivulle. Lomarakennuksissa runkosyvyys on tavallisesti pienempi kuin 
aikakauden asuintaloissa. Loiva harjakatto on yleisempi kuin pulpettikatto. Osittain rungon sisään 
tai jatketun katonlappeen alle rakennetut kuistit avautuvat lähes poikkeuksetta rannan suuntaisel-
la sivulla. Verantamaisen kuistin lisäksi hieman suuremmissa kesämökeissä on toinenkin, yleen-
sä ilman suojakatosta oleva sisäänkäynti.   
 
Julkisivuverhous on yhtä rapattua mökkiä lukuun ottamatta tehty puusta. Yleinen on viistopintai-
nen vaakasuuntainen nurkkalaudoilla tai kulmajiirein, mutta alueen mökeistä löytyy myös 
avosaumaista vaakapaneelia sekä pystylaudoitusta peiterimoilla tai lomalautana. Yhden mökin 
voimakkaan kuperalla profiililla varustettu vaakalaudoitus jäljittelee pyöröhirsiseinän ilmettä. Aika-
kautena rakennetusta kahdesta hirsimökistä toinen on vuoraamaton ja toisessa on vaakalaudoi-
tus nurkkakoteloin. Tavallisin huopakatto on tehty pitkittäissaumauksella, mutta korjauksissa kat-
teeksi näkyy vaihdetun myös palahuopaa ja profiilipeltiä.      
 
Mökit ovat väritykseltään tummia, suosituin julkisivuväri on ollut tummanruskea. Ikkunoita ja julki-
sivun yksityiskohtia on korostettu valkoisella tai muilla voimakkailla väreillä. Ikkunoissa on käytetty 
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mm. väripareja vihreä-valkoinen (vuorilauta-pokat), valkoinen-punainen, vihreä-okra tai okra-
valkoinen. Peruskorjausten myötä on muutaman mökin julkisivuväritys vaihtunut, ruskean tilalle 
on valittu tumma siniharmaa tai vaalean keltainen. Vesikatteiden väritys vaihtelee. Tiilikatteet ovat 
luonnollisesti punaisia, huopakatot ovat harmaan, mustan, vihreän tai punaisen värisiä, samoin 
profiilipeltikatot.        
 
Julkisivujen aukotus on enimmäkseen neliömäistä ja epäsymmetristä. Rannanpuoleisella sivulla 
on tyypillisesti maisemaikkuna, joka on joko hieman muita isompi ja jaoton sekä reunustettu pa-
neelikehyksellä tai ikkuna muodostuu kahdesta kolmesta jaottomasta pystyikkunasta. Muilla sei-
nillä on pystyjaollisia tai tuuletusikkunallisia vaakaikkunoita. Ikkunaluukkuja on käytetty kahdessa 
kesämökissä ja yhdessä saunamökissä.  
 
Monissa 1940- ja 1950-luvun mökeissä näkyy jälleenrakennusajan arkkitehtuurin romantisoiva 
suuntaus. Aikaisempien vuosikymmenten tapaan kivi, suoraan luonnosta saatavana materiaalina, 
oli suosittu niin rakennusten julkisivujen elävöittämisessä kuin piharakenteissa. Edelleen luon-
nonkiviä aseteltiin perustuksen vaaleisiin betonipintoihin, ja kivilaatoista tehtiin poluille portaita ja 
pihalle esimerkiksi koristekukkapenkkien reunoja. Kabeluddenin huvilan kaksi korkeaa kivipintais-
ta piippua ovat poikkeuksellisen komea arkkitehtoninen yksityiskohta. Romantismin lisäksi mö-
keissä näkyy funktionalismin vaikutusta, etenkin 1940-luvun rakennuksissa. 1960-luvun valmis-
mökkejä leimaa keskinäinen samankaltaisuus.  
 
Talousrakennukset  
 
Kiinteistöillä on vaihteleva määrä talousrakennuksia. Pihapiirit voi jakaa karkeasti kahteen ryh-
mään: ensimmäisessä ryhmässä on ne, joissa rakennustapa on yhtenäinen ja toisessa ne, joissa 
rakennukset ovat erinäköisiä keskenään. Yhtenäisyys perustuu ennen kaikkea samanlaiseen vä-
ritykseen ja verhoustapaan.  
 
Kesämökin kanssa samoihin aikoihin, 1940-, 50- ja 60-luvuilla rakennetut varastorakennukset 
(mm. liiteri-ulkohuone) ovat tyypillisesti nurkkakiville/betonipilareille perustettuja lautarunkoisia ra-
kennuksia, joissa on joko harja- tai pulpettikatto. Julkisivuissa on käytetty yhtenäistä rima- tai 
vaakalaudoitusta. Ikkunat ovat pieniruutuiset tai pystyjakoiset, yhdessä saunamökissä on käytetty 
ikkunaluukkuja. Vaatimattomien rakennusten koristeellisin elementteihin lukeutuvat vino- tai sul-
kapaneeliovet.  
 
Vanhimmissa saunoissa kokonaishahmo noudattelee mökin tyyliä tai sitten sauna on hyvin perin-
teinen, harjakattoinen pitkänomainen rakennus, jossa on pieni katettu sisäänkäynti. Saunat, jotka 
on rakennettu mökkiä myöhemmin, poikkeavat tavallisesti pihapiirin muusta rakennustavasta. 
Useimmiten ne ovat höylähirrestä salvottuja rakennuksia, joissa on katettu avokuisti pitkällä sivul-
la. 1960- ja1970-luvulla suosittu tynnyrisauna löytyy yhdeltä mökkitontilta. Ainoan asuinkäytössä 
olevan rantakiinteistön talousrakennukset eroavat kooltaan muista. Uudisrakentaminen on kuiten-
kin värityksen ja julkisivumateriaalien osalta sovitettu tontin muihin rakennuksiin. Uusimpia talous-
rakennuksia ovat muutamat autotallit tai – katokset, joille syntyi käyttötarvetta vasta 2000-luvun 
alussa Bergöntien valmistuttua. Sitä ennen asukkaat olivat rakentaneet kevytrakenteisia autoka-
toksia ja –talleja Byvikenin venesataman puolelle.  
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Kuva: Solvikin alueella sijaitsevissa 1940-50-lukujen kesähuviloissa on samoja arkkitehtonisia piirteitä kuin 
Marenin salmen kulttuuriympäristöstä aikaisemmin inventoiduissa 1930–50-lukujen huvilarakennuksissa. 
Marenin salmen huvilarakennuksilla on arvioitu olevan sekä ympäristöllisiä että osalla myös arkkitehtonisia 
ja historiallisia arvoja: vuoden 2005 inventoinnin kohteet 20116, 20132 (mahd. M. Finell), 20133, 20134 ja 
20135 (M. Finell). Inventoidut huvilat ovat Solvikin huviloita kookkaampia, mutta massoittelussa, julkisivujen 
sommittelussa, ja materiaalien käytössä on paljon samaa, mm. Kabeluddenin huvilan kivin koristelluille pii-
puille löytyy vastine Tallholmantiellä sijaitsevasta 1940-luvun huvilasta (20133).  
 

 

   
Kuva: Styringen kesämökki 1940-luvulta 
edustaa jo edellisinä vuosikymmeninä suun-
niteltuja vaatimattomia ja pitkälle pelkistettyjä 
viikonloppumajoja. 
 
 

Kuva: Gläntanin (rak. 1946) rannanpuoleinen julkisi-
vu. Erämaaluontoon sulautuvan majan ideaa toteutet-
tiin edelleen myös perinteisen lamasalvosrakenteen 
turvin. Pilariperustuksessa luonnonkivimuurausta.  
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Kuva: Torsbergin (rak. 1948) viistosti rannanpuo-
leinen julkisivu.  Maisemallisesti erityinen sekä 
muutoksille herkkä rakennuspaikka Timmerviks-
bergetin rinteessä.    

Kuva: Kabeluddenin kesähuvila (rak. 1940–50-
luvulla) edustaa 1940-50-luvun materiaaliromant-
tisista suuntausta.  

 

      
Kuva: Gästansin (rak. 1950), rannanpuoleinen jul-
kisivu. Asuinkäytössä olevan rakennuksen alkupe-
räisiä tunnuspiirteitä ovat vanhan osan pulpettikatto 
sekä vinkkeli pohjamuoto, joka vahvistunut myö-
hemmissä laajennuksissa.  Rannanpuoleista jul-
kisivua hallitsee lasiseinäinen laajennusosa. 
 

Kuva: Soluddin (rak. 1951) rannanpuoleinen julkisivu. 
Kesämökeissä kokeiltiin myös uusia, osittain perin-
teeseen pohjautuvia, teknisiä ratkaisuja. 1950-luvun 
pelkka-taloissa seinärakenne perustui rakennusosien 
määrämittoihin, joiden mukaan määräytyi myös ikku-
na-aukon leveys.  Rakennuksen verantakulmauksen 
portaissa ja betoniperustuksessa on käytetty liuskeki-
viä.     

 

   
Kuva: Solvik (rak.1951), takapihan puoleinen julki-
sivu. Verannan sijoittaminen metsän puoleiselle si-
vulle on ratkaisuna vähemmän suosittu. Solvik on 
aikoinaan rakennettu toiseksi mökiksi vanhan puu-
huvilan pihapiiriin. Tässäkin talossa on pelkkahirsi-
runko, mutta eri mitoituksella kuin Soluddissa, mikä 
näkyy julkisivujen aukotuksessa.  

Kuva: Gästans I (rak. 1957), rannanpuoleinen julkisi-
vu. Rakennus edustaa aikakauden valmismökkejä. 
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Kuva: Grabbackan (rak. 1951) mökki edustaa yksi-
löllistä suunnittelua. Timmerviksbergin ympäristös-
sä mökkipaikkoja on löytynyt maastollisesti haas-
teellisilta paikoilta.    

Kuva: Stakevikomin valmismökki (rak. 1956–1964) on 
rakennettu kahdessa vaiheessa. 
 

 
 

 

   
Kuva: Flakaberg (rak. 1961) on aikakautensa val-
mismökkejä.         

Kuva: Pirttiranta (rak.1966) on uudistunut myöhem-
min tehdyssä peruskorjauksessa.   

 

 
Kuva: Flakaudd (rak.1973) on aikakautensa valmis- 
mökkejä.   
 

 

   
Kuva: Sauna: 1940-luvulta. Ikkunaluukut. (Styringe)   Kuva: Sauna 1950-luvun alusta (Soludd) 
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Sauna 1940-luvulta (Torsberg)       Sauna 1960-luvulta (Stakevikom)    
 
                                      

     
Sauna 1990-luvulta. (Flakaberg)                                         Leikkimökki (Soludd) 
 
 

   
Talousrakennus 1940/50-luvulta (Kabeludden)                  Talousrakennus (Stakevikom) 
 

   
Vaja. Autotalli 2000-luvulta (Torsberg)                                Pikkumökki-liiteri 1940/50-luvulta (Grabbacka) 
 
Kuvat: Talousrakennuksia. 
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3.4 Rakennetun kulttuuriympäristön nykytila 

 

Selvitysalueen rakennetut ympäristöt ovat pysyneet ensisijaisesti loma-asutusalueina. Rakenne-
tussa ympäristössä on edustettuna kaikki kesähuvilakulttuurin eri kaudet, varhaista herrasväen 
kesäasumista koristeellisine huvilarakennuksineen sekä puisto- ja puutarha-alueineen, huvilakult-
tuurin vakiintumiskautta taitekattoisin perhehuviloin ja viikonloppumajoin sekä sotien jälkeen alka-
nutta kesämökkikulttuuria valmismökein. Alueella on hyvin säilyneitä ajallisesti ja rakennustaval-
taan yhtenäisiä huvilapihapiirejä eri vuosikymmeniltä. Niitä kaikkia yhdistävä tekijä on paikallisen 
kiven käyttö pienimuotoisessa puutarharakentamisessa sekä usein myös koristemateriaalina ra-
kennusten perustuksissa tai portaissa. 
 
Kaiken kaikkiaan alueen rakennuskanta on rakennushistoriallisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
edustavaa ja hyvin säilynyttä. Merkittävät muutoskorjaukset ja lisärakentaminen, muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta, ajoittuvat vuotta 1970 varhaisempaan aikaan; näkyvimmät rakennustoi-
met ovat liittyneet huvilan käyttötarkoituksen muutokseen eli ympärivuotisen asuinkäyttöön. Vä-
häiset puretut rakennukset ovat olleet ulkorakennuksia. Rakennuskannaltaan monipuolisia, mutta 
samalla miljööltään eheitä ovat etenkin Stora Bodö 1800-luvun lopulta, Stakeudd 1910-luvulta, 
Styringe 1940-luvulta ja Soludd 1950-luvun alusta. Tarkastelualueen rakennustaiteellisesti arvok-
kaimpien huviloiden – suunnittelijoina on ollut kaksi Suvisaaristossa huomattavan tunnettua ja ak-
tiivisesti toiminutta arkkitehtia, Karl Lindahl ja Matti Finell. Vaatimattomampi kesämökkikulttuuri on 
edustettuna selkeälinjaisissa 1940-luvun viikonloppumajoissa ja 1950-luvun valmismökkimalleis-
sa.    

 
Vaikka aluetta koskenut pitkäaikainen rakennuskielto on säästänyt rakennusten lisäksi myös mai-
semia ja huvilapalstojen pihapiirejä, on ympäristö muuttunut etenkin vanhimmilla huvila-alueilla, 
joilla puutarhat ja niittymaisemat ovat menettäneet monipuolisuuttaan. Esimerkiksi sopivat pien-
venesatamastaan tunnettu Lilla Bodö, jossa huvilan puutarhasta on jäljellä vain kivetty polku ja 
yksittäisiä pihtoja ja Stora Bodö, josta on hävinnyt aikaisemmissa inventoinneissa mainittu puuku-
janne rannasta huvilalle. Kehitys on ollut samanlainen useimmilla 1910- ja 20-luvun huvilapalstoil-
la, mutta niillä muutos on lähtötilanteeseen nähden ollut vähäisempi. Vähimmillä muutoksilla ovat 
säilyneet sotien jälkeen rakennetut huvilapalstat, joissa alkujaankin pyrittiin luonnontilaisen ympä-
ristön säilymiseen. Rakentaminen tapahtui tuolloin ns. hyvässä luontosuhteessa. Se tarkoittaa 
merenrantamaisemien ja etenkin herkkien kallio- ja hiekkarantojen säilymistä mahdollisimman 
luonnonmukaisina, rakennusten kohtuullisen vähäistä näkyvyyttä rantamaisemissa sekä raken-
nusten massoittelua siten että osa rakennusalasta suuntautuu sisämaahan päin (esim. vinkkeli), 
jolloin tontilla säilyy rakentamattoman ympäristön dominanssi vesille päin.  

 
Merkittävin rakennetun ympäristön luonnetta muuttanut rakennushanke on ollut 2000-luvun alus-
sa toteutettu Bergöntie, joka yhdisti Bergön eteläosat maantieverkkoon. Uusi tie korvasi vuosi-
kymmeniä veneliikenteen rinnalla käytössä olleet Turvesillan kautta kulkevat polut.  Sen lisäksi, 
että tie yhdisti huvilat yhtä lukuun ottamatta samaan liikenneväylään, se myös lisäsi kesäasukkai-
den keskinäistä kanssakäymistä ja laajensi näin naapurustoa. Tien rakentaminen on tuonut myös 
rakennustoimintaa huvilapalstojen takapihoille, jonne Bergöntieltä haarautuvat asuntotiet päätty-
vät. On rakennettu väliaikaisia tai pysyvämpiä autotalleja ja korjattu huviloiden tienpuoleisia kuis-
teja. Siirtyminen autopaikalta mökille tapahtuu kuitenkin yleisesti polkuja pitkin, minkä vuoksi Ber-
göntien maisemalliset vaikutukset rajoittuvat ennen kaikkea sisämaan entiseen metsäympäris-
töön.  
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Kuva: Selvitysalueen rakennuskannan ikäjakauma. Vanhimmat huvilat ovat saarien pohjoisrannoilla. Bergön 
kaakkoisrannalla sijaitsevista Ab Sommaröarna –yhtiön palstoista ensin rakennettiin tuulelta suojaisat lah-
delmat. Byvikenin lahden jyrkät kalliorannat saivat mökkiasutusta 1940-luvulla. Kartta on suurempana rapor-
tin liitteenä. 

 
 

 
Kuva: Selvitysalueen osa-alueiden ajallinen kerroksellisuus. Mustalla viivarasterilla osoitetaan alueet, joissa 
joko rakennusta, pihapiiriä tai rantaviivaa on muokattu rakentamisajankohdan jälkeen. Muutokset keskittyvät 
kiinteistöihin, joissa on nykyisin ympärivuotista asutusta. Kartta on suurempana raportin liitteenä.  
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Kuva: Selvitysalueen huvilarakennusten suhde rantaviivaan, rakentamisen suunta ja etäisyys rantaviivasta 
sekä rakennuspaikan korkeustaso meren pinnasta. Kartta on suurempana raportin liitteenä. 
 

 
 

Kuva: Selvitysalueen rakennuskannan julkisivuväritysten jakauma. Kartta on suurempana raportin liitteenä. 
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4 KULTTUURIMAISEMAN JA RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT 
JA SUOSITUKSET KAAVOITUKSELLE 

 
Tässä luvussa esitetyt arvot ja suositukset on esitetty rantayleiskaavan tarkkuustasolla ja maan-
käytön suunnittelua palvelevasti. Rakennusinventointi on puolestaan asemakaavatasoinen (yksit-
täisten kohteiden inventointikortit, jotka selvityksen liitteenä).  
 

4.1 Kulttuuriympäristön herkkyysanalyysi ja muutoksensietokyky yleiskaavallisten 
maankäyttösuositusten taustaksi 

Yleiskaavallista alueidenkäytön suunnittelua ja siihen liittyvää vaikutusten arviointia varten kult-
tuuriympäristön herkkyyttä ja muutoksensietokykyä arvioitiin kartallisesti ja kolmiportaisella luoki-
tuksella.  Näkökulmina ovat tässä vain kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. 
Osayleiskaavan suunnittelussa selvitysaluetta arvioidaan myös muista näkökulmista. Maankäyt-
töön liittyvä kulttuuriympäristön herkkyysanalyysi ja arvio muutoksensietokyvystä on esitetty ohei-
sella kartalla. 

 

 
Kuva: Selvitysalueen muutoksensietokyky ja herkkyysluokitus. Ruskealla pystyviivoituksella on merkitty her-
kät alueen osat, keltaisella vaakaviivoituksella vähäisiä muutoksia kestävät alueet osat ja vihreällä vinoviivoi-
tuksella muutoksia kestävät alueen osat. Kartta on suurempana raportin liitteenä. 

 
 

Herkät alueen osat (H) 
 
Herkistä alueen osista rakennetut alueet (H1, H2, H3) ovat Suvisaariston kulttuuriympäristölle 
tyypillisiä ja rakennetun ympäristön osalta ajallisesti eheitä kokonaisuuksia. Ne liittyvät tai sisältä-
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vät useita merkittäviä rakennetun ympäristön arvokohteita ja niillä on myös merkittävää maise-
mallista arvoa osana Espoon rannikkoa ja saaristoa. Rakentamattomat alueet (H4, H5) ovat en-
nen kaikkea maisemallisesti ja kulttuurimaisemallisesti herkkiä. Arvokkaisiin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin liittyvinä ne ovat kulttuuriympäristön arvojen säilymisen kannalta olennaisia 
alueita, vaikka niillä ei sijaitsekaan erityisiä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Osayleiskaa-
van suunnittelussa kulttuuriympäristöltään herkät alueen osat (H1 – H5) vaativat rakennetun kult-
tuuriympäristön ja kulttuurimaiseman maiseman osalta erityistä huomiota. Alueiden kulttuuriympä-
ristö ei nykyisiä arvojaan menettämättä kestä suuria toiminnallisia muutoksia maankäytössä. Ra-
kentamista suositellaan ohjattavaksi rakennustapaohjein. 

 
H1 Byviken 
Alue on vanha kylänlahti ja sillä on siten kulttuurihistoriallista merkitystä. Alue sisältää myös ra-
kennetun kulttuuriympäristön arvokohteita (turvesilta vanhana kulkureittinä, Styringen mökkimiljöö 
1940-luvulta).  Alue on luonnonoloiltaan poikkeuksellinen (maaduntalahti ja jyrkät kallioseinämät). 
 
H2 Stakevik 
Stakevikin lahden rakennettu ympäristö on ajallisesti yhtenäistä ja koostuu suurimmaksi osaksi 
1900-luvun alun huvila-asutuksen pihapiireistä, mukaan lukien arvokohteita kuten Stakeuddin hu-
vila sekä Stakevikin, Bergbon ja Flakaholmenin huvilat. Stakevikin huvila- ja kesämökkiyhdyskun-
ta on luonnonoloiltaan pienipiirteistä saariston maankohoamismiljöötä ja siten herkkää muutoksil-
le. 
 
H3 Stora Bodö ja Lilla Bodö 
 
Alueella oleva 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten huvila- ja muu rakennuskan-
ta on ajallisesti yhtenäistä ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Varhaisemman pysyvän asutuksen 
rakennusperintö lisää alueen kulttuurihistoriallista merkitystä. Alueella on huomattavaa arvoa 
osana Suvisaaristoa, edustaen lähellä mannerta sijaitsevaa historiallista asutusta ja huvilakulttuu-
ria. Stora Bodö on kulttuurimaisemana esimerkki siitä, miten vanhin asutus ja huvila-asutus aset-
tautui avoimeen mereen nähden suojaiselle puolelle saarta. Saariston ja avomerialueen rajapin-
nassa sijaitsevana alue on maisemallisesti ja luonnonoloiltaan herkkää.  

 
H4 Fridheminkallion Vähänlahdentien länsipuoli 
Fridheminkallio on rannoilla olevien vanhojen huviloiden lähiympäristöä, jolla on siten huvilakult-
tuuriin liittyvä maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Alue on osa valtakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). 
 
H5 Rämsösundin alue 
Entinen saarten välinen salmi on todennäköisesti ollut kulkuväylä Moisön kylästä Svinön kylään ja 
sillä on siten kulttuurihistoriallista merkitystä. Bergö-Rämsön luonnonsuojelualueeseen kuuluva 
laakso muodostaa maisemallisesti omaleimaisen alueen ja vaikuttavan sisääntulonäkymän tulta-
essa teitse Bergön selvitysalueelle. 
 

 
Vähäisiä muutoksia kestävät alueen osat (V) 
 
Vähäisiä muutoksia kestävistä alueen osista rakennetut alueet (V1, V3) ovat ajallisesti kerroksisia 
ja sisältävät yksittäisiä rakennetun ympäristön arvokohteita. Alueilla on lisäksi maisemallista ar-
voa. Rakentamattomilla alueilla (V2) on kulttuurimaisemallista ja/tai maisemallista merkitystä. 
Osayleiskaavan suunnittelussa vähäisiä muutoksia kestävät alueen osat (V1-V3) vaativat kulttuu-
riympäristön osalta erityistä huomiota. Ne kestävät pieniä muutoksia menettämättä kulttuurihisto-
riallista arvoaan. Rakentamista suositellaan ohjattavaksi rakennustapaohjein. 
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V1 Solvik 
Solvikin lahden rakennuskanta on ajallisesti kerroksista ja sisältää yksittäisiä kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita rakennuksia. Lahti on hiekkapohjainen ja suuntautuu etelään. Se on ilmeeltään 
luonnonkaunis ja maisemallisesti suhteellisen arka. 
 
V2 Bergön lakialue 
Alueella ei ole erityisiä kulttuuriperintöarvoja, mutta se on Bergön (suom. ”Vuorisaari”) lakialueena 
maisemallisesti herkkää ja kulttuurimaisemaan liittyvää aluetta.  Alue on osa Suvisaariston Bergö-
Rämsön luonnonsuojelualuetta.  
  
V3 Turvesillalle vievät polut 
Polut ovat toimineet pitkään ainoana maayhteytenä Bergön lounaisosiin. Polkujen keskeinen arvo 
on huvila-asutukseen liittyvä kulkuyhteys. 
 
 
Muutoksia kestävät alueen osat (M) 
 
Muutoksia kestävät alueen osat voivat olla maisemallisesti kauniita ja eheitä kokonaisuuksia, mut-
ta eivät sisällä erityisiä kulttuurimaisemallisia tai muita kulttuuriympäristöllisiä arvoja eivätkä ole 
maisemallisesti erityisen herkkiä. Luokkaan M kuuluvia alueita (M1-M3) voi kulttuurimaiseman ja 
rakennusperinnön puolesta käsitellä kaavoituksessa muuttuvan maankäytön alueina. Tällöinkin 
pääkäyttötarkoituksen olisi hyvä olla joko nykyinen (rakentamaton tai virkistysalue) tai lähiympä-
ristön toimintoihin liittyvä (vapaa-ajan tai pysyvä asutus).  

 
M1 Fridheminkallion Vähänlahdentien itäpuoli 
Alue rajoittuu omakotitalovaltaisiin alueisiin, joilla ei lähimaisemassa ole erityisiä kulttuuriympäris-
töarvoja, vaikkakin alue kuuluu laajempaan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (RKY 2009, VAT)..  
 
M2 Bergöntien varsi  
Mäen laella Bergötien varressa on laaja kivenlouhintapaikka ja maston juurella kivettyjä kuoppia, 
joita esitetään tarkistettavaksi arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan alueella ei kuitenkaan ole erityisiä kulttuuriympäristön arvokohteita ja alue kestää siten kult-
tuuriympäristön näkökulmasta muutoksia. Alueella on sen sijaan luontoarvoja, se osa Suvisaaris-
ton Bergö-Rämsön metsäalueen luonnonsuojelualuetta.  

 
M3 Kopplo sundin ranta 
Alue on paikoin suhteellisen voimakkaasti muokattu. Alueella ei erityisiä ole kulttuuriympäristön 
arvokohteita. 
 

4.2  Yleiskaavalliset maankäyttösuositukset 

Strategiset kehittämissuositukset 
 
Kolmesta erillisestä osasta muodostuva selvitysalue on osa laajempaa Suvisaaristoa, mantereella 
laajenevan kaupunkirakentamisen ja maisemallisesti herkän saaristomaiseman rajapinnassa. Ra-
kennetussa ympäristössä näkyvät kulttuurikerrostumat liittyvät erityisesti historiallisen ajan kalas-
taja-asutukseen, huvila- ja muuhun vapaa-ajan rakentamiseen sekä uusimpana ilmiönä pysyvään 
asutukseen. Alueen identiteetin kannalta merkittävin näistä ilmiöistä on huvila-asutus, jolla on his-
toriallisena ja kulttuurisena ilmiönä merkittävyyttä myös maakunnallisella ja valtakunnallisella ta-
solla. 
 
Strategisen yleiskaavoituksen päälinjana suositellaan selvitysalueen kehittämistä vapaa-ajan toi-
mintoihin ja virkistykseen painottuvana vyöhykkeenä.  Perusteena tälle on Suvisaariston poikke-
uksellinen ja kansallisesti merkittävä kulttuurihistoria sekä mm. maakuntakaavassa todetut viher- 



                          65(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

ja virkistysympäristön kehittämistarpeet osana laajempia seudullisia kokonaisuuksia.  Espoon 
kaupungin tai koko pääkaupunkiseudun asuntorakentamispaineiden purkajana selvitysalueella ei 
ole merkitystä. Sen sijaan Suvisaariston strategiset kehittämismahdollisuudet koko pääkaupunki-
seudun merellisen, helposti saavutettavana virkistyksen, vapaa-ajan ja ehkä matkailunkin keitaa-
na ovat ilmeiset. 

 
 
Maankäytölliset suositukset   
 
Selvitysalueen kolme osa-aluetta sijaitsevat eri tavoin suhteessa mantereeseen ja kaupungin taa-
jamaan. Niillä on maankäytöllinen rooli myös asutushistoriansa ja kulttuuriympäristön ominaispiir-
teidensä vuoksi. Osa-alueiden karkeat maankäytön käyttötarkoitussuositukset on esitetty alla: 
 
Fridheminkallio 
Kallioalue laella kulkevan Vähänlahdentien länsipuolella suositellaan säilytettäväksi pääosin ra-
kentamattomana julkisena tai puolijulkisena ympäristönä. Mahdollinen täydennysrakentaminen 
suositellaan liittyvän ensisijaisesti rannoilla olevien, valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön kuuluvien vanhojen huviloiden toimintaan. Vähänlahdentien itäpuolisella alu-
eella on jo ennestään asutusta ja sinne voidaan osoittaa uusia rakennuspaikkoja ilman, että alu-
een valtakunnalliset rakennusperintöarvot olennaisesti heikkenevät (RKY 2009, VAT). 

 
Bergö 
Alueella on virkistyksellistä merkitystä ja paikoin merkittäviä kulttuuriympäristöarvoja. Alue sijait-
see Suvisaariston laidalla ja on luonteeltaan ensisijaisesti luonnonympäristöä ja vapaa-ajan asu-
misen aluetta. Alueen arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ulkopuolelle, mm. Bergöntien varteen, 
voidaan osoittaa vapaa-ajan asumisen ja jossain määrin pysyvän asumisen täydennysrakenta-
mista kuitenkin niin, etteivät alueen virkistykselliset ja kulttuuriympäristölliset ominaisuudet vaa-
rannu. 
 
Stora Bodö ja Lilla Bodö 
Alueella on huomattavaa virkistyksellistä ja maisemallista arvoa sekä merkittäviä rakennetun kult-
tuuriympäristön arvoja. Alue sijaitsee Suvisaariston laidalla ja on nykyiseltä luonteeltaan vapaa-
ajan asumisen aluetta ja rakentamatonta luonnonympäristöä avomerimaiseman tuntumassa. Alu-
eelle voidaan osoittaa vähäisessä määrin vapaa-ajan asumisen täydennysrakentamista kuitenkin 
niin, etteivät alueen virkistykselliset, kulttuuriympäristölliset ja maisemalliset ominaisuudet vaa-
rannu. 
 

4.3  Arvokkaat kulttuurimaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt 

 
Selvitysalueen arvokkaat kulttuurimaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt suositellaan otetta-
vaksi huomioon osayleiskaavoituksessa, mahdollisessa asemakaavoituksessa sekä rakentami-
sen ohjauksessa. Mukana on sekä laajempia kulttuurimaisema-alueita että yksittäisiä rakennus-
perintökohteita. 
 
Arvokkaat kulttuurimaisemat (km) ovat maisemallisesti arvokkaita alueita, jotka sisältävät li-
säksi rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Useat alueet sisältävät tai liittyvät lisäksi arvokkaisiin 
luontokohteisiin tai luonnonsuojelualueisiin. Selvitysalueen arvokkaiden kulttuurimaisemien raja-
ukset, ominaispiirteet ja suositukset kaavoitukselle on kuvattu kohteittain. 
 
Kohdeluettelo: 

km1 Stora Bodö ja Lilla Bodö 
km2 Solvik 
km3 Stakevik 
km4 Byviken 
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km5 Timmerviksberget 
km6 Turvesilta 
km7 Fridheminkallio 

 
 

Arvokkaat rakennusperintökohteet (sk, vk) 
 
Suojeltava kohde (sk) 
 
Kohde on yksittäinen rakennus tai rakennettu pihapiiri, joka on arvioitu rakennushistoriallisesti ja 
ympäristöllisesti merkittäväksi. Kohde ilmentää hyvin alkuperäisenä jatkunutta käyttötarkoitusta ja 
rakentamisajankohdan arkkitehtuurille tunnistettavia ratkaisuja sekä ympäristössä pitkään jatku-
neen maankäytön historiallista jatkuvuutta.     
 
Suositus kaavoitukselle:  
Kohteen osalta esitetään harkittavaksi suojelua maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kyseessä on 
rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksissa sallitaan toimenpiteet, jotka edistävät rakennusten 
säilymistä ja käyttöä rakennushistoriallisia arvoja vaarantamatta. Ks. myös kulttuurimaisemakoh-
taiset suositukset (km). 
Kohdeluettelo: 
 sk1 Stora Bodö, huvila, pihapiiri    

sk2 Stora Bodö, huvila, pihapiiri  
sk3 Lilla Bodö, huvila   
sk6 Kabeludden, kesämökki   
sk10 Stakeudd, huvilakokonaisuus  

 

 
Vaalittava kohde (vk) 
 
Kohde on yksittäinen rakennus tai rakennettu pihapiiri, jolla on rakennushistoriallisia ja ympäristöl-
lisiä arvoja. Säilyttämistavoite tulee kohteen sijainnista ja liittymisestä laajempaan kulttuurisilta ja 
maisemallisilta piirteiltään arvokkaaseen kokonaisuuteen. Vaalittavassa luokassa ovat myös ne 
rakennukset, jotka liittyvät maisemallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen ja ovat merkittäviä il-
mentäessään alueella pitkään jatkuneen maankäytön historiallista jatkuvuutta, mutta joiden koh-
dalla muutoskorjaukset ovat heikentäneet rakennusten ajallista tunnistettavuutta.       
 
Suositus kaavoitukselle:  
Kohteiden säilyttämistä edistetään kaavassa arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen liitettävin 
määräyksin. Rakennuksissa sallitaan toimenpiteet, jotka edistävät rakennusten säilymistä ja käyt-
töä rakennushistoriallisia arvoja vaarantamatta. Ks. myös kulttuurimaisemakohtaiset suositukset 
(km). 
 
Kohdeluettelo: 

vk4 Stora Bodö, pikku huvila (Kalliokammaren)   
vk5 Stora Bodö, huvilavahdin talo 
vk7 Solvik, vanha huvila   
vk8 Solvik, kesämökki   
vk9 Soludd, kesämökki ja sauna   
vk11Stakevik, huvila (asuintalo)  
vk12 Bergbo I, huvila    
vk13 Flakaholmen, huvila   
vk14 Styringe, kesämökki 

 
Alla on esitetty arvokkaat kulttuuriympäristöt kartalla sekä niiden sanalliset kohdekuvaukset ja ar-
voperusteet osa-alueittain: 
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Kuva: Selvitysalueen arvokkaat kulttuurimaisemat ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Punaisin aluerajauksin 
on merkitty arvokkaat kulttuurimaisemat ja punaisin ja keltaisin pistein suojeltavat ja vaalittavat rakennukset. 
Nuolin on merkitty vaikuttavat näkymät sekä näköalapaikan näkymäalue. Kartta on suurempana raportin liit-
teenä. 
 
 
Arvokkaat kulttuurimaisemat (km): 

km1 Stora Bodö ja Lilla Bodö 
km2 Solvik 
km3 Stakevik 
km4 Byviken 
km5 Timmerviksberget 
km6 Turvesilta 
km7 Fridheminkallio 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arvokkaat rakennusperintökohteet (sk, vk): 
Stora Bodö, huvila, pihapiiri   (sk1) 
Stora Bodö, huvila, pihapiiri  (sk2) 
Lilla Bodö, huvila   (sk3) 
Kabeludden, kesämökki  (sk6) 
Stakeudd, huvilakokonaisuus (sk10) 
Stora Bodö, pikku huvila   (vk4) 
Stora Bodö, huvilavahdin talo  (vk5) 
Solvik, vanha huvila  (vk7) 
Solvik, kesämökki  (vk8) 
Soludd, kesämökki ja sauna (vk9)  
Stakevik, huvila (asuintalo) (vk11) 
Bergbo I, huvila   (vk12) 
Flakaholmen, huvila  (vk13) 
Styringe, kesämökki  (vk14
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Stora Bodö ja Lilla Bodö (km1) 
 

Rakennusperintökohteet: Stora Bodö, huvila, pihapiiri   (sk1) 
Stora Bodö, huvila, pihapiiri   (sk2) 
Lilla Bodö, huvila    (sk3) 
Stora Bodö, pikku huvila   (vk4) 
Stora Bodö, huvilavahdin talo  (vk5) 

 
Perusteet: 
Stora Bodö ja Lilla Bodö muodostavat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti yhtenäisen saari-
parin saariston ja avomerialueen rajapinnassa. Etenkin Stora Bodön huviloiden kulttuurivaikuttei-
sessa pihaympäristössä on näkyvissä jälkiä sekä 1800-luvun alkupuolen torppari- ja muuhun py-
syvään asutukseen liittyvästä, saaristolle tyypillisestä pienmuotoisesta omavaraistaloudesta että 
huvilakulttuurin varhaisvaiheeseen liittyvästä puutarhanhoidosta. Saaret ovat kallioisia ja rajoittu-
vat avomereen. Stora Bodön etelärannalla on rantaniitty- ja ketoalueita. Rantavyöhykkeet ovat 
enimmäkseen puustoisia ja maisemallisesti eheitä. 
 
Saarten rakennuskanta on rakennustaiteellisesti ja –historiallisesti arvokasta. Erityisesti Stora 
Bodön huvilamiljöö on arvokas kulttuurihistoriallinen kokonaisuutensa. Saaren rakennuskanta il-
mentää monipuolisesti 1800-luvun lopun huvilakulttuurin rakennustapaa. Sitä rikastuttavat varhai-
semman saaristotorpan talousrakennukset ja myöhempi 1930-luvulla rakennettu huvilavahdin ta-
lo.  Lilla Bodössä on jäljellä lähinnä historiallisia ja rakennustaiteellisia arvoja, alkuperäinen huvi-
lamiljöö on kokenut muutoksia omistuksen vaihtuessa ja saaren uusien käyttömuotojen myötä. 
Kuten Stora Bodön huvilat myös Lilla Bodön 1870-80-luvulla valmistunut puuhuvila on säilynyt 
hyvin rakennusaikaisessa asussaan. Huviloiden käyttötarkoitus heijastuu niiden romanttisessa 
koristeellisuudessa ja isoissa verannoissa. Lilla Bodön huvilassa on paljon yhteistä samanikäisen 
Granholmenilla sijaitsevan arkkitehti Th. Höijerin suunnitteleman huvilan kanssa. Lilla Bodön saa-
rella on huvilan kanssa samoilta ajoilta säilynyt kookas kivikellari.     

 
Suositukset kaavoitukselle:  
Stora Bodö ja Lilla Bodö muodostavat Bodösundin ympärille maisemallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan kulttuurimaiseman, joka sisältää myös rakennusperintö- ja luonnonarvoja. Van-
himpien puuhuviloiden rakennushistorialliset arvotekijät eivät ole heikentyneet sitten edellisten 
1984 ja 2007 tehtyjen inventointien. Niiden lisäksi myös Lilla Bodön kivikellari ja Stora Bodön saa-
resta 1890-luvun huvila ja pikku huvila (Kalliokammaren) sekä vanhat talousrakennukset, kuten 
rantavaja, venevaja, talousrakennus, puuverstas, pesutupa, ovat olennainen osa kaavassa huo-
mioon otettavaa kulttuurihistoriallista kokonaisuutta. Vaalittaviin rakennuksiin kuuluu edellisistä 
erillään oleva huvilavahdin talo. Saarilla on säilynyt myös miljöön kannalta merkittäviä kiviraken-
teita, kuten kiviaitoja ja –polkuja ja kiviperustaiset laiturit.  

 
Kulttuurimaisemallisesti sekä rakennettuna ympäristönä harvinaisen ehyt kokonaisuus kestää lä-
hinnä talousrakennusluonteista täydennysrakentamista.  Alueella ei suositella uusien rakennus-
paikkojen muodostamista. Rakennustavassa tulee myötäillä nykyisen rakennuskannan rakeisuut-
ta, sijoittumista suhteessa rantaviivaan ja rantakasvillisuuteen sekä harjan suuntaa ja julkisivuvä-
ritystä. Täydennys- tai korjausrakentaminen ei saa vaarantaa alueen arvokohteiden ominaispiir-
teiden säilymistä.                        
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Kuva: Stora Bodön pohjoispään länsirantaa vesiltä kuvattuna. Rannassa näkyy pitkä kulttuurivaikutus. 
Taustalla saaren vanhin huvila 1870-luvulta.    
 
 

 
Kuva: Lilla Bodön huvila sijaitsee keskellä saarta, kalliomäellä.   
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Solvik (km2) 
 

Rakennusperintökohteet: Kabeludden, kesämökki  (sk6) 
Solvik, vanha huvila   (vk7) 
Solvik, kesämökki   (vk8) 
Soludd, kesämökki ja sauna  (vk9)  

 
Perusteet:  
Solvikin huvila- ja kesämökkiasutus on rakentunut luonnonkauniin ja suojaisan Solvikin lahden 
ympärille. Alue muodostaa oman maisemallisen kokonaisuutensa. Lahden rantavyöhykkeellä 
vuorottelevat hiekkarannat ja avokalliot. Rantamaisemaa rytmittävät myös Suvisaaristolle tyypilli-
set pitkät, hirsi- tai betoniarkkulaiturit, joiden kaiteissa toistuu ristikkäisaihe. Lahdelman loma-
asutus on osa Kopplo sundin väyläympäristölle luonteenomaista rakennettua rantamaisemaa, jo-
ka muodostuu Kopplan–saariryhmän sekä Bergön kaakkoisrannan loma-asutuksesta.  
 
Lahdelman ja sen eteläisen kallioniemen rantamaisemaa luonnehtivat matalat ja tummasävyiset 
1940- ja 50-luvuilla rakennetut kesämökit, joiden joukossa on esimerkkejä sekä jälleenrakennus-
kauden romantismista että jälkifunktionalismin hengessä toteutetusta puoliteollisesta rakentami-
sesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös selvitysalueen vanhimpiin huviloihin lukeutuva Solvik, johon 
viime vuosikymmeninä tehdyt muutokset on toteutettu 1900-luvun alun huvilarakentamisen hen-
gessä ja vanhan osan julkisivumateriaalit huomioon ottaen. Uudistuksilla on ollut kuitenkin merkit-
tävä vaikutus rakennuksen yleisilmeeseen.    

 
Suositukset kaavoitukselle:  
Solvikin lahti on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kulttuurimaisema, joka sisältää 
myös rakennusperintöarvoja. Kabeluddenin loma-asuntoa esitetään rakennustaiteellisin perustein 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojelukohteeksi. Kohdealueelta vaalittavaksi esitettyjä loma-
asuntoja tulee hoitaa ja käyttää siten, että niiden alkuperäiset tunnuspiirteet säilyvät. Rakennus-
tavassa tulee myötäillä nykyisen rakennuskannan mittakaavaa, julkisivumateriaaleja ja – väritystä 
sekä huvilarakennusten harjan suuntaa. Maisemallisesti herkimmät ja näkyvimmät alueet eli Sol-
vikin kärki ja hiekkarannan tienoo tulee säilyttää rakentamattomana.  Solvikin rantavyöhykkeen 
taustamaastoon voidaan rakentaa uudisrakennuksia. Ne tulee kuitenkin sijoittaa tarpeeksi kauak-
si rantaviivasta niin, että niiden ja rantaviivan väliin jää riittävästi yhtenäisen rantamaiseman säi-
lyttävää rantapuustoa. Kulkuyhteys tonteille ohjataan Bergöntien kautta.  
 
 

 
Kuva: Näkymä Solvikin niemestä pohjoiseen lahden yli.  

 



                          71(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

 
Kuva: Kabeluddenin kesähuvila.  
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Stakevik (km3) 
 

Rakennusperintökohteet:  Stakeudd, huvilakokonaisuus (sk10) 
Stakevik, huvila (asuintalo)  (vk11) 
Bergbo I, huvila   (vk12) 
Flakaholmen, huvila   (vk13) 
Styringe, kesämökki   (vk14) 

 
Perusteet: 
Bergön lounaispään ja etenkin Stakevikin suojaisan lahden ympärille rakentunut huvila- ja kesä-
mökkiyhdyskunta muodostaa oman maisemallisen kokonaisuutensa. Luonnonmaisemallinen ke-
hys syntyy jyrkkien kallioisten ja matalien lehtomaisten rantojen vuorottelusta sekä useista luo-
doista ja kareista. Kokonaisuus on pienipiirteinen ja vaihteleva. Stakevikin ruovikkoinen pohjukka 
on luokiteltu Suvisaariston luontoselvityksessä arvokkaaksi luontokohteeksi (Suvisaariston luon-
toselvitys, 2003).  
 
Stakevikin lahdelma on Bergön eteläosan vanhinta huvila-aluetta ja 1900-luvun alusta säilyneine 
rakennuksineen yksi esimerkki Suvisaariston huvila-aluesuunnittelusta. Lahtea rajaavassa nie-
messä sijaitsevan Stakeuddin huvilan kulttuurihistorialliset arvotekijät eivät ole heikentyneet sitten 
vuoden 1993, jolloin kohde mainitaan osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäris-
töä: Soukanniemen kärki ja Suvisaaristo (RKY 1993).  Huvilarakennus on arkkitehtuuriltaan tasa-
painoinen ja edustaa hyvin 1900-luvun alun huvila-arkkitehtuurissa suosittua mallia, jossa yhdis-
tyy klassisempi massoittelu ja voimakas kattomuoto jugendvaikutteisiin yksityiskohtiin. Suvisaaris-
ton historian kannalta kohde on erityinen, koska sen suunnitteli itselleen arkkitehti Karl Lindahl, 
huvila-aluetta suunnitelleen Ab Sommaröarna -yhtiön osakas. Rakennusteknisesti kohteesta te-
kee mielenkiintoisen päähuvilassa käytetty pystyhirsirakenne. Vanhat uimakopit ovat muun ra-
kennuskannan ohella olennainen osa alueen historiallista maisemakuvaa. Porvoolaisen arkkiteh-
din ja kuvataiteilijan Frans Nybergin suunnitteleman Flakaholmenin sekä arkkitehti Matti Finellin 
suunnittelemien Stakevikin ja Bergbon taitekattoiset kesähuvilat muodostavat rakennuksiin teh-
dyistä julkisivumuutoksista huolimatta ajallisesti ja rakennustavaltaan samankaltaisen huvilaryh-
män. Näistä hieman erillään Byvikenin lahteen rajautuvassa niemessä sijaitseva Styringe on 
1940-luvun alusta. Matalan pulpettikattoisen lautarakennuksen voi tyypitellä asialliseksi funktiona-
listisessa hengessä toteutetuksi viikonloppumajaksi.   

 
Suositukset kaavoitukselle:  
Stakevik on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kulttuurimaisema, joka sisältää 
myös luonnonsuojelullisia ja rakennusperintöarvoja. Stakeuddin huvila-kokonaisuus, jolla tarkoite-
taan vanhaa huvilaa, puutarhan kivirakenteita ja vanhimpia rantarakennuksia, on kulttuurihistorial-
lisesti arvokas suojelukohde. Kohdealueella sijaitsevia muita 1900-luvun alkupuolen huvilaraken-
nuksia suositellaan hoidettavaksi ja käytettäväksi siten, että niiden alkuperäiset tunnuspiirteet säi-
lyvät. Maisemallisesti herkimmillä ja laajimmalle näkyvillä alueilla eli Stakeuddissa ja Flakahol-
missa voidaan sallia vain nykyisten rakennusten vähäisiä laajennuksia ja uusia pieniä talousra-
kennuksia. Muualle Stakevikin rantavyöhykkeelle voidaan rakentaa uudisrakennuksia. Ne tulee 
kuitenkin sijoittaa tarpeeksi kauaksi rantaviivasta niin, että niiden ja rantaviivan väliin jää riittävästi 
yhtenäisen rantamaiseman säilyttävää rantapuustoa. Kulkuyhteys tonteille ohjataan Bergöntien 
kautta.  Rakennustavassa tulee myötäillä nykyisen rakennuskannan mittakaavaa, harjan suuntaa 
ja julkisivuväritystä. Täydennysrakentaminen ei saa vaarantaa alueen miljööllisten eikä yksittäis-
ten arvokohteiden ominaispiirteiden säilymistä.  
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Kuva: Näkymä Stakeuddin rannalta Stakevikin huvilan suuntaan. Lahdelle on tyypillistä laajojen kallioranto-
jen ja rehevien lehtojen ja ruovikoiden vuorottelu sekä näkyvästi rantamaisemiin esiin työntyvä huvila-
asutus, jolle luonteenomaista on päärakennuksen voimakas kattomuoto.      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                          74(80) 

 
SELVITYSTYÖ AHOLA 
  

Bergö – Stora Bodö – Fridheminkallio osayleiskaava 

Selvitys kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä 
9.5.2012 

    
 

   

 

Byviken (km4) 
 
Perusteet: 
Byviken on maisemallisesti vaikuttava kapea ja pitkä lahti kahden Suvisaariston pääsaaren, 
Ramsön ja Bergön välissä. Lahti on entinen em. saarten välinen salmi (Ramsö sund), jonka koil-
lisosat ovat maankohoamisen seurauksena umpeenkasvaneet. Maaduntalahti on rauhoitettu 
luonnonsuojelualueeksi vuonna 1982. (Suvisaariston luontoselvitys, 2003). Byviken (suom. ”Ky-
länlahti”) lienee saanut nimensä lahden pohjoispuolisessa rinteessä Ramsön saarella sijainneen 
Mellbyn keskiaikaisen kylän mukaan. Kylään saavuttiin ilmeisesti suojaisan Byvikenin lahden 
kautta. Mellbyn kylä autioitui jo 1500-luvulla, mutta lahden pohjukassa sen pohjoisrannalla on 
edelleen venesatama.  
 
Byviken kuuluu Marenin, Svinösundin ja Ramsösundin kanssa samaan kapeiden ja pitkien, Su-
visaaristolle tyypillisten koillis-kaakkoissuuntaisten lahtien joukkoon. Byvikenin rannat muodosta-
vat maisemalliset vastakohdat: eteläranta kohoaa merestä jyrkkänä, pääosin luonnontilaisena kal-
liona, pohjoisranta taas on alavampaa ja rakennetumpaa ympäristöä. Etelärannan metsän sisään 
jäävät jyrkännemökit edustavat melko tyypillistä, joskin keskenään erilaista 1940-luvun loma-
asuntorakentamista.  
 
Suositukset kaavoitukselle:   
Byviken on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kulttuurimaisema, joka sisältää myös 
luonnonsuojelullisia arvoja. Vaikuttavan kalliojyrkänteen alueella voidaan sallia vain olevien ra-
kennusten vähäinen laajentaminen ja uusien, pienien talousrakennusten rakentaminen. Julkisivu-
väritys tulee sovittaa jyrkänteen olevien rakennusten väritykseen.  
 

 
Kuva: Byvikenin jyrkkää etelärantaa. Mökit sijaitsevat rinteessä metsän siimeksessä. 
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Timmerviksberget (km5) 
 

Perusteet: 
Timmerviksberget on yli 20 m mpy korkeudelle kohoava laaja avokallioalue ja yksi Suvisaariston 
korkeimpia kohtia. Kallion lakialue (Bergön lakikallio) kuuluu metsäalain 10 §:n tärkeisiin elinym-
päristöihin: karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempiin kallioihin (Suvisaariston 
luontoselvitys, 2003). Kallioalue muodostaa maisemaportin Byvikenin lahdelle. Laelta avautuvat 
myös laajat näkymät Aisarfjärdenin selälle.  
 
Suositukset kaavoitukselle:  
Timmerviksberget on maisemallisesti arvokas, Suvisaariston kulttuurihistoriaan liittyvä näköala-
paikka, joka sisältää luonnonarvoja. Alue tulee jättää rakentamattomaksi. Paikka sopii kehitettä-
väksi näköalakohteena osana kulttuuriympäristöä. Kulku näköalapaikalle tulee ohjata kootusti 
herkän luonnon kulumisen minimoimiseksi.  
 
 

 
Kuva: Näkymä Timmerviksbergetiltä lounaaseen. 
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Turvesilta (km6) 
 
Perusteet: 
Turvesilta on Ramsösundin umpeenkasvaneen lahden (luonnonsuojelualue) ja Ögat-ojan ylittävä 
maapenger, joka on toiminut maayhteytenä Ramsön saaren ja Bergön saaren lounaisosien välillä 
todennäköisesti ainakin jo 1900-luvun alkupuolella (vuoden 1929 pitäjänkartta). Paikalla on sijain-
nut kävelysilta aina 2000-luvun alkuun Bergöntien valmistumiseen saakka (haastattelut, 
4.5.2011). Nykyisin ojan ylittää lankku. Penkereen kaakkoispäästä Bergön saaren rannalta haa-
rautuvat polut, joita pitkin on kuljettu Bergön saaren kaakkoisosien huviloille ja mökeille vielä 
2000-luvun alussa. Rannassa polkujen risteyskohdassa kasvaa useita kookkaita haapoja. Pen-
gersillan molemmin puolin on puita kujannemaisessa muodostelmassa. 
 
Suositukset kaavoitukselle:  
Turvesilta on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas pienialainen kulttuurimaisema, joka 
sisältää myös luonnonarvoja. Turvesilta ja polkuyhteydet turvesillalta huviloille sekä komeat yksit-
täiset puut tulee pyrkiä säilyttämään turvesillan Bergön puoleisessa päässä. 
 
 

 
Kuva: Näkymä Ramsön saarelta kaakkoon turvesillalle. 
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Fridheminkallio (km7) 
 

Perusteet: 
Fridheminkallio on rannoilla olevien vanhojen huviloiden lähiympäristöä, jolla on siten huvilakult-
tuuriin liittyvä maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys. Alue on osa valtakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, VAT: Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-
asutus). 
 
Suositukset kaavoitukselle:  
Kallioalue suositellaan säilytettäväksi rakentamattomana julkisena tai puolijulkisena ympäristönä, 
jossa mahdollinen vähäinen täydennysrakentaminen liittyy ensisijaisesti rannoilla olevien vanho-
jen huviloiden toimintaan. 
 

 
Kuva: Näkymä Vähänlahdentieltä Fridheminkallion laelta. 
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