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Työmenetelmät ja käytetyt lähteet 

Selvityksessä on käytetty laajaa lähtöaineistoa. Lähtöaineisto on pääosin pe-

räisin Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksesta, Espoon kaupunginmuseosta, 

Espoon kaupunginarkistosta, Suomen Arkkitehtuurimuseosta  sekä Kansal-

lisarkistosta . Rakennuspiirustuksia  on hankittu  Espoon rakennusvalvonnas-

ta sekä Arkkitehtuurimuseon kokoelmista. 

 

Pihojen ja puutarhojen suunnittelusta ja vaiheista on saatu tietoa rakennus-

valvontaan rakennussuunnitelmien yhteydessä arkistoiduista asemapiirrok-

sista, Arkkitehtuurimuseon piirustusarkistosta sekä vanhoja valokuvia tutki-

malla. Lisäksi lähdeaineistoina on käytetty kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita 

sekä muita selvityksiä ja suunnitelmia. Lähtöaineistoluettelo on selvityksen 

liitteenä. 

 

Nykytilanteen dokumentointi ja analyysi on suoritettu maastokäyntien ja 

vertailevan karttatyöskentelyn avulla. Maastokäyntien ajankohdat ovat ol-

leet toukokuu, elo- ja syyskuu 2013. Selvitystyötä ovat ohjanneet Espoon 

kaupunginmuseo ja kaupunkisuunnittelukeskus. Työn aikana on järjestetty 

aloituskokous, seurantakokous ja päätöskokous. 

 

 

Ajankohta ja tekijät 

Selvitystyö on käynnistynyt toukokuussa 2013 ja valmistunut tammikuussa 

2014. 

 

Selvitystyön tekijät ovat Stadionark-ryhmään kuuluvat toimistot:  Kati Salo-

nen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy pääkonsulttina sekä Arkkitehtitoimisto 

Kristina Karlsson alikonsulttina. 

 

Selvitystyön sisällöstä, teksteistä ja analyyseistä vastaavat Mona Schalin, ark-

kitehti SAFA ja Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA. Marica Schalin, arkkitehti 

SAFA ja Varvara Protassova, arkkitehti ovat merkittävällä panoksella osallis-

tuneet arkistoselvityksiin ja graafiseen työskentelyyn.  

Työn taustat ja tavoitteet 

Kulttuuriympäristöselvitys on tehty palvelemaan Kaitaa-Iivisniemi osayleis-

kaavan laadintaa.  Selvityksen tarkoituksena on tuoda esille kaava-alueen ra-

kennetun ympäristön kerroksellisuus, sen mittakaavallinen ja tilallinen kehit-

tyminen (kehityshistoria) sekä omaleimaisuus. Tavoitteena on koota riittävä 

tietopohja merkintöjen ja määräysten antamiselle osayleiskaavassa. Työssä 

selvitetään kaupunkirakenteen kehitystä, rakennettujen alueiden kaupunki-

kuvallisia ominaispiirteitä sekä analysoidaan niitä yleissuunnittelun näkökul-

masta. Työn keskeisiä kohteita ovat Iivisniemen asuinalue ja Villa Rulluddin 

alue.  

 

Keskeinen tavoite on määrittää Villa Rulluddenin suojelutavoitteiden edellyt-

tämä alue. Selvityksen perusteella tullaan määrittelemään rakennuksen ja 

puutarhan säilyttämisen ja suojelun turvaavat kaavamerkinnät sekä täyden-

nysrakentamisen suhdetta ja rajautumista huvila-alueeseen.  

 

Ympäristöhistorian selvityksen lisäksi tarkastellaan alueen kehittämistä kaa-

voitustavoitteiden valossa, ottaen huomioon suojelutavoitteet erityisesti mo-

dernin rakennusperinnön ja historiallisen huvilaympäristön osalta. 

 

Selvitys jakautuu kolmeen osaan: rakentamisen ja ympäristön muodostaman 

kaupunkikuvan lähtökohtien, suunnitteluperiaatteiden, toteutuksen ja nykyti-

lan selvittämiseen; alueen arvojen ja ominaispiirteiden määrittämiseen sekä 

erityskohteiden suojelu- ja kehittämistavoitteiden tarkasteluun.  

 

Selvitysalue 

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 250 ha ja sijait-

see Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä. Alue rajautuu 

pohjoisessa Länsiväylään, idässä Finnoon alueeseen, etelässä meren rantaan 

ja lännessä Hannusjärven pientaloalueeseen.  

 

Kaava-alueella sijaitsevat Villa Rulludd ja Villa Marjaranta, jotka muodostavat 

yhteisen huvilakokonaisuuden Iivisniemen etelärannalle. Villa Rulludd on suo-

jeltu rakennussuojelulailla ja on lisäksi arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi (Uudenmaan liitto). 

 

Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten tehdyssä inventoinnissa 

(Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama 2005) on nostettu esille Villa Rul-

luddin alue ja Iivisniemen 1960-luvun lopulla rakentunut asuinalue. Espoon 

eteläosien yleiskaavatyötä varten tehdyssä inventoinnissa Iivisniemen asuin-

alue on todettu aikakaudelleen tyypilliseksi hyvin säilyneeksi, arkkitehtonises-

ti ja ympäristöarvoiltaan merkittäväksi kohteeksi.  

   

Selvitysalueen rajaus on esitetty sivulla 4.  Maisemallisessa tarkastelussa sel-

vitysalue on edellä mainittua laajempi. 

 

 

 

 

 

Johdanto  
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syvemmälle sisämaahan, jolloin Mårtensbyn, Frisanin, Finnon ja mahdollises-

ti Distbyn kylät olisivat sijainneet suojaisan lahden rannalla. 

  

Museoviraston toimesta inventoitiin vuonna 2005 yleiskaavoituksen yhtey-

dessä Espoon eteläosien historiallisen ajan kylätontit. Kohteiden rajausten 

tarkistukset ja säilyneisyyden arviointi perustuivat pääosin maastohavaintoi-

hin, pintalöytöihin ja topografiaan. Lähtökohtana olivat Espoon kaupungin-

museon vuonna 2000 tekemä inventointi sekä Saulo Kepsun selvitys Espoon 

vanhasta asutusnimistöstä, jossa keskiaikaiset kylätontit on paikannettu van-

hojen karttojen ja niiden nimistön perusteella. 

  

Agraarivaiheen elinkeinot, tieyhteydet ja rakentamisen sijoittuminen 

Harri Schulman on kuvaillut agraarivaiheen aluerakennetta: teollistumista 

edeltävinä vuosisatoina maaseudun paikallistalous perustui luonnonvarojen 

hyödyntämiseen, metsästykseen, kalastukseen ja savikkotasanteiden vilje-

Maiseman muodot ja rakenne 

Tarkastelualue muodostaa maisemallisesti varsin vaihtelevan kokonaisuuden 

uusmaalaista rannikkomaisemaa, johon sisältyy matalia merenlahtia ja me-

renlahdesta noin 2300 vuotta sitten muodostunut järvi, rantaniittyjä, ranta-

metsiä, peltomaata, karuja kalliometsiä ja rehevämpiä rinnemetsiä. 

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava-alueen maiseman perustekijöitä, rakennetta 

ja maisemakuvaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin erillisessä raportissa, 

jonka on laatinut  Kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikkö.     

 

Maisemarakenteen keskeisiä tekijöitä ovat lakialueiltaan osittain avoimet kal-

liomäet ja niiden väliin jäävät savilaaksopainanteet. Alueen korkeimmat kalli-

ot ovat Martinmäki (40 mpy) ja Bondaksenmäki (35 mpy), ensimmäiset jää-

kauden jälkeen näkyviin nousseet lakialueet. Yhdessä Iivisniemen länsiosassa 

sijaitsevan Iivisniemenkallion (30 mpy) kanssa nämä muodostavat Hannusjär-

veä ympäröivän selänneryhmän. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevat hie-

man edellisiä matalammat Rullavuori (25 mpy), Ourivuori (20 mpy)  ja  Kaita-

mäki (20 mpy), jotka muodostavat toisen selänneryhmän. 

 

Kallioiden ja maaperän pinnanmuodot ovat muodostuneet jääkauden aikai-

sisten prosessien ja olosuhteiden seurauksena. Näitä prosesseja käsitellään 

tarkemmin Espoon ympäristökeskuksen julkaisussa Espoon arvokkaat geolo-

giset kohteet 2006.  Viimeisen silauksen Espoon kallioperälle on antanut jää-

tikkö.  Jäätikön pohjassa kulkeneet kivet ovat kuluttaneet ja pyöristäneet kal-

lioiden piirteitä. Silokallioissa jäätikön tulopuoleinen sivu on hioutunut loiva-

piirteiseksi, suojasivu on rosoinen. Kallion pintaan on jäänyt uurteita, jotka 

näkyvät erityisen hyvin rantakallioilla. Kulutuskestävät kallioalueet ovat jää-

neet ympäristöään korkeammalle. Esimerkiksi Rullavuori on ympäristöään 

kovempana ja ehjempänä kalliona jäänyt korkeaksi mäeksi. Jäätikön hiova 

vaikutus näkyy laajojen kallioalueiden ja länsirinteen jyrkänteen pyöristyneis-

sä muodoissa. Jäätiköltä irronneiden jäävuorten mukana kulkeutui siirtoloh-

kareita . Rullavuoren rinteille on kulkeutunut jään mukana Kaakkois-

Suomesta rapakivilohkareita, Bondaksenmäelle rapakivilohkare ja ns. vibor-

giittilohkare. 

 

Espoon vapauduttua jäästä noin 12 000 vuotta sitten koko alue oli toistasataa 

metriä syvän veden peitossa. Noin 4 000 vuotta kestäneessä Litorinamerivai-

heessa suuri osa Espoota oli jo kuivaa maata. Litorinavaiheen alun rantamerk-

kejä löytyy noin 30-33 m tasolta.   Bondaksenmäen alueella on Litorinameren 

loppuvaiheessa huuhtoutuneita kivisiä muinaisrantoja. Maankohoamisen 

myötä rannikolla paljastuu uutta maata.   (Petrell 2006) 

 

 Vedestä paljastumisen jälkeen maanpintaa ovat muokanneet ennen kaikkea 

virtaava vesi, soistuminen ja ihminen. Pienet avo-ojat ja purot sijoittuvat savi-

laaksoihin keräten rinteiltä valuvia vesiä isompiin ojiin, josta ne valuvat me-

renlahtiin, kuten nykyiset purot, Kaitamäen pohjoispuolelta ja Iivisniemen 

itäpuolelta kahtena haarana alkava ja Suomenojan venesataman viereen las-

keva Likaoja sekä Länsiväylän varresta alkava ja Finnoonlahden ohi virtaava 

Djupsundsbäcken. 

 

Tarkastelualueen laajimmat avokalliot sijaitsevat Martinmäen, Bondaksen-

mäen, Iivisniemenkallion, Rullavuoren ja Ourivuoren lakialueilla. Metsät 

vaihtelevat kasvullisuudeltaan kalliometsistä rehevään rantalehtoon.  Kallio-

selänteiden ja savilaaksojen reuna-alueet ovat pääosin puustoisia rinnemet-

siä ja maaperältään moreenia. Laaksoalueita rajaavat reuna- ja rinnemetsät 

ovat maisemassa merkittäviä tekijöitä niin maisemarakenteen, maisemahis-

torian kuin tilamuodostuksenkin kannalta. Kalliometsän mäntyjä ja rantale-

pikoita lukuunottamatta alueen metsät ovat pääosin kuusivaltaisia. Rulla-

vuoren eteläpuolella kasvaa rehevää rantakuusikkoa. Alueella on metsitty-

neitä ja metsittyviä niittyä, jotka osittain ovat entisiä peltoja. 

(Rullaniemen ympäristösuunnitelma 1990, Hannusmetsän luontoselvitys 

2002;  Petrell, Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006, osayleiskaavan 

maisema-analyysi 2013) 

 

Jäljet maisemassa - varhainen asutus ja elin-

keinot 

 

Espoo mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä vuonna 1431. 

Espoo ja  Kirkkonummi kuuluivat  tuolloin samaan kirkolliseen ja maalliseen 

hallintopitäjään. Alueen kylissä on ollut pysyvää asutusta jo ennen ruotsa-

laisten saapumista. On oletettu, että Espooseen olisi tullut ruotsalaisasutus-

ta Kirkkonummelta käsin 1200-luvun puolivälin tienoilla. 

  

Vanhimmat yhtenäiset asutustiedot ovat peräisin vuoden 1540 asutusluette-

loista. Tuolloin Raaseporin lääniin kuulunut Espoon pitäjä oli verotuksen mu-

kaan jaettu viiteen täysbooliin ja yhteen puolibooliin, jotka oli nimetty emä-

kylien mukaan. Kylät olivat keskiajalla pääasiallisesti talonpoikien omistuk-

sessa ja ne oli jaettu jakokuntiin, jotka noudattivat pitkälti boolijakoa. Jako-

kunnat omistivat mm. yhteismetsää, -niittyä ja kalavesiä ja niiden rajat oli 

määrätty ja merkitty maastoon. Kylistä mm. Finno, Mårtensby ja Frisans-

Kaitans muodostivat omat jakokuntansa.  

 

 

Varhainen asutus 

Asutus keskiajalla  

Etelä-Espoon maisema on muuttunut keskiajalta nykypäivään maankohoa-

misen, runsaan rakentamisen ja elinkeinojen muuttumisen myötä. 

 

Keskiajalla Etelä-Espoossa oli pysyvää asutusta myös saaristossa ja monet 

kylätontit sijaitsivat merenlahtien pohjukoissa. Merenlahden suojaisella ran-

nalla sijaitsi mm. Kaitaan kylä. Asutus keskittyi neljän joen varrelle. Finnoon-

lahteen laskevan Finnoonpuron varsille sijoittui mm. Finnon kylä ja lahden 

luoteispohjukkaan laskevan Djupsundsbäckin itärannalla, puron mutkassa, 

sijaitsi Mårtensby. Korkeuskäyrien perusteella lahti on työntynyt aiemmin 

1  MAISEMA JA  HISTORIALLISET  KERROSTUMAT   

Maanmittari Friedrich Johan Fonseenin vuonna 1750 laatima Espoon pitäjänkartta 

vuodelta 1750 (osa). Kartassa näkyy tarkastelualueen liittyminen laajempaan paikal-

liseen tieverkostoon ja yhteys alueen pohjoispuolella kulkevan keskiaikaisen maan-

tien, Suuren Rantatien suuntaan.(jyx.jyu.fi) 
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Kaitans Själöberget  49010087 

pronssi- / rautakautiset röykkiöt 

 

Röykkiöt sijaitsevat Hyljelahdentien ja Rullaniementien risteyksestä 120 m 

kaakkoon Sälörsbergetin kallion laella. Kallion läntiseltä ja koilliselta laelta 

tunnetaan ainakin kaksi röykkiötä. Läntisellä laella on laaja kiveys kolmena 

keskittymänä. Kohdalla on ehkä alun perin ollut yksi suuri röykkiö, joka on 

pengottu. Läntiseltä laelta runsaat 30 m koilliseen on pienempi, pyöreähkö 

röykkiö. Paikalta on melko avoin näkymä Nuottalahdelle. 

(http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/a

sp/r_kohde_det... 4.3.2013) 

Kylätontti Friisilä (Kaitans/Rilax) 1000001844 

 

Kylä on sijainnut Kaitalahden rannalla. Vuoden 1540 maakirjan mukaan Kai-

tans muodostui yhden talon kylästä, joka sijaitsi nykyisellä Kaitaanmäellä, 

Kaitalahdenrannan, Kaitaanmäen ja Karpintien risteyksessä. Tonttimaa on 

sijainnut etelään, merenrantaan, laskevalla moreeni- ja kalliorinteellä, jota 

on ympäröinyt runsasmultaiset, karkeaa hietaa olevat pellot.  Nykyisin pelto-

alueet on rakennettu.  

 

Kylän vanha rakennuskanta on hävinnyt lukuun ottamatta Kaitaanmäen ja 

Karpintien risteyksessä olevaa 1890-luvulla rakennettua taloa. Nykyisin pai-

kalla on Kaitaanmäen 1960-1990-luvuilla syntynyt omakotitaloalue, joka on 

pirstonnut alueen talojen omiksi pieniksi pihoiksi ja puutarhoiksi. Vanhasta 

kylämäestä onkin jäljellä vain muutamat jalot lehtipuut. Alueella on tuskin 

enää jäljellä keskiaikaista asutuskerrostumaa muualla kuin ehkä Kaitaanmä-

en ja Karpintien risteyksessä olevalla tontilla. 

(http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/a

sp/r_kohde_det... 4.3.2013) 

Kiinteät muinaisjäännökset—hautapaikat ja kylätontit 

lyyn. Maatalouden toimintaedellytykset säätelivät asutuksen sijoittumista ja 

asutus keskittyi vanhan kyläjaon mukaisesti viljaviin savikkolaaksoihin. Ra-

kennettavuudeltaan ja pienilmastoltaan edulliset rinteet ohjasivat asutuksen 

ja kulkuväylien sijoittumista. Maaseudun keskukset olivat kirkonkylät, jotka 

sijaitsivat vesireittien varsilla parhaiden viljelysmaiden ympäröimänä. Pää-

tieverkko yhdisti kirkonkylät toisiinsa ja paikallistiet myötäilivät maatalous-

alueita.  (Schulman 1990) 

 

Saulo Kepsu on vanhan kartta-aineiston perusteella todennut, että Espoon 

merenrantakylillä oli pienet peltoalat, kohtuulliset kalavedet, mahdollisuus 

laiduntamiseen sekä kaskeamiseen. Ojan varsille sijoittuneet kylät oli raken-

nettu vanhoille niittyalueille. Maanmittari Fridrik Johan Fonseenin vuodelta 

1750 olevan pitäjänkartan avulla selviää tarkastelualueen liittyminen laajem-

paan paikalliseen tieverkostoon ja yhteys keskiaikaisen, Etelä-Suomen ran-

nikkoalueen halki kulkevan Suuren Rantatien suuntaan. Kulkiessaan Espoon 

halki Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennettu maantie ohitti pitäjän keski-

aikaisen kirkon. Kaitaalta vanha paikallistieyhteys kulki rannalta Martinkylän 

(Mårtensby) kautta pohjoiseen Espoon kirkolle. (Kepso 2008) 

  

Alueen topografiaa ja rakentamisen sijoittumista voidaan tarkastella mm. 

seuraavien karttojen avulla:  Samuel Brotheruksen maanmittauskartta vuo-

delta 1698, Kuninkaan kartasto vuodelta 1776 ja Kuninkaan merikartaston 

kartta vuodelta 1791. 1700-luvulla mereltä sisämaahan ulottuivat viljellyt 

laaksot, joiden varrella oli peltoja ja niittyjä, muilta osin alueella oli vielä pää-

asiassa karuja kallioselänteitä, asumatonta metsää ja suota. Rulluddenin on 

sanottu olleen paikallisen laivaliikenteen lastauspaikkana 1700-luvulla. Papin-

kallion tai Rullavuoren kalliorinteiltä louhittuja kiviä on kertoman mukaan 

käytetty Helsingin Nikolain kirkon kivijalkaan (Tarinoiden Kaitaa, 69), mutta 

siitä ei ole löytynyt  tarkempaa tietoa ympäristöhistorian selvityksen yhtey-

dessä.  

Kartta vuodelta 1842 (osa). Kartassa näkyvät mm. Bondas, Kaitaa ja Finno, tiet, pel-

lot,  niityt ja laitumet sekä maanomistusrajat (No 1, No 4, No2 ja No3). Tilaan No 1 

kuuluvan Rulluddin  nimi  on esitetty. 

 

Kaitaa-Iivisniemen alue, Kuninkaan merikartasto 1791-1796. Alueen topografia on 

havainnollisesti esitetty. Vanha tieyhteys kulkee rannalta Riihilahden (Rilax, Kaitans) 

kohdalta Martinkylän (Mårtensby) kautta pohjoiseen Espoon kirkon suuntaan  Fin-

non ja Frisansin vierestä.  



STADIONARK   Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson                       8                                                                           Kaitaa-Iivisniemi kulttuuriympäristöselvitys  

 

Kartta 1871 (Uudenmaan lääniä Lohjan kihlakuntaa [Kauklahti]_1; osa). KA 

Karttaan on merkitty Mårtensbyn kylä, tilat Kaitans ja Bondas , talot, tiet, pellot, nii-

tyt ja laitumet, mittapisteet ja laituri. Alkuperäiseen karttapiirrokseen tehtyine täy-

dennyksineen kartta esittää havainnollisella tavalla alueen topografiaa ja satojen 

vuosien maanviljelyn muovaaman kulttuurimaiseman rakennetta ennen teollistuvan 

yhteiskunnan mukanaan tuomia muutoksia. Vihreä viiva esittää tarkastelualueen 

rajaa.  

 

2.1  ALUEEN MUUTOKSET  1870-1930 
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Tarkastelualueen muutokset autonomian ja teollistumisen kaudella heijasta-

vat laajempia, Helsingin seudulla tapahtunutta kehitystä. Helsinki säilyi, Via-

porin linnoituksesta huolimatta, vaatimattomana agraarisena kauppakau-

punkina siihen asti, kunnes Suomen sodan jälkeen alettiin rakentaa uutta, 

autonomisen suuriruhtinaskunnan pääkaupunkia.  1860-luvulla alkaneen 

teollistumisen vaikutukset näkyivät taloudellisena kasvuna ja kaupunkiraken-

teen muuttumisena. Vaikutukset näkyivät myös ympäröivällä maaseudulla, 

jonne asutus alkoi levitä esikaupunkirakentamisen muodossa ja jonne kes-

kustan kivitaloissa asuva porvaristo alkoi hakeutua kesäloman viettoon. Lii-

kenneyhteydet paranivat huomattavasti, kun vanhojen maantieyhteyksien 

rinnalle tulivat höyryalukset ja rautatie.  (Schulman 1990). 

 

Helsingin lähisaaristoon syntynyt huvila-asutus on osoitus pääkaupunkilais-

ten 1800-luvulla alkaneesta ja 1900-luvun alkupuolella laajentuneesta kesän-

viettokulttuurista. Edustavien huviloiden rakennuttajat ja asukkaat olivat 

usein aikansa elinkeino- ja kulttuurielämän eliittiä. Huvilarakentamista ja 

huvilapalstojen erottamista helpotti maanjakolainsäädännön lieventyminen 

1864 ja 1883 annetuilla asetuksilla. Kesäasunnon paikan valintaan vaikuttivat 

maisemat, laivareitit ja näkymät laivareitille, laiturit ja kalastusmahdollisuu-

det. Höyrylaiva reittien varteen alettiin 1870–1890-luvulla rakentaa huviloita 

Helsingin lähisaaristoon, mm. Espooseen. 

 

1910-luvun vaihteessa alkoi syntyä huvilatonttien välittämiseen erikoistunei-

ta yhtiöitä, kuten 1909 perustettu Oy Suvisaaristo (Aktiebolaget Sommaröar-

na). Yhtiöiden toiminta perustui maan hankintaan ja palstoittamiseen huvila-

tonteiksi. Toimintaan liittyivät omat liikennöintiyhtiöt, jotka vastasivat omilla 

höyrylaivoilla huvilasaarten ja mantereen välisestä liikenteestä. (RKY 1993) 

 

Säännöllinen höyrylaivaliikenne alkoi jo 1870-luvun alusta Espoon saaristossa 

ja rannikolla. Yhtenä laituripaikkana toimi Själörenin/Sälörin laituri. 

 

Vuosina 1873-1903 tarkastelualueelle nousi kaksi merkittävää huvilaraken-

nusta, Villa Rulludd ja Villa Marjaranta, joiden rakennukset, puutarhat ja 

puistoalueet ovat pääosin säilyneet nykypäiviin asti. 

 

Muilta osin rakentaminen keskittyi vielä 1800-luvun lopulla kyläalueille. Tie-

verkko kulki, kuten ennenkin, kylien kautta myötäili selänteiden reunoja. 

 

Vuonna 1914 muodostettiin uusi Iivisniemen kartano, joka talouskeskuksi-

neen ja puutarhoineen rakentui komeaksi kokonaisuudeksi.  

 

 

 

 

 

 

Oikealla oleva kartta: isojaon järjestelykartta Martinkylä (Mårtensby) No 1-4 vuosil-

ta 1894—1902. Etelärajan naapurina on Kaitaan tila (ks. s. 11-12). KA Maanmittaus-

hallitus, uudistuskartat 
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Villa Rulludden ja Marjarannan huvila  - rakennusten ja ympäristön vaiheet    

Rantamuurit, leikatut aidat ja eteläinen laituri 1930-luvulla, taustalla Päijänne-huvila 

vuodelta 1893 ja vasemmalla 1900-luvun alussa valmistunut torni. EKM 

 

VILLA RULLUDDEN 1873, HUVILA JA PUUTARHA 

Puuseppä Johan Johansson osti joulukuussa 1872 Rulluddenin niemen Fri-

sansin isännältä Carl Bäckströmiltä. Seuraavan vuoden helmikuussa Alfred 

Kihlman teki kaupat niemestä ja sille aloitetusta huvilarakennuksesta, jonka 

Johansson rakensi valmiiksi 1873 kesäkuun loppuun mennessä. Huvila oli 

ulkoasultaan yksinkertaisen maalaistalon kaltainen. 

 

Huvilan valmistuessa niemellä kasvoi tiheä metsä. Vähitellen Alfred Kihlma-

nin vanhemmat pojat Oswald ja Lorenzo sekä heidän äitinsä Hilda Kihlman 

raivasivat huvilan lähiympäristöä ja perustivat ensimmäiset kasvipenkit. Pals-
toilla viljeltiin sekä hyötykasveja (esim. kurkkuja ja mansikoita) että leikko-

kukkia. 

 

Elokuun 1890 suuri myrsky tuhosi lähes kaikki Rulluddenin suuret puut. 

Vuonna 1892 rakennettiin Rulluddeniin uusi venevaja laudoista, jotka oli sa-

hattu niemellä kaatuneista puista. 

 

Näkymä on kuvattu niemen länsipuolelta vuonna 1908 tai sitä ennen. Keskellä näkyy 

huvilavahdin mökki ennen laajennusta. Oikealla sittemmin purettu rantavaja sekä 

uimahuone ennen tämän siirtoa höyrylaivalaiturille.  EKM 

Villa Rulludden, 1880- tai 1890-luvulla. Kuistilla Hilda ja Alfred Kihlman. EKM 

 

PÄIJÄNNE-HUVILA 1893  

Alfredin poika Lorenzo Kihlman (s. 1861) rakennutti  perheelleen uuden huvi-

lan ensimmäisen huvilan (myöh. "talvihuvilan") länsipuolelle 1893. Hänen 

veljensä Oswald (s.1858) valvoi suurimman osan rakennustöistä.  Uuden hu-

vilan ympäriltä kaadettiin puita niin vähän kuin mahdollista. Kasvitieteilijä 

Oswald Kihlman kokeili 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä Rulluddenilla 

monien muualta tuomiensa tai kirjeenvaihdon avulla saamiensa siementen 

kestävyyttä. Hän toi paljon kasveja myös löytöretkiltään mm. Kuolan niemi-

maalta ja Siperiasta. Näitä istutettiin pääosin ns. Oswaldin hakaan lähelle 

alueen ulkorajaa. 
 

Rulluddenin maastosta muodostui 1800-luvun loppupuolella yhdistelmä 

muualta tuotuja, eksoottisia kasveja sekä paikalla luonnostaan kasvaneita 

puita. Varsinkin kahta erityisen kookasta ja erikoisen muotoista kuusta ja 

mäntyä näytettiin kaikille vierailijoille. 1800-luvun loppupuolella suosittuja 

agave-kasveja oli Rulluddeninkin puutarhassa ruukuissa pylväiden päällä.  

Nämä ja kaktukset säilytettiin talvisin vahtituvan yläkerrassa. 

 

Rantakaistaleille istutettiin leppärivejä, joita leikattiin säännöllisesti. Alueen 

rajaa pitkin oli rakennettu 2,5 – 3 metriä korkea rima-aita, mutta tästä luo-

vuttiin nopeasti ja se vaihdettiin istutettuihin leppiin. 
Eri-ikäiset Kihlmanit harrastivat myös liikuntaa puutarhassa ja välillä Hilda 

Kihlman istui kivipöydän äärellä kalliolla katsoen nuorempien ruohotennik-

sen peluuta. 

 

1890-luvulla Prästbergetille (Papinkalliolle, Rullavuorelle) rakennettiin puinen 

näkötorni, joka säilyi 1940-luvun lopulle asti.  
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Vuoden 1873 jakokartta, Karta öfver Rulludden, jonka laatinut komissiomaanmittari 

Nordberg. Vuonna 1864 säädettyyn asetukseen perustuva toimitus suoritettiin Alfred 

Kihlmanin ostaman maapalstan erottamiseksi Frisansin rusthollista (en jordparcell som 

herr lektor Kihlman den 9 december af rusthållaren Karl August Bäckström från Frisans 

rusthåll underlydande Kaitans hemman sig tillhandlat). KA 

1904 Kaitaan ja Frisansin tilan lohkomiskartta (osa). Alfred Kihlmanin oli ostanut 

Kaitaan tilan vuonna 1899. 1900-luvun alussa suoritettiin maanjakotoimitus, 

joka koski sekä Frisansin rusthollin että siihen kuuluvan Kaitaan tilan alueita. 

Karttaan liittyy osa-alueiden arvioasiakirja, joka käsittää mm. Rulluddin ja Mar-

janiemen huvilat  puutarhoineen, puistoineen ja käytävineen sekä Prästberget ja 

Själöberg . Rakennukset ja  laiturit on merkitty oranssilla. 

Alfred Kihlman 

 

Alfred Kihlman (1825 - 1904) teki pääasiallisen elämäntyönsä uskonnon 

opettajana ja rehtorina sekä aikansa monipuolisena talouselämän vaikuttaja-

na ja poliitikkona.  Pekka Hirvonen on valottanut, miten Kihlman loi merkit-

tävän uran nousemalla koulutetusta keskiluokasta suuriruhtinaskunnan po-

liittiseen ja taloudelliseen eliittiin.  

 

Alfred Kihlman opiskeli teologiaa Turussa ja Helsingissä. Tie papista suurteol-

lisuus- ja valtiopäivämieheksi alkoi oikeastaan vuonna 1846, kun Kihlman 
meni naimisiin rikkaan sahanomistajan J. Fabritiuksen tyttären kanssa. Vai-

monsa varhaisen kuoleman jälkeen (1851) Kihlman luopui papintoimestaan 

ja siirtyi kieltenopettajaksi Pietarsaaren kimnaasiin. Vuonna 1858 hän solmi 

uuden avioliiton hovioikeudenneuvos K. H. Forssellin tyttären Hildan kanssa. 

Ensimmäiseltä vaimoltaan Kihlman oli perinyt mm. osuuksia useista sahoista 

Pohjois-Karjalassa ja 1850-luvun jälkipuolella hän alkoi sijoittaa perintövaro-

jaan erilaisiin liikeyrityksiin. Toimiessaan sittemmin Vaasan Puuvillan, Tam-

pereen Pellava- ja Rautateollisuusosakeyhtiön (myöh. Tampella) ja Suomen 

Yhdyspankin johtokunnissa hänen onnistui kasvattaa taloudellista vaikutus-

valtaansa.  Liiketoimiensa lisäksi hän toimi vuodesta 1866 merkittävän eliitti-
koulun, Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon uskonnonopettajana ja myö-

hemmin rehtorina. 

 

Vuonna 1872 Kihlman valittiin ensimmäistä kertaa pappissäädyn edustajaksi 

valtiopäiville, jossa hän toimi aktiivisesti fennomaanien ryhmittymässä.  Fen-

nomaanipiirien toimesta 1889 perustetusta Kansallis-Osake-Pankista muo-

dostui Kihlmanille tärkeä toimintaympäristö, varsinkin hänen toimiessaan 

1890-luvulla hallintoneuvoston puheenjohtajana. 

(Hirvonen 2000) 

 

Lorenzo Kihlman  

 

Lorenzo Kihlman (1861 - 1949), Alfredin poika,  oli Vaasan hovioikeuden kan-

neviskaali ja prokuraattori, kunnes hän, routavuosina passiivisen vastarinnan 

kannattajana, menetti virkansa. Itsenäistymisen jälkeen hän toimi asiainhoi-
tajana Pariisissa ja Madridissa, mutta diplomatin ura jäi lyhyeksi, kun Kihl-

man 1919 nimitettiin 1919 korkeimman hallinto-oikeuden jäseneksi.  

(Sundström 2001) 

 

Oswald Kihlman, ks. sivu 20. 
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Vasemmalla vuoden 1904 jakokartan osa. Prästberget on muodostunut osaksi 

huviloiden ”reviiriä” käytävineen ja näköalapaikkoineen. Rulluddin huvilasta poh-

joiseen johtavan tien päässä on niitty, josta tuli ”Oskarin haka”. 

 

Juhlaliputus Rulluddenin höyrylaivalaiturilla 1900-luvun alussa. EKM 

HUVILA, PUUTARHA JA PUISTOALUE 1900-LUVUN ALKUPUOLELLA 

 

1900-luvun alussa rakennettiin Päijänne-huvilan päätyyn kaksikerroksinen 

torni, jonka suunnittelijaksi mainitaan arkkitehti David Frölander-Ulf. Rullud-
denin huvilat liitettiin 1908 yhdeksi kokonaisuudeksi arkkitehti Hjalmar Åber-

gin  suunnitelmien  mukaan. Vanhaan talvihuvilaan rakennettiin toinen ker-

ros mansardikaton alle. Talvihuvila ja Päijänne-huvila yhdistettiin suurella 

lasikuistiosalla. 

 

Vuonna 1903 Oswald Kihlman rakennutti oman, Marjaranta-nimisen huvilan 

Rulluddenin pohjoispuolelle, alueesta lohkotulle tontille. Tämän jälkeen Villa 

Rulluddin puutarha kehittyi ja laajeni yksinomaan Lorenzo Kihlmanin luo-

muksena. 

 
Ensimmäisen maailmansodan aikana myös Papinkallio rakennettiin puisto-

alueeksi. Tarinan mukaan näin vältyttiin sodan aikaisilta linnoitustöiltä ja 

metsien kaatamiselta: kun metsiä määrättiin kaadettavaksi, puistoihin ei 

kuitenkaan kajottu. 

 

Lorenzo Kihlman loi kalliolle mm. kivikkopuutarhaistutuksina ja rakennutti 

nuorten suosiman "kivimökin".  Puutarhan - puiston laajalle alueelle istutet-

tiin suuri määrä puita, pensaita ja muita kasveja. Alueella sovellettiin vapaa-

muotoisia istutusperiaatteita. 

 
Lorenzon aikakausi huipentui 1930-luvulla;  tätä aikaa leimasi hänen palava 

kiinnostuksensa puutarhanhoitoon. Keittiöpuutarhan ja lukuisten kukka-

penkkien lisäksi alueella oli tuolloin mm. omenapuutarha, pähkinäpuita ja 

pensasistutuksia, valkoinen syreeni, alppiruusuja, kääpiömäntyjä ja karhun-

vatukkaa. 

LAITURIT 

 

1930-luvulla Rulluddenissa oli kolme laituria: 

Itään suuntautuva Isoäidin laituri, josta oli näkymä Sälörenin 
(Hyljeourin) laiturille ja Castrénien Marjarantaan päin. 

Valkoinen laituri suoraan etelään, josta käytiin uimassa; kivi-

betonirakenne, valkoiseksi maalattu teräskaide; laiturin suunnitteli 

laituri- ja siltasuunnittelija [konstruktör] kenraali Hanell. 

Höyrylaivalaituri, noin 300 metrin päässä huvilasta; läheisessä Granhol-

menissa oli miltei samanlainen laituri, puurakenne jossa oli punainen 

uimakoppi. 

 

PUUTARHAN VAIHEET SOTIEN JÄLKEEN 

Kylmät sotavuodet vaurioittivat pahoin hedelmätarhaa, mm. pähkinäpuu, 
villiviini ja monet omenapuut kuolivat. Puutarhanhoito muuttui tai oikeam-

min loppui toisen maailmasodan jälkeen. Puutarhan hoidolle omistautunut 

Lorenzo Kihlman kuoli 1949 eikä rakennuksia ja laajaa puutarha-aluetta hoi-

tanutta palveluskuntaa enää ollut. Jotkut nykypäivään asti säilyneet puut ja 

pensaat ovat kuitenkin muistuttamassa vuosisadan alun hoidetusta ja moni-

puolisesta puutarhasta. 

 

Rulludden oli Kihlman-suvun kesänviettopaikka viiden sukupolven ajan, kun-

nes huvila puutarhoineen siirtyi Espoon kaupungin omistukseen vuonna 

1980.  Rulluddenin ympäristön tiet, käytävät, polut ja laiturit, 1930-luvun alun tilannetta 

kuvaava kaavio. Puutarhasta ja puistosta säilyneet valokuvat ja kertomukset koros-

tavat miten merkittäviä Prästberget laajoine kalliopuutarhoineen ja Marjarannan 

puoleiset alueet olivat huvilaelämän kannalta. 

Näkymä kohti Rulluddenin niemen koillista uimarantaa, jonka taustalla kasvaa lei-

kattu leppäaita. Kuvasta oikealle rakennettiin Villa Marjaranta. Kuva EKM 
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VILLA RULLUDDIEN,  PUUTARHAN   

YDINALUEEN PAIKANNUSKAAVIO  

KADONNEET JA SÄILYNEET PIIRTEET 
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Vuonna 1930 syntynyt kirjailija Christer Kihlman on kuvaillut Rulluddin puu-

tarhaa sekä ympäröiviä puisto- ja metsäalueita kirjoituksessaan Fjärilar och 

svampar på Rulludden. Rulluddista julkaistun kirjan tekstistä esitetään tässä 

suomennettuja katkelmia.  
 

 

1. ”Kun kävelen poispäin huvilalta, vanhan männyn ohitse, jossa on kir-

josiepon pesä, alas mäkeä kohti puutarhaa, tai Tasankoa, kuten tätini sano-

vat, ennen kuin kuljen saniaisten ohitse, kun jääkellari on vähän matkan 

päässä oikealla ja valtava kiipeilykuusi ja entinen komposti vasemmalla lähes 

vedenrajassa, kuluneen villiintyneen nurmikentän tuolla puolen, kun seison 

mäen laella, hiekkakäytävällä, juuri siinä missä paljas, tasainen kallio pilkis-

tää esiin, silloin tiedän missä Tammikehrääjän toukka oleilee marjattomissa 

mustikkavarvuissa ja mille männynoksille Mäntykehrääjän toukka on piilou-
tunut.” 

 

2. Huvilan eteläseinä ja ikkunat ovat villiviinin ja tuoksuköynnöskuusaman 

(caprifoliumin) peitossa. 

 

3. ”Männynlatvojen alla on hiukan viileää, mutta alhaalla Tasangolla, jossa 

aurinko polttaa, kuuma helle iskee. Olen kulkenut saniaisten ohi, seison hiek-

kakäytävällä ja katson kohti kahta muhkuraista mäntyä, jotka osoittavat hu-

vilan sisääntulotien. Oikealla nurmikko, joka toimii sulkapallokenttänä. Ken-

tän takana leppäaita ja sen takana hiekkaranta ja matala, Marjarantaan ra-
joittuva lahden poukama, jossa kävimme uimassa kun olimme hyvin pienet.” 

 

4. ”Nyt minä ohitan männyt ja niiden tuoksun. Tulen kaivolle, jossa on vih-

reäksi maalattu pumppu. … Kastelemme keittiöpuutarhaa. Se on isän ja äidin 

puutarha, isoisällä ja tädeillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Siellä vilje-

lemme: porkkanoita, punajuuria, kurkkuja, tomaatteja, retiisejä ja joskus 

retikkaa, salaattia, tilliä ja persiljaa, papuja ja sokeriherneitä ja peltohernei-

tä. Siellä kasvaa myös maa-artisokkaa, joka maistuu vielä paremmalta kuin 

peltoherneet. Pumpun luona, hiekkakäytävän toisella puolella, seisoo si-

reenipensas. Siinä on valkoiset kukat, mutta niiden kukinta-aika on jo kauan 

sitten ohi.” 
 

”Sireenipensaalta ja pumpulta käsin keittiöpuutarha on oikealla. 

Myöhemmin, kun isoisä ei enää jaksanut olla puutarhurina ja puutarha jou-

tui rappiolle, katosivat sekä suuri keltamusta Päivänvarjoperhonen 

[ritariperhonen] että suuri valkoinen, puna-musta-laikullinen Apolloperho-

nen.” 

 

5. ”Missä nyt seison, selin pumppuun nähden, on eräänlainen tienhaara. 

Oikealla keittiöpuutarha, en mene sinne sisään. Suoraan edessä Kasvitieteel-

linen puutarha, joka oikeastaan koostuu vain kahdesta pitkästä kukkapenkis-
tä haravoidun, kimaltelevien piikivien peittämän hiekkakäytävän molemmin 

puolin. Niissä kukkivat alkukesästä syvänpunaisten, roosanväristen ja val-

koisten pionien rivit, tiikerililjat ja unikot, nyt myöhäiskesällä Syysleimuku-

kat, Asterit, Rudbeckia, Ukonhattu ja Ritarinkannus.  Siellä perhoset lentele-

vät. ” 

6. ”Poikkean vasemmalle. On vain pieni polku, mutta huolella haravoitu se-

kin, joka yhtyy leveämpään, höyrylaivalaiturille johtavaan hiekkakäytävään, 

jota tällä välillä reunustavat Margit-tädin hajuherneet. Polun vasemmalla 

sivulla on Tasangon nurmikko, oikealla pitkä kukkapenkki jossa on Leijonanki-
taa, Leukoijaa ja Daaliaa, sata eri värimuunnelmaa. ” 

 

7. ”Oikeastaan sienimetsä alkoi lähes täsmälleen siitä mihin Kasvitieteellinen 

puutarha loppui. Hiekkakäytävä jatkui ylöspäin kohti Isoisän kalliota tai Kal-

liota, mutta tässä, juuri kun oli ohittanut Rudbeckiat ja Ritarinkannukset ja 

Orjanruusupensaan, oli Omenapuutarha vasemmalla ja omenapuiden ja 

hiekkakäytävän välissä pieni Rügen-mansikoiden istutus. Oikealla oli nurmi-

rinne jossa kasvoi koivuja, rinteen takana alkoi metsä. Siellä ruohikon ja met-

säkasvillisuuden rajamailla kasvoi Ukonsieni.” 

 
8. ”Lisää Ukonsieniä löytyi Osvaldin hakamaalta, johon Osvald Kihlman, myö-

hemmin Kairamo, oli aikanaan istuttanut harvinaisia puita. Osvaldin haka 

sijaitsi Rulluddenin alueen ulkolaidalla, juuri ennen kuin pääsi Valkoiselle ve-

räjälle, joka osoitti Rulluddenin äärirajan. Sodan jälkeen Osvaldin haka luovu-

tettiin karjalaisille pakolaisille ja siitä tuli Porkan talo.” 

 

9. ”Osvaldin haka oli vasemmalla kun tultiin huvilan suunnalta. Oikealla oli 

säleveräjä, joka johti Hyljeourinmetsään tai Läskisienimetsään, joka oli lasten 

sille antama nimi. Läskisienimetsä oli lapsen näkökulmasta ääretön, mutta 

todellisuudessa melko rajallinen metsäalue, kivinen ja aika vaikeakulkuinen 
runsaan aluskasvillisuudenkin takia, joka lännessä rajautui Castrénien Marja-

rantaan ja idässä Hyljeourintiehen ja Hyljeourin laituriin.” 

 

10. ”Kangasrouskuja kasvoi suurina esiintyminä nummimaalla (kangasmaalla) 

ja sammalpeitteessä ja painanteissa niillä osilla Isoisän kalliosta / vuoresta, 

joilla ei ollut istutuksia.” 

 

11. ”Höyrylaivametsäksi sanottiin korkeita suhisevia koivuja kasvava, ruohik-

koinen metsikkö, joka sijaitsi halkovajan ja venevajan välillä, ja jota etelässä 

rajasi höyrylaivalaiturille johtava tie. ” 
 

12. ”Mutta paras sienestyspaikka oli Heden (nummi, kangas). Kun oli kulke-

nut Sandbackan eli Wemanin talon ohitse (pieni tila jonka isoisä antoi vuok-

ralle kesäkäyttöön) sinne pääsi hetken kuluttua. Nummi (Kangas) oli suurin 

yhtenäinen metsäalue Rulluddenin rajojen sisällä. Siitä mihin Nummi 

(Kangas) loppui alkoi Kaitans. Siellä oli myös Hiekkakuoppa. Tänä päivänä 

Nummea ei enää ole, siellä on omakotitaloja vieri vieressä.”  

 

13. ”Kuusensuomuorakkaita löytyi vähän matkan päässä Ladosta, kohti La-

toniittyä viettävältä metsärinteeltä. Kerran muistan, hiukan ylämäkeen ten-

niskentästä, pienen, lähes umpeen kasvaneen hiekkakuopan ympärillä, johon 

oli kertynyt risuja ja oksia ja muuta roskaa, siellä oli yhtäkkiä jättiläisesiinty-

mä Sinivalmuskaa.” 

 

(Christer Kihlman 1997, 83-92, tiivistelmä ja suomennos Stadionark 2013) 

Puutarhanäkymiä kehystää tuuhea puusto. EKM 
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Huvilan piha-alueen istutuksia 1936, kuvat G. Kihlmanin kokoelma, EKM Sisäänkäynti puutarhaan luoteesta, etualalla "Kasvitieteellinen puutarha", taustalla 

oikealla vahtitupa laajennettuna kaksikerroksisella osalla.  EKM 

Huvilan puutarhan hajuherneistutus, joka myös mainitaan Christer Kihlmanin tekstis-

sä. Kuvassa todennäköisesti Agnes ja Margit Kihlman. EKM 

Puutarhan sisäänkäyntiä reunustavat kukkauurnia kantavat pilarit ja ojan yli johta-

van sillan kaiteet. Taustalla näkyy rantaan rajautuva, leikattu leppäaita. EKM 

"Kasvitieteellinen puutarha", jonka hiekkakäytävää reunustavat perennaistutukset, 

mm. pionit,: Kuvassa puutarhaansa uppoutunut Lorenzo Kihlman. Kuva on todennä-

köisesti 1930-luvun lopulta. EKM 

Puutarhanäkymä pohjoiseen 1908, vasemmalla taustalla ns. Kasvitieteellinen puutar-

ha ja harva koivikko. Keskellä näkyy kahden männyn takana kaivo. Männyt vartioivat 

huvilalle johtavaa käytävää. EKM 
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Papinkallion puutarhan näyttävä kivikkoistutusryhmä. Kuva EKM 

Kalliopuutarha, kivikkoistutus agave--ja kaktusruukkuineen. EKM Kalliopuutarhan lounainen osa, keskellä sileä avokalliopinta, reunoilla kivikkoryhmiä. 

EKM 

Kalliopuutarhaa ihailemassa. EKM 

Kalliopuutarhan käytäviä reunustavat kiviladelmat ja kivikkoryhmät. Kuva EKM 
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Kalliopuutarha ja näkötorni . EKM 

Näkymä pohjoiseen näkötornin huipulta, 1930–luvun loppu tai 1940-luku. Ää-

rimmäisenä vasemmalla erottuu Ivisnäsin kartano puuston katveessa ja karta-

non puutarhan kuusiaita. Kuvassa Agneta tai Gunilla Kihlman. EKM 

Alppiruusut näkötornille johtavan tien varrella. Pensaat ovat edelleen olemassa. EKM 

Kalliopuutarhan paikannuskaavio - kadonneet ja säilyneet piirteet merkitty-

nä nykyiselle karttapohjalle. Kartta esitetään isommassa koossa sivulla 45. 
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MARJARANTA—HUVILA JA PUUTARHA 

Oswald Kihlman (vuodesta 1906 Kairamo) oli toiminut Helsingin yliopiston 

kasvitieteen professorina vuodesta 1897. 1903 hän rakennutti Rulluddenista 

lohkotulle tontille oman Marjaranta-nimisen, hillityn jugend-tyylisen huvilan, 

jonka suunnittelijana oli tunnettu arkkitehtitoimistotoimisto Saarinen—

Gesellius –Lindgren.   

 

Marjarannassa Oswald Kihlman jatkoi kasvikokeilujaan ja istutti mm. paljon 

erikoisia puita suurehkolle puistoalueelle. Huvila myytiin insinööri Jalmar 

Castrénille 1906 (tai 1908). 1910-luvulta on puutarhasta säilynyt tärkeä doku-

mentti, teini-ikäisen Viljo Castrénin laatima tarkka asemapiirros istutusmer-
kintöineen ja kasviluetteloineen. 

 

(Lähteet Castrén 2006, Härö 1991, Tuomi , EKM 1997) 

Julkisivupiirustus 1902, Gesellius-Lindgren-Saarinen. SRM.  Puutarhapiirros Viljo Castrén 1916. Piirrokseen liittyy yksityiskohtainen kasviluettelo. 

Yksit. 

Oswald Kihlman, vuodesta 1906 Kairamo 

 

Alfred Oswald Kihlman (1858–1938) valmistui maisteriksi 1882 ja tohtoriksi 

1883. Hän toimi Helsingin yliopiston kasvitieteen dosenttina ja Kasvitieteen 

museon amanuenssina, osallistuen tutkimusretkiin Inarin Lappiin sekä Kuo-

laan ja Pohjois-Venäjälle.  Vuonna 1897 hän avioitui Anna Brusilan kanssa. 

Vuodesta 1897 vuoteen 1903 Kihlman toimi kasvitieteen ylimääräisenä pro-

fessorina. Vuonna 1905 hän osti Hattulassa sijaitsevan Ellilän kartanon. 

Hän oli vuosina 1903–1905 senaatin talousosaston jäsen ja maanviljelystoi-

mikunnan päällikkö. Vuonna 1906 Kihlman suomensi nimensä Kairamoksi. 

Hänet valittiin suomalaisen puolueen, myöhemmin kokoomuksen kansan-

edustajaksi 1907–1914 ja 1917–1919. 

(http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hex5000.sh?hnro=910653) 

Puutarhapiirros sijoitettuna vuoden 1944 ilmakuvaan. Maanmittauslaitos, ilmakuva-

arkisto 
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Puutarhan ympäröimä Villa Marjaranta 1977, kuva EKM. Huvila peruskorjattiin talviasuttavaksi 1982. 
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Ilmakuva 1944. 1910-luvulla perustetun Ivisnäsin kartanon päärakennus ja talousra-

kennusryhmä sijaitsivat peltoaukean luoteissivulla. Alla päärakennus selvästi erottu-

vine muotopuutarhoineen. Puolustusvoimat 437/14. Kuvaus 2.6.1944.  

laisten ja keskieurooppalaisten muotopuutarhojen periaatteita. 

 

Ilmakuvassa näkyy päärakennuksen eteläpäätyyn päättyvä aksiaalinen puu-

tarhasommitelma, jonka keskuksena on koristeistutusten muodostama ym-
pyräaihe. Kyseessä on mahdollisesti 1920-30-luvulle tyypillinen ruusutarha-

aihe. Itäsivulla on suorakaiteen muotoisilla istutuksilla sommiteltu puutarha-

terassi, jonka keskuksena on neliöaihe. Terassin pohjoispuolella näkyy suora-

kulmaisesti jäsennetty, vesiallasta kehystävä puutarha ja sen päätteenä suo-

rakulmainen piha-alue, mahdollisesti tenniskenttä.  Päärakennuksen itäpuo-

lelle on entiselle peltoalueelle perustettu leikatun kuusiaidan rajaama laaja 

suurehko, suoraviivaisin käytävälinjoin jäsennelty hyötypuutarha-alue.  

 

Ivisnäsin kartanon puutarhan kaltaisen arkkitehtonisen tai geometrisen tyylin 

piirteitä luonnehti puutarha-arkkitehti Erik Sommerschield 1949: ” Rakennuk-
sen linjat tulivat jälleen määrääviksi puutarhassa, maasto käsiteltiin geomet-

risen tarkasti ja puutarha-alue jaettiin ruusukortteleiksi, kukkatarhoiksi ja 

säännöllisiksi nurmikoiksi, joita korostivat leikatut puut ja pensaat, run-

kosyreenit jne. ” (Sommerschield 1949, 27-28).  On varsin todennäköistä, 

että puutarhan suunnittelusta vastasi alan koulutuksen ulkomailla saanut 

puutarha-arkkitehti, joko Paul Olsson tai Bengt Schalin. 

Ivisnäsin kartanon ympäristö  1910-luvulta 1950-luvulle 

 

Bondaksen tilusten myynnin yhteydessä maanviljelijä Emil Hindsberg muo-

dosti vuonna 1914 Ivisnäsin kartanon, jonka hän 1925 myi Werner Olof He-
landerille.  Helander (1882-1949), joka nimitettiin Oy Esso Ab:n toimitusjoh-

tajaksi 1928, harrasti kartanollaan maanviljelyä ja kauppapuutarhatoimintaa 

ja rakennutti kartanon uudet tuotantorakennukset. Päärakennusta laajen-

nettiin ja korjattiin 1938. Karjanpito jatkui 1950-luvulle ja kasvihuone-  ja 

puutarhaviljelys 1960-luvulle saakka, kunnes Helanderin perikunta myi karta-

non 1961 Asuntosäästäjät ry:lle. (Tarinoiden Kaitaa, 20-23, 68-71) 

 

Jugendtyylisen, taitekattoisen päärakennuksen ympärille istutettiin  muoto-

puutarha ja itäpuolelle perustettiin laaja hyötypuutarha, jonka puitteissa har-

rastettiin kauppapuutarhatoimintaa. Puutarhasommitelman rajaavat puisto-
puuryhmät, puurivit ja leikatut pensasaidat sekä tammirivi, joka on säilynyt 

osana Iivisniemen asuinalueen julkista puistoympäristöä.  

 

Kartanon ympäristöstä ja puutarhasta saa käsityksen vuosien 1944 ja 1960 

ilmakuvien ja arkistossa säilyneiden valokuvien avulla. Talousrakennukset 

sijoittuivat päärakennuksen lounaispuolelle erillisen talouspihan ympärille. 

Päärakennuksen ympärillä oli rakennuksen pituus- ja poikkiakseleihin tukeu-

tuva puutarha, jonka sommittelu noudattaa 1900-luvun vaihteen englanti-

Päärakennuksen itäsivulla näkyy suorakaiteen muotoisilla istutuksilla sommiteltu 

puutarhaterassi . Päärakennuksen eteläpuolella on  aksiaalinen puutarhasommitel-

ma, jonka keskuksena on koristeistutusten muodostama ympyräaihe. Itäpuolella on 

leikatun kuusiaidan rajaama laaja hyötypuutarha. Pohjoispuolella näkyy vesiallasta 

kehystävä puutarha ja sen päätteenä suorakulmainen piha-alue, mahdollisesti ten-

niskenttä.  

Isojen tammien katveessa sijaitseva Ivisnäsin päärakennus vähän ennen purkamista 

1970. Kuva EKM 

Päärakennuksen pohjoispuolella säilynyt koristevesiallas vuonna 1970 . Kuva EKM 

Ivisnäsin kartano 1914 - 1970  
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Topografinen kartta 1932/1945. Kartassa on esitetty Hannus, Bondas (osittain koh-

dealueella) , Kaitans, Sandbacka, Ivisnäs,  talot Ivisnäsin kartanon itäpuolella,  Rul-

ludden ja Marjaranta, Tallbo ja Haga tarkastelualueen itäpuolella,  tiet, uusi itä-länsi-

suuntainen Jorvaksentie,  pellot, niityt ja laitumet, mittapisteet, laiturit, Prästberget 

ja Själö berg.  
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Tieliikenneyhteyksien kehittyminen 

 

Espoo oli vielä 1930-luvulla maalaispitäjä, joka oli vasta vähäisessä määrin 

alkanut teollistua ja 1930-luvulle asti eteläinen Espoo oli vailla suoraa tieyh-

teyttä Helsinkiin. Liikenteen pääväylät olivat Keski-Espoon kautta kulkeva 

rantarata ja Turuntie, joka kulki Bembölestä Leppävaaran ja Pitäjämäen kaut-

ta Helsinkiin. Kehittyvä autoliikenne alkoi 1920-luvulla edellyttää teiden pa-

rantamista laajemmin ja uuden tieyhteyden rakentaminen Helsingistä Kirk-

konummelle tuli ajankohtaiseksi. Espoon kunta esitti vuonna 1928 tien linja-
usta Kuusisaaren ja Lehtisaaren kautta ja tämä oli ehdotuksena vielä Helsin-

gin vuoden 1932 yleiskaavasuunnitelmassa. Tie- ja vesirakennushallitus pää-

tyi lopulta rakentamaan uuden, läntisen tieyhteyden Lauttasaaren kautta. 

Rakentaminen käynnistettiin työttömyystöinä. Vuosina 1933–1938 rakennet-

tiin uusi maantie, joka kulki Espoon eteläosien kautta Jorvakseen, alkaen Hel-

singistä Itämerenkadun päästä Lauttasaaren uutta siltaa pitkin. Tie avattiin 

liikenteelle vuonna 1937. Kaksikaistaista Jorvaksentietä, jonka leveys oli 6,5 

metriä, käyttivät rinnakkain autot, pyöräilijät ja jalankulkijat.  Tie ja sen jatke 

Kirkkonummen, Inkoon ja Tammisaaren kautta Hankoon nimettiin vuonna 

1938 kantatieksi 51. (Maisala 2008;  

Grönroos http://www.kolumbus.fi/matti.gronroos/Tiet/Kt51.htm) 

 

Taajarakentaminen 

 

Eri puolille Espoota syntyi 1900-luvun alkupuolella pienimuotoista taajara-

kentamista varsinkin kehittyvän tieverkon tuntumaan. Asutus painottui rau-

tatien ja Turuntien varteen.  Rakentaminen ja sen suunnittelu olivat yksityistä 

toimintaa, jota valvoi lääninhallitus. Kun lääninhallitus ei enää sallinut lohko-

misia ilman kaavoja, myytiin rakentamiseen määräaloja. 1930-luvulla Jorvak-

sentien rakentaminen lisäsi palstoitusta Etelä-Espoossa. Esimerkiksi 
”´”Hannuksen virkatalometsän” RN:o 4:6: n alueelle muodostettiin 1930-

luvulla 16 palstaa, jotka sijoittuivat Hannusjärven itä- ja etelärannalle. Pienta-

lo- ja loma-asuntopalstoitus vilkastui niin, että lääninhallitus antoi rakennus-

suunnitelman määräyksen kymmenelle eri osa-alueelle. Esimerkiksi Frisans, 

Finno sekä osa Mårtensbytä Ivisnäsin ja Sökön rajaan saakka saivat kesä-

kuussa 1937 rakennussuunnitelmamääräyksen ja rakennuskiellon viideksi 

vuodeksi.  

 

Sota kuitenkin keskeytti viriämässä olleen taajamarakentamisen Etelä-

Espoossa ja sotavuosina siviilirakentaminen jäi varsin vähäiseksi. Talvisodan 

jälkeen 1940 eduskunta sääti siirtoväen pika-asutuslain ja Espoon oli määrä 

ottaa vastaan Viipurin maalaiskunnan siirtoväkeä, mutta uusia tiloja ehdittiin 
muodostaa vain vähän ennen jatkosodan syttymistä. Sotien jälkeen Espoo-

seen tuli siirtoväkeä Terijoelta ja Porkkalasta. Normaalit maakaupat oli kiel-

letty vuoteen 1947 saakka, jotta siirtoväen asuttaminen saataisiin hoidettua. 

Ensin otettiin käyttöön valtion ja kuntien omistamat vapaat alueet. 

 

Pertti Maisalan kirjassa on julkaistu Espoon rakennussuunnitelmatoimiston 

laatima kartta, jossa esitetään, miten pienkiinteistöpalstoitus, ts. toteutunut 

lohkominen ja hyväksytyt rakennus- ja palstoitussuunnitelmat, on 1950-

luvun puoliväliin mennessä levinnyt länteen.  (Maisala 2008, 41) 

 

Martinkylän ja Kaitaan rakennussuunnitelmat 

 

Bondaksen kartano teki Martinkylän länsiosaan rakennussuunnitelman 

1940-41, joka käsitti 230 palstaa yli 60 hehtaarin alueelle. Hanke keskeytyi 

sodan jatkumisen takia, mutta jatkui sodan päätyttyä huomattavasti laajem-

malla alueella, jota vielä laajennettiin länteen päin. Alue rakentui palstoitus-

suunnitelmina siellä täällä.  

 

Kaitansin (Kaitaan) alueelle laadittiin laaja, ilmeisesti ainakin Ivisnäsin ja Rul-

luddenin tilat käsittävä rakennussuunnitelmakartta, joka Maisalan mukaan ei 
ole nyt löytynyt. Kaitaan osalta maanomistaja vei suunnittelua määrätietoi-

sesti eteenpäin, ja rakennussuunnitelma (56 ha) vahvistettiin vuoden 1959 

alussa. (Maisala 2008, 16 -51;252) 

 

Seutusuunnittelun  vaikutus 

 

Vuonna 1946 toteutettu Helsingin suuri alueliitos ja vuonna 1946 perustettu 

Aluesuunnitelmaliitto olivat tärkeitä vaiheita kehityksessä kohti pääkaupun-

kiseudun alueellista suunnittelua. Aluesuunnitelmaliiton suureen osaan Ete-

lä-Espoota laatimat yleisjärjestelysuunnitelmat hyväksyttiin valtuustossa 

1950-luvun lopulla. Rakennusalueiden sijoittelu perustui maaperän laatuun 

ja topografiaan, muita näkökohtia olivat mm. päätielinjojen ja vihervyöhyk-

keiden sijoittuminen. Maisalan mukaan ko. suunnitelmat jäivät kuitenkin 

1960-luvulla vanhentuneina taka-alalle. 

Ennen 1960-luvun laajoja kaavoitushankkeita Etelä-Espoon merkittävin ra-

kennuskohde oli Tapiola, jonka 1940-luvulla alkanut suunnittelu ja rakenta-

minen toi Espoolle kansainvälistä mainetta kaupunki- ja lähiörakentamisen 

esikuvana. Tapiolan toteuttamista varten perustettu Asuntosäätiö pyrki 

1960-luvulla vaikuttamaan aktiivisesti rannikkoseudun yleissuunnitteluun. 
(Maisala 2008) 

 

 

Laivaliikenne 

  

Vielä 1930-luvulla oli Kaitaan ja Helsingin välillä vilkkaat höyrylaivaliikenneyh-

teydet. Liikenteessä oli useiden laivayhtiön laivoja, jotka lähtivät Kaitaalle 

Hietalahdesta, Kauppatorilta ja Ruoholahdesta. Laivalaiturit, kuten Själörenin 

laituri, olivat nuorison suosittuja kokoontumispaikkoja. 

  

  

Kaitaan ja Sommarön linja-autoliikenne 

  

Linja-autoliikenteestä alkoi tulla tärkeä kuljetusmuoto  1920-luvun puolivälis-

sä. Helsingistä Bondaksen kartanolle perustettiin ensimmäinen linja-

autoyhteys, joka kulki Vanhaa Turuntietä Kilon, Mankkaan ja Frisansin kautta.  

Uusi reitti muodostui Jorvaksentien valmistuttua ja linja-autoyhteyttä jatket-

tiin Hannusjärven mäelle saakka. 

  

Jorvaksentien valmistuminen ja  Svinönsalmen sillan rakentaminen 1937 toi-

vat mukanaan lisääntyvän ajoliikenteen ja Sommarön  linja-autoliikenteen. 

Toiminta laajeni, kun Kaitaalle alettiin rakentaa pientaloja ja ympärivuotisten 

asukkaiden määrä kääntyi nousuun. Siltayhteyden takia laivoilla tapahtuva 

henkilöliikenne alkoi taantua. 

(Salo, Seppo 2010, 152-153) 

 

 

Uudisrakentamisen sijoittuminen alueelle 

 

Mårtensby – Hannus virkatalon valtiolle jäänyt Hannuksen virkatalo-

metsä Hannusjärven ympäristössä jaettiin palstoiksi jo 1930-luvulla. 

Alueelle muodostettiin 16 palstaa, jotka sijoittuivat järven itä- ja etelä-
rannalle. 

 

Kaitaan alueelle, jonka Alfred Kihlman oli ostanut 1899, laadittiin ns. 

rakennussuunnitelma vuonna 1955. Suunnittelusta vastasi arkkitehti 

Olli Vikstedt.  Alueelle muodostettiin  uusia omakotitontteja, jotka si-

joittuivat korkeuskäyriä seuraavien, kaartuvien tonttikatujen varsille.    

Osa entisistä, rantaan ulottuvista pelloista ja niityistä muodostettiin 

kaavassa puisto- ja vapaa-alueiksi. Kaitamäen omakotialueelle ajettiin 

vanhaa Suvisaarentietä, kunnes uusi Sommaröntie valmistui. 

 

Rakennussuunnitelma 

 

Kaavoitustarpeen harkinta lääninhallituksessa käynnistyi kunnan tekemän 

tiedustelun perusteella ja kaavoitusta puoltavat lausunnot pyydettiin raken-

nushallitukselta ja maanmittaushallitukselta. Sen jälkeen maanmittauskont-

tori selvitti kaavoituksen lähtökohtia ja ehdotti rajaukset rakennussuunnitel-

ma-alueille. 

Pitäjänkartta 1956, osa. Kantatie 

51 (Jorvaksentie) ja Suvisaarentie 

on merkitty punaisella.  

    

2.2  ALUEEN MUUTOKSET 1930-1960 
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Topografinen kartta 1961. MMH 

Maisema säilyi maalaismaisena aina 1960-luvulle asti. Vanhempaa rakennuskantaa 

edustivat: 

1   Kaitaan vanha taloryhmä 

2    Iivisniemen kartanon taloryhmä 

3    Sandbackan pihapiiri 

4    Rulludden, huvilan taloryhmä, puutarha  ja Prästbergetin kalliopuisto 

 

Rakentamisen uusia painopistealueita olivat: 

Marjarannan huvilan koillispuolelle oli muodostettu muutamia rantapalsto-

ja. 

Sälörenin laiturille johtavan tien varrelle oli muodostunut omakotiasutusta, 

joka oli levinnyt myös Iivisniemen kartanon kaakkoispuolelle. 

Hannuksen ja Bondasin kylämäen länsipuolelle oli muodostettu palstaryhmä 

osittain peltoalueelle. 

Hannusjärven ympäristöön, joka oli jaettu palstoiksi ensin 1930-luvulla, oli 

rakennettu omakotitaloja ja saunoja. 

Laajin uusi omakoti- ja loma-asutus oli muodostunut nykyisen Kaitamäen 

rinteille  ja rantavyöhykkeelle. Vuonna    1956    oli alueelle laadittu kaava. 

Rinnemaaston länsi- ja pohjoispuolella oli vielä viljeltyä peltoja. 
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H A N N U S J Ä R V E N  Y M P Ä R I S T Ö N  E N S I M M Ä I N E N  R A K E N N U S V A I H E  

Nro 3 Tillin sauna. EKM 

Nro 3 Tillin talo. EKM 

Hannusjärven ympäristö jaettiin ensin palstoiksi 1930-luvulla. Ainakin itä- ja 

etelärannalle, ”´”Hannuksen virkatalometsän”  RN:o 4:6: n alueelle  muodos-

tettiin tuolloin 16 palstaa. Pohjois-eteläsuuntaisen tonttikadun ja järven itä-

rannan väliin muodostettiin palstat 1-7,  päätien eteläpuolelle palstat 8-12 ja 

järven etelärannalle palstat 13-16. 

KA. Tike, Ih:6 Uudenmaan hoitoalue,  57M PL 176; Mårtensby – Hannus vir-

katalon valtiolle jäänyt osa. Hannuksen virkatalometsä RN:o 4:6. 
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Nro 5 Nurmen talo, vanha osa rakennettu 1930-luvun lopulla, lisäosa 1960-luvulla. 

EKM 

Nro 5 Nurmen vanha sauna.EKM 

 

Nro 14 Salon vanha sauna Hannusjärven niemessä (Hakosuo). EKM 

 

Nro 7 Honkasen talo. EKM 

 

Nro 7 Honkasen mökki. EKM 
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K A I T A M Ä K I    R A K E N N U S S U U N N I T E L M A T  1 9 5 6 - 1 9 5 8  

 

Kaitaan ja Frisansin tilan lohkomiskartta 1904 (osa). Alfred Kihlmanin osti Kaitaan tilan vuonna 1899. 1900-luvun alussa 

suoritettiin maanjakotoimitus, joka koski sekä Frisansin rusthollin että siihen kuuluvan Kaitaan tilan alueita. Karttaan 

liittyy osa-alueiden arvioasiakirja. KA 

Arkkitehti Olli Vikstedtin laatima rakennussuunnitelma v. 1955 / täydennetty. EK  

Kaitamäen vanhemmat rakennukset on merkitty tiilenpunaisella.  

Kaitaan rakennussuunnitelma (56 ha) vahvistettiin vuoden 1959 alussa. Kaavoittajana oli arkkitehti Olli Vik-

stedt.  Vanhan Kaitansin kylältä Espoon kirkolle johtaneen paikallistien tielinjaus muodosti katuverkon  lähtö-

kohdan ja pellot säilyivät pääosin  puisto– ja viheralueina.  

 
Kaava toteutui pääpiirteissään. 1960-luvun alussa vahvistettiin rakennuskaavana Riilahdentien varressa oleva 

laajennusalue. Laatijana oli Oy Kunnallistekniikka Ab. Tämä osa-alue toteutui täysin kaavan mukaisesti. 

(Maisala, 252) 
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Ilmakuvissa näkyy muutos vuodesta 1950 vuoteen 1960. Vuoden 1960 ilmakuvaan (oikealla) on merkitty Kaitamäen säilyneet, van-

hemmat rakennukset punaisella ja uudisrakennukset sinisellä .  

Vasemmalla ilmakuva  6.5.1950, Puolustusvoimat 5004/8, 5004/10, 5004/40, 5004/42. 

Oikealla ilmakuva 1960, Maanmittauslaitos, vanhojen ilmakuvien arkisto 09/2013.     

Kaitansin tila 1930-luvulla. Kylä-Espoo. 

Vasemmalla rakennussuunnitel-

maa edeltävä tilanne 1932-45, 

oikealla toteutunut tilanne 

1961.    
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Pertti Maisala on kuvaillut tilannetta 1960-luvun alussa seuraavasti: Espoo oli 

yhä suurelta osalta maaseutumainen, pientalot ja loma-asunnot olivat vallit-

sevina rakennustyyppeinä ja teollisia työpaikkoja oli vähän. Suunnitelmalli-

nen kaupunkirakentaminen eteni Tapiolassa ja Otaniemessä ja seuraavat yh-
tenäisesti toteutetut alueet olivat Lähderanta ja Niittykumpu. Pientaloraken-

taminen jatkui vilkkaana vanhoilla palstoitusalueilla. Rivitaloja ja pieniä ker-

rostaloja ilmestyi rakennuskaava-alueille ja niitä toteutettiin poikkeusluvin 

sekä yksittäisinä hajarakentamiskohteina. 

 

Asuntokysyntä ja pääkaupunkiseudulle suuntautuva massamuutto aiheutti-

vat rakentamispaineita. Espoon oli otettava vastaan osansa pääkaupungin 

kasvusta ja tarjottava mahdollisuuksia teolliselle asuntotuotannolle. Espoon 

väestö kasvoi vuodesta 1960 kymmenessä vuodessa 53.000 asukkaasta 

92.500 asukkaaseen. Väestösuunnitteet liikkuivat 1960-luvulla luokassa 
320 000 – 345 000 asukasta. 

 

Yleis- ja asemakaavoitus 

Aluesuunnitelmaliiton työ yleis- ja rakennussuunnitelman laatimiseksi Nöyk-

kiön alueelle katkesi 1959 uudistuneen rakennuslain voimaantuloon. Tuulikki 

Teivaalan tehtäväksi annettiin 1961 suunnittelun jatkaminen laajalla alueella, 

johon kuuluivat mm. Kaitaan vielä kaavoittamattomat osat. Kaavaluonnos 

valmistui 1962, mutta työn jatkamista haittasivat avoinna olevat päätierat-

kaisut. Ratkaisematta oli mm. minne ja miten johdettaisiin moottoritieksi 
muuttuvan Jorvaksentien länsiosan rinnakkaistie Suomenojalta länteen. Kun 

arkkitehti Lea Punsarille annettiin Hannuksen-Kaitaan rakennuskaavan laa-

dinta, tärkein auki oleva kysymys oli edelleen Jorvaksentien eteläinen rinnak-

kaistie. Ennen kuin kaavaluonnosta oli ehtinyt syntyä alkoivat neuvottelut 

aluerakentamissopimuksista . 

 

Kunta sai kaavoitusmonopolin kuntamuodon muuttuessa kauppalaksi vuon-

na 1963, mutta kaavoitusvoimat olivat tarpeeseen nähden vähäiset. Yleiskaa-

voituksen käynnistämiseksi muodostettiin asemakaavaosastolle erillinen 

suunnitteluryhmä ja perustettiin neuvottelukunta. Yleiskaavan yksityiskohtai-
sesta ohjelmoinnista vastasi yleiskaava-arkkitehti Harto Helpinen avustaja-

naan Konsultointipalvelu Oy. Yleiskaavaryhmä hahmotteli Lounais-Espoon 

aluekeskusta ensin Hannusjärvelle, jonne Jorvaksentien eteläinen rinnakkais-

tie haluttiin päättää (kuva: Lounais-Espoon kaavarunko 1967). Vuonna 1966 

solmitun Lounaisrannikko-sopimuksen jälkeen aluekeskus siirrettiin lännem-

mäksi varsinaiselle sopimusalueelle. Tämä johti siihen että Jorvaksentien rin-

nakkaistie olisi pitänyt rakentaa Hannusjärven pientaloalueen läpi. (kuva: 

Yleiskaava 1968). Myöhemmässä suunnittelussa rinnakkaistiestä luovuttiin, 

ja sitä vastaamaan jäänyt Kaitaantie johtaa Soukkaan. 
 

Yleiskaavaluonnos valmistui vuoden 1968 lopulla. Sitä kutsuttiin runkoyleis-

kaavaksi. Samana vuonna vahvistettiin Karakallion ja Iivisniemen sekä Suo-

menojan teollisuus- ja laitosalueen asemakaavat. (Maisala 2008) 

 

Asuntosäätiö, aluesuunnittelu ja  seutusuunnittelu  

Asuntosäätiö osti vuosina 1960-61 useita maatiloja Kirkkonummelta, Siunti-

osta sekä Espoosta (Stensvikin kartano) rakennuttamistoimintansa jatkamista 

varten. Rakentamisedellytysten varmistamiseksi niille se pyrki vaikuttamaan 

seudun suunnitteluun ns. Seitsemän kaupungin suunnitelmallaan 1962. 
Aluesuunnitelmaliitto esitti 1962 Helsingin seutua koskevan ryhmittelykaa-

vion,  jonka länsiosaan sisältyi myös nykyisen Kaitaa-Iivisniemen alue. Helsin-

gin seudun seutukaavaliitto aloitti toimintansa 1965 Sisäasiainministeriön 

annettua 1961 Helsingin seudun kunnille seutukaavan laatimiskehotuksen. 

Kun seutukaavaliiton ensimmäinen kokonaissuunnitelma valmistui, se oli esi-

1961 Topografinen kartta (osa) 1975 Topografinen kartta (osa) 2001 Topografinen kartta (osa) 

2.3  ALUEEN MUUTOKSET  1960-2000 

 Kaavoitus ja rakentaminen 1960-luvulta 2000-luvulle 
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tystavaltaan pelkistetty Runkokaavaa 1968.  Suunnitteluprosessissa sivuutet-

tiin Asuntosäätiön seutusuunnittelua koskevat, Espooseen liittyvät esitykset.  

(Maisala 2008, 63) 

 
Liikenneyhteydet 

Liikenneverkko perustui valtion pitämiin teihin, joista Turunväylä ja Länsi-

väylä rakennettiin moottoriteiksi. Jorvaksentien parantaminen moottori-

tieluokkaiseksi (myöh. Länsiväylä) herätti vastustusta, koska kaukoliikenteen 

ohjaamista suunniteltujen asuntoalueiden läpi pidettiin epäonnistuneena 

ratkaisuna. TVH joudutti kuitenkin tien rakentamista hyväksyttämällä tie-

suunnitelmia vaiheittain. Tavoiteltu pääkatuverkko sai perusmuotonsa vuo-

den 1968 yleiskaavaluonnoksessa.  (Maisala 2008, 63) 

 

Aluerakentaminen ja Lounaisrannikko-sopimus 1966 

Maankäyttöratkaisuja jouduttiin tekemään nopeasti ja tosiasiallisesti varsin 

pienessä päättäjäpiirissä. Merkittävimmät päätöksistä olivat suurten aluera-

kentamissopimusten solmiminen, monikeskuksisen kaupunkirakenteen hy-

väksyminen tavoitteeksi sekä hallintokeskuksen sijoittaminen Muuralaan. 

Helsingin maalaiskunnan rinnalla Espoosta ja tuli laaja-alaisin aluerakenta-

 

LOUNAIS-ESPOON KAAVARUNKO, VARHAINEN ESITYS 1967 

Sakari Laitisen laatimaa varhaista versiota hallitsee tiukka, suorakulmainen perus-

jäsennys. Aluekeskus sijoittuu Hannusjärvelle. Itse järvi on jäänyt uuden formalistisen 

rakenteen alle mutta kallioalueet on pääosin säästetty rakentamiselta. Iivisniemi 

hahmottuu keskuksen kaakkoispuolella viheralueiden ympäröimänä,  suorakulmaista 

rakennetta jatkavana pienenä saarekkeena. Alue on kytketty kahdella tieyhteydellä 

Hannusjärvelle päättyvään eteläiseen rinnakkaistiehen.  

ESPOON YLEISKAAVALUONNOS 1968, OTE 

Vuoden 1968 lopulla valmistunutta yleiskaavaluonnosta kutsuttiin runkoyleiskaavak-

si esitystavan yleispiirteisyyden vuoksi. Etelä-Espooseen tutkittiin erilaisia raide– ja 

bussijärjestelmiä, jopa raidetaksikokeiluun käytiin tutustumassa ulkomailla. Yleiskaa-

vaan suunniteltiin  linjaus raskaalle metrolinjalle, vaikka selvitykset puolsivatkin omin 

ajokaistoin ja risteysten etu-ajo-oikeuksin varustettua bussilinjastoa. Iivisniemen alue 

hahmottuu Hannusjärven  eteläpuolelle sijoittuvana ja muusta rakenteesta erillään 

olevana,  pienenä saarekkeena. (Maisala 2008,.75. 256-257) 

Lounais-Espoon kaavarunko, varhainen versio vuodelta 1967. (Maisala s.75. 256-257) Espoon yleiskaavaluonnos 1968, ote. Sitä kutsuttiin runkoyleiskaavaksi esitystavan yleispiirteisyyden vuoksi.  

missopimusten käyttäjä Suomessa. Asiaan vaikuttivat kunnan vähäinen 

maanomistus ja riittämätön hallinnollinen valmius laajamuotoisen kaupunki-

rakentamisen ohjaamiseen.  

 
Rakennuslain tultua voimaan toteutettiin poikkeusluvilla Haukilahti, Tontun-

mäki, Leppävaara, Viherlaakso ja Niittykumpu. Pertti Maisalan mukaan alue-

rakentamiskauteen siirryttiin näiden ja vuonna 1964 Hakan kanssa solmitun 

Karakallio I-aluerakentamissopimuksen kautta. Kauppalan rakentamista oh-

jelmoiva toimikunta valmisteli esitystä useista aluerakentamissopimuksista, 

jotka valtuusto hyväksyi keväällä 1966. Tähän suureen sopimuspakettiin kuu-

luivat Karakallio I ja II, Westend, Matinkylä, Iivisniemi ja Lounaisrannikko I ja 

II. Taustalla oli poliittinen näkemys kaupunkirakentamisen keskittämisestä 

näille alueille sopimuskumppaneina Haka, Asuntosäätiö, Keskus-Sato Oy ja 

Polar-Rakennus Oy. Lounaisrannikko-sopimus solmittiin Asuntosäätiön, Kes-
kus-Sato Oy:n ja Polar-Rakennus Oy:n kanssa 1966. Sopimus oli maan suurin 

ja se käsitti Kivenlahden ja Soukan alueiden rakentamisen 500 000 k -m2 

edestä. Jäljellä olevan osan ohjeeksi oli sovittu yleiskaava.  (Maisala 2008, 66-

67, 256-257) 
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ALUERAKENTAMISSOPIMUKSEN RAJAUS 1966  ILMAKUVA VUODELTA 1960, MAANMITTAUSLAITOS  

Iivisniemen lähiö  suunniteltiin Iivisniemen kartanon maille, metsäisen kallioalueen reunaan, jossa myös karta-

no talouskeskuksineen ja puutarhoineen sijaitsi. 1914 muodostettu kartano oli rakentunut komeaksi kokonai-

suudeksi. Jugendtyylisen taitekattoisen päärakennuksen itäpuolella oli kuusiaidan ympäröimä suurehko,  suo-

raviivaisin tielinjoin  jäsennelty viljelyalue. Kartanoa ympäröi puutarha, jonne oli istutettu puistopuurivejä ja -

ryhmiä, mm. tammia ja lehmuksia . Talousrakennukset sijoittuivat eteläpuolelle erillisen talouspihan ympäril-

le.  Karjanhoito lopetettiin tilalla 1950-luvulla, mutta kasvihuone– ja puutarhaviljelys jatkui 1960-luvulle saak-

ka. Kallion etelä– ja itäpuoleinen laaksoalue oli avointa viljelymaisemaa, joka jatkui yhtenäisenä Kaitaan ran-

nasta pohjoiseen Martinkylään. 

 

Iivisniemen asemakaava ja rakennukset  
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Iivisniemen asemakaava ja rakennukset 

Seuraava katsaus Iivisniemen suunnitteluun ja toteutukseen perustuu Pertti 

Maisalan kirjaan sekä Asuntosäästäjät r.y.:n ja  Asuntosäätiön toimintakerto-

muksiin. 
 

Iivisniemen alue rakennettiin 1967-1970 lvisnäsin kartanoon kuuluneille mail-

le vanhan Suvisaariston tien lähelle n. 1 km Jorvaksentiestä etelään. ”Tammia 

ja merituulta" otsikoi Helsingin Sanomat 1964 uutisensa Ivisnäsin lähiön 

suunnittelun alkamisesta ja Espoon Sanomat kertoi, että kartanon maille ra-

kennettaisiin 3500 asukkaan lähiö. Paikkaa kuvailtiin rehevänä puistomaise-

mana lehtokujineen, kuvapatsaineen ja huvimajoineen. Muuta asutusta ei 

ollut. (Astikainen e.a. 1997, 152–156; ES 10.7.1964) 

 

Iivisniemi oli Asuntosäästäjät r.y.:n hanke ja samalla yhdistyksen viimeisiä 
suuria kohteita pääkaupunkiseudulla. Asuntosäästäjät r.y. osti Ivisnäsin kar-

tanon alueet edullisesti vuonna 1963. 

 

Alueen suunnittelu liitettiin osaksi Espoon Lounaisrannikon alueen kehittä-

mistä, josta sovittiin Espoon suuressa aluerakentamispaketissa 1966.  Lou-

naisrannikko-sopimus solmittiin Asuntosäätiön, Keskus-Sato Oy:n ja Polar-

Rakennus Oy:n kanssa 1966. Sopimus oli maan suurin.  Arkkitehti Bror Söder-

man on todennut, että Iivisniemi ei varsinaisesti kuulunut Lounaisrannikkoso-

pimukseen, vaan maat olivat KOP:n Väinölä-yhtiön ja Asuntosäästäjät ry:n 

hallussa. Väinölä Oy sopi sittemmin osuutensa rakentamisesta Asuntosääti-
ön, Keskus-Saton ja Polarin kanssa. 

(Hankonen 1994; Astikainen e.a. 1997, 152-156; Maisala 2008) 

 

Sopimuspaketin tultua hyväksytyksi asemakaavalautakunta tilasi konsultti-

työnä arkkitehti Lea Punsarilta kiireellisen asemakaavaluonnoksen Iivisnie-

men alueelle. Hän oli vuoteen 1962 työskennellyt Espoon asemakaava-

arkkitehtina. Asuntosäätiön vuoden 1967 toimintakertomuksessa todettiin, 

että Lounaisrannikon kaavoitustyö oli käynnistynyt. Ensimmäisessä vaiheessa 

valmisteltiin Ivisnäsin alueen kaavaa ja seuraavaksi Ylä-Soukan kaavaehdo-

tusta. 
 

Iivisniemen muotoutumiseen vaikuttivat erityisesti kaavoitusarkkitehdit Sa-

kari Laitinen ja Harto Helpinen sekä Asuntosäätiön arkkitehti Bror Söderman. 

Rakentajat kiirehtivät kaikin tavoin alueen kaavoitusta, joten tulevaa raken-

nusoikeutta, 50 000 km2, alettiin sovitella alueelle myös Espoon asemakaa-

vaosastolla. Sakari Laitinen on haastattelussa kertonut, että hän oli opiskeli-

jana asemakaavaosastolla kesätöissä, kun hänen eteensä tuli Iivisniemen 

kaavoitus, jonka mitoituksesta vastasi yleiskaavapäällikkö Harto Helpinen. 

Punsar oli suunnitellut aluetta väljähköksi lähiöksi kolmikerroksisin kerrosta-

loin ja kaartelevin kaduin. Tämä kaavaluonnos edusti Laitisen mukaan vielä 
suomalaista metsälähiökaavaa. Helpinen ja Laitinen eivät halunneet sirotella 

taloja maaston mukaan, kuten heidän mielestään oli tehty Tapiolassa. 

”Meillä oli hyvin voimakas reaktio sitä vastaan. Elementtitekniikka oli tulossa. 

Tuolloin alkoi kehittyä uusi kaavoitusideologia ", Sakari Laitinen kertoo Elä-

mää lähiöissä – kirjassa.  Vaikkakin Iivisniemi oli mitoiltaan pieni, 2000 asuk-

kaan alue, Espoon kaavoitusarkkitehdit halusivat tehdä siitä Lounaisrannikon 
ensimmäisen kaupunkimaisen alueen. 

  

Kaavasuunnittelussa käytettiin hyväksi Asuntosäätiön valmiita lamellityyppe-

jä. Kiireellisen aikataulun vuoksi talojen suunnittelu ja kaavoitus tehtiin Sö-

dermanin mukaan tiiviissä yhteistyössä. Tämä sujui luontevasti, koska sekä 

Asuntosäätiön suunnitteluosasto että Espoon asemakaavaosasto sijaitsivat 

Tapiolan Keskustornissa. Arkkitehti Bror Söderman esisuunnitteli Laitisen 

luonnosten mukaisia taloja säätiön käyttämistä lamellityypeistä ja antoi Laiti-

selle palautetta rakennusten mitoista, kerrosaloista, asuntojen lukumääristä 

jne. (Maisala 2008 ,  Astikainen e.a. 1997, s. 152-156 ) 
 

Suorakulmaiseen koordinaatistoon sommiteltu asemakaavaluonnos syntyi 

muutamassa viikossa. Alueen etelä- ja lounaisosat jätettiin viheralueeksi. 

Suunnitelma piirrettiin saman tien juridiseen asuun. Konsultin ja asemakaa-

vaosastontoisistaan poikkeavat luonnokset esiteltiin asemakaavalautakun-

nalle samanaikaisesti syksyllä 1967. Lautakunta valitsi asemakaavaosaston 

esittämän version ja pyysi siitä tulevien rakentajien ja rakennuttajien lausun-

not. 

 

Kaava eteni valtuuston käsittelyyn ennätyksellisen lyhyessä ajassa ja kiireelli-
simmät poikkeuslupahakemukset olivat valmiina kaavaehdotuksen mennessä 

valtuustoon. Poikkeuslupia puollettiin välittömästi useille taloyhtiöille. Ra-

kennustyöt aloitettiin sisäasiainministeriön poikkeuslupien turvin ennen kuin 

asemakaavaa oli vahvistettu ministeriössä. 

 

Rakentaminen oli täydessä käynnissä jo 1 ½ vuoden kuluttua aluerakentamis-

sopimuksen hyväksymisestä. Kaavan vahvistuessa keväällä 1968 puolet alu-

een rakennuksista oli jo valmiina. 

 

Ivisnäsiin valmistui 1967 Asuntosäätiön rakennuttama As. Oy Itä-Kunnas (48 
asuntoa). Aluerakentamissopimusten mukaisesti alueella toteutettiin myös 

yksi kunnallinen vuokratalo. Ivisnäsissä ja Lounaisrannikolla alkaneen asunto-

tuotannon rahoituksen pohjana oli vuonna 1963 Postisäästöpankin kanssa 

tehty asuntosäästösopimus. 

  

Asuntohallituksen lainoittamana valmistui 1968 Asunto-Oy Säästökesä (24 

asuntoa) ja Asunto-Oy Itäkumpu (144 asuntoa). Vuonna 1969 valmistui Asun-

to-Oy Säästömartti  (108 asuntoa), seuraavana vuonna   Asunto-Oy Säästö-

kaitans (132 kerrostalohuoneistoa) ja Asunto-Oy Säästösammal (33 rivitalo-

huoneistoa). 
  

 Iivisniemen lähiö valmistui 1970. 

 

 Asuntosäästäjät r.y. 

 

Asuntosäästäjät r.y. hankki vuonna 1963 edullisesti kaksi suurehkoa 

rakennusaluetta Helsingin kaupungin läheisyydestä, toinen oli Kallvik 
Helsingin maalaiskunnan alueelta (Vuosaari) ja toinen oli Ivisnäs Es-

poon kauppalan alueelta. Yhdistyksen tarkoituksena oli keskittää toi-

mintansa näille alueille tulevina vuosina. Vuosaaren tulevaksi asukas-

määräksi arvioitiin 15.000 – 20.000 henkeä,  joista asuntosäästäjiä n. 

9.000. Ivisnäsiin odotettiin vastaavasti 3.500 asukasta ja alueen asun-

tojen oli määrä valmistua vuosina 1968-1970. 

  

Vuonna 1965 Asuntosäästäjät asetti tavoitteeksi noin 1.500 asunnon 

vuosittaisen rakennuttamisen. Rakenteilla tai suunnitteilla olivat tuol-

loin Vuosaaren, Vantaanpuiston, Lippajärven, Ivisnäsin ja Vartiosaa-
ren alueet, joista viimeksi mainittu hanke 7.000 asukkaan kaupungin-

osan rakentamiseksi ei toteutunut. Yhdistys pyrki Vuosaaren jälkeen 

löytämään uusia  sopivia aluerakentamiskohteita ja toiminta laajeni 

käsittämään kohteita Keravalla, Tapanilassa, Kontulassa,  Vantaan-

puistossa, Malmilla, Espoon Haukilahdessa, Laajasalossa, Pakilassa, 

Järvenpäässä sekä Munkkiniemessä ja kantakaupungissa Hämeentiel-

lä. (Asuntosäästäjät r.y.:n toimintakertomukset, HKA)  
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IIVISNIEMEN ASEMAKAAVA, KORTTELIT 31002—31011, 1966, KORJATTU 1968 

Iivisniemenkatu muodostaa liikenteellisen pääakselin. Sen varteen on keskitetty kaupalliset 

palvelut ja pääosa pysäköinnistä. Tori ja ostoskeskus sekä länsi-itäsuuntainen kävelyakseli 

muodostaa vastakkaisessa suunnassa jalankulkijoiden pääakselin. Ympäröivä luonto lomittuu 

rakenteeseen sisäisten puistojen ja avoimen korttelirakenteen saattamana. Asemakaavaan 

on otettu mukaan ympäröivät puistoalueina säilytettävät metsä– ja laaksoalueet.   
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IIVISNIEMI, ASEMAKAAVAN HAVAINNEKUVA 1967,   Arkkitehti Sakari Laitinen 

Liike– ja julkiset rakennukset  1 Yhteiskoulu Arkkitehti Osmo Sipari 

     2 Myymäläkeskus, Keskus-Sato,  

        Suunnitteluosasto Tarki Liede 

Asuinrakennukset   3 Arkkitehti Bror Söderman 

     4 Arkkitehti Antti Miettinen 

     5 Arkkitehti Touko Neronen 

 

Rakentamisen ohjaus 

ja koordinointi  Aluerakennus Oy 

Rakennuttajat  Espoon kauppala 

   Asuntosäätiö 

   Keskus- Sato Oy 

   Asuntosäästäjät Ry 

   Osakkeiden myynti Väinölä  Oy 

Asemakaavasuunnittelu Espoon kauppalan Asemakaavaosasto 

    Arkkitehti Sakari Laitinen 

Kunnallistekniikan  Insinööritoimisto Viatek 

 Suunnittelu   Dipl. Ins Otso Taivanen 

Puutarhasuunnittelu  Puutarhasuunnittelutoimisto Jussi Jännes 

    Puutarhasuunnittelutoimisto  Rosenbröijer 

4 

4 

4 

5 
5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 3 

2 
5 

5 

5 

3 
3 

1 

Havainnekuvassa korostuvat korkeatasoisten julkisten ulkotilojen sarjat, ja niiden suhde ympäröi-

viin luontoalueisiin. Länsi-itäsuuntainen tori- ja puistoakselin länsipäädyn pieni kallion eteen suun-

niteltu toritasanne on jäänyt toteutumatta. Myös itäpäähän suunniteltu pieni tori johon liittyy ete-

lässä ajan henkeen  pienten urbaanien pihasarjojen rytmittämä päiväkoti toteutui toisella tavalla. 

Alueen pohjoisreunan 2-kerroksinen pysäköintitalo on niinikään jäänyt toteutumatta. 

 

Toteutumatta jääneet kohteet 
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Rakennukset - suunnittelu ja toteutus 

Ensimmäinen ja toinen rakennusvaihe käsittivät yhdeksän 4-kerroksista 3-6-portaista lamellitaloa. Huoneistoja oli 

yhteensä 352 kpl. Huoneistojen keskimääräinen pinta-ala oli  66,5 m2 , yhteenlaskettu kerrosala oli  29.140 m2 . 

 

 
Iivisniemen asuinrakennusten rakennustekniikkaa  esiteltiin Arkkitehti-lehdessä 3/1969  seuraavasti: 

Kellarit on valettu paikalla, kevyet väliseinät ovat rapattuja. Asuinkerrokset ovat täyselementtirakenteisia. Ulko-

seinät ovat sandwich-ruutuelementtejä, päädyissä kantavia. Kevyet väliseinät ovat puurunkoisia kalustoseiniä. 

Kylpyhuone- ja WC-tilat ovat tehdasvalmisteisia tilaelementtejä. 

Kortteli 31009. As Oy Säästömartti, Iivsniemenkatu 2 rakenteilla. Julkaistu Hbl 14.6.1969. 

Vedoksen on toimittanut lehdistölle Asuntosäästäjät r.y. Kuva Stig Bergström.© KSF Me-

dia Arkiv 
Asunto Oy Ivisnäs 2 Talo 4. Pääpiirustukset, julkisivut pohjoiseen ja etelään. Julkisivumateriaalit ovat betonielementti, puu ja 

lasi.  15.10.1966. Asuntosäätiö, Bror Söderman. EK RVK 

Iivisniemen aukio, Talo A. Rivitalon pääpiirustus. Arkkitehti Antti Miettinen. EK RVK 

Iivisniemi, asuinrakennus rakenteilla. Julkaistu Hbl 30.9.1967 sekä Asuntosäätiön tiedotus-

lehdessä lokakuussa 1967. "Viime perjantaina 29.9. vietettiin Ivisnäsin rakennusalueen 

yhteisharjakaisia. ... Meneillään oleva Ivisnäsin I vaihe käsittää kolme asuntoyhtiötä, joille 

tulee kuusi taloa sekä yksi kunnallinen vuokratalo. Kaikenkaikkiaan tulee huoneistoja 289, 

keskipinta-alan ollessa 66 m2." Asuntosäätiön tiedotuslehti Tapiola Tänään N:o 33, 

5.10.1967.  Kuva © KSF Media Arkiv 
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Vasemmalla kuva länteen kohti Ivisnäsinkatua ja kalliorinnettä, 

elokuu 1969. © KSF Media Arkiv 

Ylh. Bror Södermanin suunnittelema lamellitalo. Elokuu 1969. 

© KSF Media Arkiv 

Ivisnäsinkatu. Julkisivu etelään pihalle. Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen.  15.4.1969.EK RVK 
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Rakennukset - suunnittelu ja toteutus 

OSTOSKESKUS 

Iivisniemen ostoskeskuksen pääpiirustukset on päivät-

ty 19.4.1968. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Keskus-

Sato Oy. Ostoskeskukseen suunniteltiin kahdeksan 
myymälöiden lisäksi tilat seurakuntasalille eteis- ja ker-

hohuoneineen. Pääpiirustusten mukaan alkuperäiset 

julkisivupinnat ovat olleet valkoista, Kenitex-

pinnoitettua kalkkihiekkatiiltä, ikkunakehykset eloksoi-

tua alumiinia ja leveän räystäslipan liimapuupalkkien 

kannattama otsa valkoiseksi polttomaalattua alumiini-

peltiä. 

 

1960-luvun lähiöiden rakentamiseen liittyy olennaisesti 

ostoskeskusten ilmaantuminen uutena rakennustyyp-
pinä, jolla on tunnusomaiset, eri kohteissa toistuvat 

piirteet. Helsingin, Vantaan ja Espoon ostoskeskuksista 

julkaistut selvitykset tarjoavat taustatietoja rakennus-

tyypin ratkaisuista ja arkkitehtuurista. (Eskola 2002; 

Helasvuo&Vainio 2008) 

 

Iivisniemen ostoskeskus edustaa hyvin aikansa ostos-

keskusarkkitehtuuria. Tyypillistä on monen pienehkön 

myymälän kokoaminen selkeään, yksikerroksiseen, 

tasakattoiseen rakennusvolyymiin, jonka julkisivua hal-
litsevat suuret, yhtenäiset näyteikkunat ja korostunut, 

ulkoneva räystäs. Iivisniemen ostoskeskukseen rinnas-

tettavia aikalaisia edustaa arkkitehtuuriltaan samankal-

tainen, 1962-1965 rakennettu, Vantaan ensimmäisiin 

kuuluva Kaivokselan ostoskeskus.  

Ostoskeskus rakenteilla. Julkaistu Hbl 16.8.1968. "Eilen vietettiin harjannostajaiset liikekeskuk-

sessa, jonka rakennusliike Keskus-Sato rakentaa Espoon uudelle asutusalueelle, Iivisniemeen. 

Rakennukseen tulee 8 myymälää, väestönsuoja ja 15 autotallipaikkaa. Pääurakoitsijana toimii 

rakennusliike A. Heikkinen. Rakennuksen on määrä valmistua lokakuussa."  © KSF Media Arkiv 
Julkisivu etelään ja pohjapiirros, Keskus-Sato. EK RVK 

 

Ostoskeskuksen edusta on Iivisniemen tapauksessa 

suunniteltu osana arkkitehtuurin ja maisema-

arkkitehtuurin muodostamaa viimeisteltyä kokonai-
suutta, johon liittyvät isokokoiset betonilaatat, por-

rasaskelmat. tukimuurit ja istutusalueet. 

 

KOULU 

Arkkitehti Osmo Siparin (s.1922) vuonna 1968 suunnit-

telema Vapaaniemen yhteiskoulu rakennettiin Ivisnä-

sin kartanon kuusiaidan kehystämään hyötypuutar-

haan. Arkkitehtuurin lähtökohtia olivat Iivisniemen 

asemakaavassa määritelty sijoitus pitkän puutarhate-

rassin suuntaisena ja jalankulkuraitin päätteenä alarin-
teessä. Pitkänomaisen, kaksikerroksisen kouluraken-

nuksen suoralinjainen länsisiipi sisältää erikoisluokkia 

ja kampamainen pohjaratkaisu muodostaa sarjan piho-

ja, joihin muut opetustilat avautuvat. 

 

Tasakatto ja toistuviin samanmittaisiin yksikköihin pe-

rustuva julkisivujäsentely on esimerkki 1960-luvun lo-

pun tunnusomaisesta arkkitehtuurisuuntauksesta, jota 

edustivat esimerkiksi Aarno Ruusuvuori, Kirmo Mikkola 

ja Juhani Pallasmaa. Leena Makkosen kouluarkkiteh-
tuuria käsittelevässä julkaisussa mainitaan tätä suunta-

usta edustavina, helsinkiläiskoulujen parhaimmistoon 

kuuluvina kouluina Aarno Ruusuvuoren suunnittelema 

Roihuvuoren ala-asteen koulu (1967) ja Botby högsta-

dieskolan koulu (1966, Kråkström, Mikkola, Pallasmaa). 
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Makkonen käsittelee erityisesti Osmo Siparin kehittelemiä, uusia koulura-

kennuksen pohjaratkaisutyyppejä. Hänen 1960-luvulla suunnittelemiaan so-

lukouluja ovat Puotilan ala-asteen koulu (1967) sekä Ala-Malmin perus-

koulu (1965). Sipari käsitteli solukoulutyyppiä Arkkitehti-lehdessä 1967 
julkaistussa kirjoituksessaan. 

Pihanäkymä, kuv. Simo Rista. SRM 

Vasemmalla ja alla: pihanäkymä, kuv. Simo 

Rista. SRM 

Vasemmalla alh. Ivisnäsin kartanon tammiri-

vin takana näkyy koulun  länsijulkisivu. Kuv. 

Simo Rista. SRM 

Asemapiirros 1968/1970. Pääpiirustus. EK RVK 
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Asemakaavan illustraatio (1967)  ja sen alle sijoitettu ilmakuva vuodelta 1960 osoittavat, että Ivisnäsin kartanon päärakennuksen  ja puutarhan säilyneen tammirivin koordinaatit muodos-

tavat lähtökohdan koko alueen koordinaatistolle. Keskusraitti suuntautuu kohti entistä päärakennusta. Rakennetun alueen vapaamuotoinen rajautuminen avoimeen laaksotilaan noudat-

taa perinteisen viljelymaiseman pellon ja metsän rajalinjaa. Koulurakennus on sijoitettu kartanon aikaisen kuusiaidan rajaaman hyötypuutarhan alueelle.  Ilmakuva Maanmittauslaitos, 

vanhojen ilmakuvien arkisto 09/2013. 

 

Yleiset alueet ja pihat - suunnittelu ja toteutus 

Yleisten alueiden ja piha-alueiden suunnittelu  

 

Iivisniemen alueen maisemasuunnittelusta vastasivat alan johtava 

suunnittelutoimisto, Tapiolan maisemasuunnittelusta tunnettu Puu-

tarha-arkkitehtitoimisto Jussi Jännes. Käytännössä suunnitelmien 

laatiminen on ollut Jänneksen toimistossa  puutarha -arkkitehti M-L. 

Rosenbröijerin tehtävänä. Kuten Jännes, Rosenbröijer oli opiskellut 

Tanskassa ja hän tavoitteli työssään moderniin arkkitehtuuriin soin-

tuvaa muotokieltä.  

 
Iivisniemen ympäristöhistorian selvityksen yhteydessä on Jussi Jän-

neksen piirustuskokoelmasta löytynyt Rosenbröijerin signeeramia 

piirustuksia, jotka muodostavat alueen lähes kaikkien pihojen ja jul-

kisen ympäristön suunnitteluaineiston. Kunnianhimoisten suunnitel-

mien perusteella voidaan todeta, että Iivisniemen maisemasuunnit-

telun tavoitteet asetettiin korkealle – siitä ovat osoituksena istutus-

ryhmien ja rajausten huolellinen muotoilu, olevan ja istutettavan 

puuston lomittuminen sekä ostoskeskukseen liittyvän torialueen 

muotoilu porrasaskelmineen.   Maj-Lis Rosenbröijer on maisema-

suunnittelijana työskennellyt alueen asemakaavaperiaatteita kunni-
oittaen ja jalostaen.  Erityisen huomionarvoista on se, miten keskus-

raitin puistomainen ympäristö liittyy visuaalisesti torialueen välityk-

sellä mäntyjä kasvavaan jylhään, läntiseen kalliorinteeseen. 

 

Yleensä Iivisniemen kerrostaloalueen piha-alueet rajautuivat puisto-, 

metsä- ja kallioalueisiin  ilman rajaavia aitoja, modernistisen asema-

kaava- ja maisemasuunnitteluihanteen mukaisesti. 



STADIONARK   Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson                                                                     41                                                                                                                                                 Kaitaa-Iivisniemi kulttuuriympäristöselvitys  

 

Vasemmalla Iivisniemen keskusraitti länteen päin kuvattuna, 

elokuu 1969. © KSF Media Arkiv 

Näkymä keskusraittia pitkin itään kohti koulua. Vasemmalla näkyy nuorten vaahterantaimien istu-

tettu rivi ja nurmikolla kasvavia, säilyneitä mäntyjä ja kuusia. Kuv. Simo Rista. SRM 

Oikealla näkymä koulun suuntaan keskusraittia pitkin. Tunnus-

omainen piirre ovat isot betonilaatat.  Kuv. Raimo Poutanen. 

SRM 

Ensimmäisen vaiheen alustava yleispiirustus, johon ei vielä ole piirretty puisto- tai torialueiden suunnitelmia. Puutarha-arkkitehtitoimisto 

Jussi Jännes. SRM 
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MAISEMASUUNNITTELU 1966-1968. PIIRUSTUKSET  MAJ-LIS ROSENBRÖIJER (SRM) 

MAISEMASUUNNITTELU 1966-1968 Maj-Lis Rosenbröijer 

Ivisnäs, Asuntoalue  Vaihe I, Yl. alueet. Yleispiirustus 1:500 2.11.1967 

 

OSASUUNNITELMAT 
Julkisten alueiden puistosuunnitelmat 

Korttelialueiden puutarhasuunnitelmat 

 

Keskuspuisto 

Tori ja paikoitus 

 

Ei esitetty kartalla: 

Puisto- ja puutarhasuunnitelmiin liittyvät istutuspiirustukset 

Katualueiden istutus- ja mittapiirustukset: 

 Ivisnäsin aukio 
 Ivisnäsinkatu 

 Ivisnäsinkuja 

 Ivisnäsinpolku 

 Ivisnäsintie 
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Huoltotie kortteliin 31007,Kortteli 31005, tontit 1, 2 ja 3, Kortteli 31007, tontti1, 

Kortteli 31008, tontti 1, Kortteli 31008, tontti 2, Kortteli 31011, tontti 1 

MAISEMASUUNNITTELU 1966-1968. PIIRUSTUKSET  MAJ-LIS ROSENBRÖI-

JER (SRM) 
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3.1  RAKENNUKSET JA RAKENNETTU  YMPÄRISTÖ  - OMINAISPIIRTEET JA ARVOT  

OMINAISPIIRTEET, ARVOT JA SÄILYNEISYYS  

 

Villa Rulluddin ja Villa Marjarannan kulttuurihistoriallisia arvoja on käsitelty 

muun muassa Espoon rakennuskulttuurin inventoinnissa 1984, valtakunnalli-

sesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelossa 1993, Ete-

lä-Espoon yleiskaavaan liittyvässä inventoinnissa 2005 ja Uudenmaan liiton 

julkaisussa 2012. Villa Rulludden ja Villa Marjaranta kuuluvat maakunnallisesti 

arvokkaaseen alueeseen ”Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus - Ska-

tanniemi-Kaitalahti-Rulludd”. 
 

Espoon ympäristöyhdistys esitti 20.10.1986 lääninhallitukselle Villa Rulluddin 

huvilan suojelua rakennussuojelulain perusteella ja lääninhallituksen suojelu-

päätös asiasta tehtiin 7.4.1989. Villa Rulludd suojeltiin em. lain nojalla valtio-

neuvoston päätöksellä 8.3.1990. 

 

Rakennussuojelulailla suojellun, historiallisesti, arkkitehtonisesti ja ympäris-

töllisesti arvokkaaseen huvilaan liittyy arvokas huvilapuutarha ja pihapiiri vah-

titupineen sekä Papinkalliolle perustettu ainutlaatuinen, kulttuurihistorialli-

sesti ja puutarhataiteellisesti merkittävä kalliopuutarha. 

 

Villa Rulluddenin tunnusomaisia piirteitä on selkeästi suurmaisemassa hah-

mottuva niemi, jonka arvokkaaseen ympäristökokonaisuuteen kuuluvat huvi-

larakennukset, sivurakennukset, kivirakenteiset rantamuurit ja laiturit, korke-

at puut ja huvilapuutarhan säilynyt puutarhakasvillisuus, kuten perennaistu-

tukset, kukkivat pensaat, hedelmäpuut ja leikattujen leppäaitojen jäänteet. 

Villa Marjarannan arkkitehtonisesti ja historiallisesti arvokkaan, sopusuhtai-

sen jugend-huvilan on suunnitellut arkkitehtitoimisto Gesellius- Lindgren-

Saarinen, jonka signeeraamat piirustukset löytyivät Oswald Kairamon (ent. 

Kihlmanin) hämäläisen kartanon ulkorakennuksesta 2000-luvulla. 
 

Rulluddenin 1873-1908 muotoutunut  huvilarakennusryhmä, vahtitupa ja 

kauempana sijaitseva puuvaja ovat hyvin säilyneet. Huvilan ruokataloutta pal-

velleet maa- ja jääkellarit ovat edelleen rakenteina säilyneet. Huvila peruskor-

jattiin 1990-luvun vaihteessa ja Kihlmanin suvun kuuden sukupolven kesähu-

vila-vaiheen jälkeen huvilan käyttö muuttui Espoon kaupunginmuseon hallin-

noimaksi kotiseututaloksi. Huvilan ja puutarhan historiaa käsitellään Espoon 

kaupunginmuseon julkaisemassa kirjassa Villa Rulludd ja  Iivisniemi-Kaitaa-

seuran kirjassa Tarinoiden Kaitaa. 

 

Laitureiden kivi- ja betonirakenteet ovat säilyneet, samoin Päijännehuvilan 

rannanpuoleisen pihatasanteen järeistä kiviharkoista ladottu pengermuuri.  

Kauempana varsinaisesta huvilaniemestä sijainnut vanha höyrylaivalaituri, 

johon kuului useita hirsiarkkuja ja uimahuone, on säilynyt rantakaislikkoon 

kätkeytyvänä rauniona. 

 

Puutarhan vaiheista on säilynyt poikkeuksellisen paljon valokuvia, kasvillisuus-

luetteloita ja lisäksi muistiin merkittyjä kertomuksia puutarhan kasveista ja 

viljelyksistä. Huvilassa asunut kirjailija Christer Kihlmanin on julkaissut kirjoi-

tuksia huvilasta ja puutarhasta. Puutarhasta on viimeksi laadittu kasvillisuus-
inventointi vuonna 1990. Aikoinaan hyvin hoidetussa puutarhassa ja pihapii-

rissä on säilynyt jäänteitä perennaistutuksista ja kukkivista pensaista, vaikka 

käytäväjärjestelmä on muuttunut ja viljelypalstat on korvattu nurmikolla. 

Puutarhanäkymiä kehystävät edelleen korkeat puut, kuten männyt, kuuset, 

lehmukset ja koivut. Rantoja kiertäneet leikatut leppäaidat ovat kasvaneet 

hoitamattomaksi rantaryteiköksi, joka sulkee huvilapuutarhasta avautuneita 

merinäkymiä.  Kalliopuutarhan aikoinaan suurella vaivalla toteutetut, näyttä-

vät ja monilajiset istutukset ovat pääosin kadonneet, mutta kestävimmät säi-

lynet lajit, kivirakenteiset polut, portaat ja tukimuurit, allasrakenteet sekä 

näkötornin jalusta ovat pääpiirteissään tunnistettavissa. 

 

Selvitystyön perusteella on todettavissa, että Kihlmanin huvilaan liittyvä kal-

liopuutarha käytäväjärjestelmineen ja sitä reunustavat metsäiset rinteet muo-

dostavat olennaisen osan Villa Rulluddin ja Villa Marjarannan muodostamaa 

kulttuurihistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokasta kokonaisuutta. 

 

Villa Marjarannan huvilan ja puutarhan ympäristöön on 1980-luvulta alkaen 

kaavoitettu ja rakennettu uusia tontteja eikä huvilan puutarha ole enää koko-

naisuudessaan säilynyt. Vehreän puutarhan kehystämä, hyvin säilynyt ja pe-

ruskorjattu asuinrakennus muodostaa edelleen arvokkaan, Rulluddin huvila-
kokonaisuutta täydentävän ympäristökokonaisuuden. Huvilan rakennuttajan, 

Oswald Kihlmanin merkitys kasvitieteilijänä ja innokkaana puutarhan harras-

tajana sekä nuoren Viljo Castrénin 1916 laatima puutarhan yksityiskohtainen 

asemapiirros ja kasviluettelo lisäävät huvilapuutarhan kulttuurihistoriallista 

merkittävyyttä.     

 

VILLA RULLUDD JA VILLA MARJARANTA - HUVILAT, PUUTARHAT JA PUISTOKOKONAISUUS 
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RULLUDDEN JA MARJARANTA 

 

Huvilapuutarhojen ja kalliopuutarhan säilyneiden 

ka kadonneiden piirteiden paikannuskaavio. Ny-

kyiselle pohjakartalle laadittu havainnekuva aut-

taa tunnistamaan myös niitä puutarhaelementte-

jä, joista on säilynyt korkeintaan viitteitä maas-

tossa ja kasvillisuudessa.  

 
Nykytilanteen tarkempi säilyneisyystarkastelu 

edellyttää  rakenteiden ja kasvillisuuden  inven-

tointia. 

Pohjakartta © Espoon kaupunki 
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 VILLA RULLUDDEN  

 

Huvilapuutarhojen säilyneiden ja kadonneiden piirteiden paikannuskaavio. Nykyiselle pohjakartalle laadittu ha-

vainnekuva auttaa tunnistamaan myös niitä puutarhaelementtejä, joista on säilynyt korkeintaan viitteitä maastos-

sa ja kasvillisuudessa. Tarkempi säilyneisyystarkastelu edellyttää  rakenteiden ja kasvillisuuden  inventointia. 

2 

3 

1 

4 5 

6 

7 

8 

2 
Näkymät puutarhasta rannan ja entisen höyrylaivalaiturin suuntaan ovat kasvaneet umpeen. Viljelty puutarha on 

muuttunut nurmikoksi. Taustalla kasvaa  mm. vanha syreenipensas . 
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Huvilan puutarhassa kasvoi mm. hajuherneitä. Kuvassa todennäköisesti Ag-

nes ja Margit Kihlman. EKM 

Puutarhanäkymä pohjoiseen 1908, vasemmalla taustalla ns. Kasvitieteellinen 

puutarha ja harva koivikko. Keskellä näkyy kahden männyn takana kaivo. 

Männyt vartioivat huvilalle johtavaa käytävää. EKM 

1 

2 2 

2 1 
Kuvassa näkyvät kaivo ja samat, korkeiksi kasvaneet männyt. Puutarhan käy-

täväverkosto on muuttunut ja mäntyjen ympärille on muodostettu ajosilmuk-

ka.  

Näkymä entisten viljelypalstojen yli kohti huvilaa. Oikealla häämöttää punainen vahtitupa.  Näkymä vahtituvan suuntaan. Oikealla korkeaksi kasvanut puusto peittää rantanäkymän.  8 ja 
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3 4 4 5 

4 6 

”Talvihuvilan” avoveranta avautuu itään. Istutukset ovat 

pelkistyneet. 

Pihapiiriin kuuluvat suuret puistopuut, mm. lehmukset.  Näkymä pihalta koilliseen. Pihalle johtavaa käytävää kehystävät korkeat männyt. 

Pohjoisen, ns. isoäidin laiturin kiviarkku on säilynyt.  Sekä rannan puolella että piha-alueella on säilynyt huvilapuutarhaan olennaisesti kuulu-

via korkeita mäntyjä. Koristeistutukset ovat pelkistyneet tai hävinneet.  
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Juhlaliputus Rulluddenin höyrylaivalaiturilla 1900-luvun alussa. EKM 

 

4 7 7 

8 

Kookkaista kiviharkoista rakennetut rantamuurit ovat säilyneet kaislikon katvees-

sa.  Leikatusta leppäaidasta on säilynyt jäänteitä.  

Maisemallisesti arvokkaat, erikoisen muotoiset männyt ovat 

säilyneet pihapiirissä. 

Näkymä Suvisaariston suuntaan.  Vasemmalla vahtituvan laajennusosa, jonka toiseen kerrok-

seen rakennettiin huone puutarhakasvien talvisäilytystä varten.  

Rantamuurit, leikatut aidat ja eteläinen laituri 1930-luvulla, taustalla Päijänne-

huvila vuodelta 1893 ja vasemmalla 1900-luvun alussa valmistunut torni. EKM 
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1 

2 

2 
Näköala avautuu Papinkalliolta länteen ja lounaaseen.  

1 
Nelikerroksisen, 1940-luvulla sortuneen näkötornin säilynyt kivijalka. 

3 
Alhaalla vasemmalla kalliopuutarhan avoin, kadonneiden istutusten reunus-

tama alue. 

4 Alla kivireunainen, umpeen kasvava allas.  5 Kalliopuutarhassa säilynyt kultasadepensas.  

3 

4 

5 

6 
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Rehevän puutarhan ympäröimä Villa Marjaranta 1977 ennen kuin ympäröivä alue kaavoitettiin tonteiksi ja huvilan eteen 

rakennettiin katu. Huvila peruskorjattiin talviasuttavaksi 1982. Kuva EKM.  Alla nykytilanne.  

Villa Rulluddin puutarhasta on näköyhteys Villa Marjarantaan. 

6 
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OMINAISPIIRTEET, ARVOT JA SÄILYNEISYYS  

 

Iivisniemen 1960-luvun alueen alkuperäisen kaavaratkaisun tunnusomaisia piirteitä ovat ulkosyöttöinen liikenneratkaisu, pal-

veluiden keskittäminen ostoskeskuksen ja pääkadun varrelle, torin ja keskusraitin muodostama kevyen liikenteen selkäranka 

ja rakennusten sijoittuminen vaihtelevia näkymiä tarjoavaan, suorakulmaiseen koordinaatistoon, lomittain ympäristöön ku-

rottavien puistoraittien kanssa. Kortteleille tyypillistä on puoliavoin, ympäristöön yhdistyvä tilarakenne. 

 
Ydinalueen ulkotilat koostuvat matalien lamellitalojen rajaamista julkisista jalankulkuväylistä, puistoraiteista, puistoista ja 

niiden välissä sijaitsevista vehreistä piha-alueista. Kalliorinteeseen rakennetut korkeat kerrostalot korostavat alueen länsi-

osan asemaa paikallisena keskuksena ostoskeskuksineen ja torialueineen. Lounaisosan pitkät, kaksikerroksiset rivitalot muo-

dostavat korkean rakentamisen siluettia pehmentävän, porrastuvan jalustan peltolaakson maisemanäkymien suuntaan. Pää-

raitin päätteeksi, kuusiaidan ympäröimälle puutarha-alueelle rakennettu koulurakennus muodostaa kerrostaloalueelle selke-

än itäisen rajakohdan. 

 

Lyhyessä ajassa suunniteltu ja rakennettu pienehkö lähiökokonaisuus on ilmeeltään ja ominaispiirteiltään eheänä säilynyt, ja 

lukeutuu siksi aikakautensa suomalaisen lähiörakentamisen merkkikohteisiin. Alue muodosti jo alkuperäisiltäkin tavoitteil-

taan pienen kompaktin ja itsenäisen kokonaisuuden, joka oli tarkoitus myöhemmin yhdistää pohjoispuolelle toteutettavaan 
aluekeskukseen. 

 

Iivisniemen kulttuurihistorialliset arvot on aikaisemmin tuotu esiin Etelä-Espoon yleiskaavaan liittyvässä inventoinnissa 2005. 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Iivisniemen 1960-luvun alue on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä suunnittelu-

vaiheessa vallinneiden tavoitteiden mukaisena, viheralueiden ympäröimänä asuinalueena. Alue on merkittävä arkkitehtoni-

nen ja maisemallinen kokonaisuus, jonka keskeisiä arvoja ovat johdonmukaisesti suunniteltu ja toteutettu ympäristö ja aikan-

sa tunnusomaista, teollista rakentamista edustava yhtenäinen arkkitehtuuri, joka on mittasuhteiltaan harkittua ja huolella 

viimeisteltyä. Rakennusten valkoinen yleissävy ruskean värisine yksityiskohtineen ja pitkät, horisontaalisuutta korostavat 

nauhajulkisivut luovat kontrastin vehreälle ympäristölle ja rakennusten lomassa kasvavien korkeiden puiden rungoille.  
 

 

IIVISNIEMEN ASUINALUE 
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Iivisniemen asuinalueen ominaispiirteet  

 

SUHDE YMPÄRISTÖÖN 

Avoin rakenne mahdollistaa näkymiä ympäröivään luontoon. 

Julkiset ulkotilat, torit ja puistot sijoittuvat läpi alueen kulkevien, 

kevyen liikenteen akseleiden varteen. 

Ympäröivä luonto ja maisema muodostuu osaksi kaupunkiraken-

netta.  

Alue lomittuu  lännessä hienovaraisesti metsäiseen kallioaluee-

seen.  

Alue rajautuu etelässä matalampana rakenteena laaksoalueeseen, 

sen soljuvaa horisontaalista suuntautumista korostaen.   

RAJAUTUMINEN  

Ilmeeltään ja jäsentelyltään selkeästi ympäristöstään rajautuva 

yhtenäinen kokonaisuus. 

Rakenteeltaan ja tiiveydeltään vaihteleva, suorakulmaisessa koor-

dinaatistossa polveileva reuna. 

Lännessä muodostavat rakennusten päädyt avointa rajaa maise-

maan.  

Etelässä muodostavat rakennukset suljettua, puistojen kohdilla 

avautuvaa rajaa maisemaan.  

Pohjoisessa rajaus on muita reunoja hajanaisempi. Toteutumatta 

jääneen pysäköintitalon sijaan muodostaa metsä maisemassa ra-

jaa avoimille pysäköintialueille. 

RAKENNE 

Suorakulmaiseen koordinaatistoon tukeutuva perusjäsennys, ku-

ten samanaikaisessa Lounais-Espoon  kaavarungossa (1967). 

Avoin, kompakti rakenne. 

Horisontaalisuutta korostava rakenne. 

Toistuva kerroskorkeus ja massoittelu. Päärunkona on 4 -

kerroksiset lamellitalot, joille luo kontrastia länsireunan korkeat 7-

kerroksiset lamellitalot, sekä lounaiskulman 2-kerroksiset rivitalot.  
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NÄKYMÄT YMPÄRISTÖÖN  

Alueen tärkeitä ominaispiirteitä ovat sen sisältä ym-

päröivään luontoon avautuvat näkymät. 

 

SUHDE LUONTOON 

Rakennetun ja luonnonmaise-

man raja lomittuu. 

Metsä on tuotu aivan rakennus-

ten vierustalle. 

MAISEMALLINEN KOKONAISUUS 

Maisemalliseen kokonaisuuteen kuuluu eteläpuo-

linen avoin puistoalue ja länsireunan kallioalueet.   

IIVISNIEMEN KARTANON JÄLKIÄ MAISEMASSA 

Koulun länsipuolella on säilynyt kartanon pi-

han tammirivi ja muita puistopuita. 

Jalankulun pääraitin päätteenä oli 1970 puret-

tu kartanon päärakennus. Nykyisenä päättee-

nä on koulu. 

Kartanon puutarhaa rajannut kuusiaita muo-

dostaa rajaa koulun pihalle. Kuusiaita on hiljat-

tain uusittu. 
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Iivisniemen asuinalueen ominaispiirteet  

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI 

Eriytetty liikenne. Autoliikenne ja jalankulku on erotettu omille 

väylilleen. Pääosa alueesta on rauhoitettu autoliikenteeltä. 

Ulkosyötteinen ja pääkatuun tukeutuva liikenne. 

Keskitetty, osin kansien alle sijoittuva pysäköinti. Rivitaloalueella 

pysäköinti asuntojen yhteydessä. Pohjoisreunaan suunniteltu  

pitkä 2-kerroksinen pysäköintitalo on jäänyt toteutumatta. 

SISÄINEN JÄSENTELY 

Suorakulmainen, Ivisnäsin kartanon puutarhaan palautuva koor-

dinaatisto  ja polveileva  tilarakenne. 

Itä-länsisuuntaiset ja pohjois-eteläsuuntaiset kevyen liikenteen 

raitit halkovat aluetta. 

Julkiset ulkotilat, torit ja puistot sijoittuvat näiden varteen. 

Länsi-itäsuuntaisen pääakselin päätteenä lännessä on kalliorin-

ne,  itäisenä päätteenä on koulu, joka on rakennettu Iivisniemen 

kartanon puretun päärakennuksen puutarhaan. 

Alueen sisäosissa on rakennusten rajaamat suorakulmaiset piha-

alueet, reunoilla  metsämaisemaan ja puistoalueille avautuvat 

pihat. 

PALVELUT JA TOIMINNAT 

Tori ja liikekeskus sijoittuvat keskeisesti alueelle, pääkadun var-

teen. 

Pääkadun länsireunan rakennuksissa on maantasossa liikehuo-

neistoja.  

Koulu ja päiväkoti sijoittuu alueen itäreunalle. 

Ympäröivät virkistysalueet reitistöineen ovat osa alueen palvelu-

rakennetta. 
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ELÄMYKSELLINEN KAUPUNKITILA 

Toisto ja variaatio rakenteessa tekee kooltaan pienestä aluekokonai-

suudesta elämyksellisen. 

Lyhyet ja pitkät näkymät vuorottelevat.   

Rakennusten välistä sekä maantasokerroksen aukotuksien kohdalla 

avautuu rajattuja näkymiä maisemaan. 

Tunnelmaltaan vaihtelevien rakennettujen jalankulkuraittien ohella 

tarjoavat kapeat polut  elämyksellisiä reittivaihtoehtoja. 

YHTENÄINEN KAUPUNKIKUVA 

Modernismin ihanteita noudattava valkea yleisväritys luo eheyt-

tä ja samalla kontrastia ympäröivään luontoon. 

Julkisivujen jäsennys nauhamaisin ikkunoin ja parvekkein, maan-

tasokerroksen tummempi poikkeava käsittely, sekä päätyjen ja-

lusta-aiheet korostavat horisontaalivaikutelmaa. 

Yhtenäinen kaupunkikuva luo vahvaa identiteettiä. 

SISÄISET PUISTOT, LEIKKIALUEET JA KASVILLISUUS 

Alue on kauttaaltaan puistomaisena hoidettu. Sisäiset puistot 

ovat pitkälti toteutuneet suunnitellun kaltaisina. 

Pihat liittyvät avoimesti nurmipintaisiin hoidettuihin  puistoalu-

eisiin. Leikkialueet sijoittuvat keskuspuistoon ja alueen reunoille 

Pitkät näkymät on säilytetty myös piha– ja puistoalueilla, pen-

saita ja kukkaistutuksia on ja niukasti ja harkitusti sijoitettuina.  

Mänty on yksittäisinä maisemapuina ja ryhminä hallitseva puu-

laji, lisäksi on mm kuusta ja vaahteraa.  
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Iivisniemen asuinalueen ominaispiirteet  

RAKENNUSTYPOLOGIA 

Hallitseva rakennustyyppi on 4-kerroksinen tasakattoi-

nen lamellitalo. 

Länsireunalla on 7-kerroksisia  lamellitaloja, joihin liit-

tyy kansirakenteita, kulkusiltoja ja niihin kytkeytyviä 

portaita sekä maantason liikehuoneistoja. 

Lounaiskulmassa on rinteeseen sovitettuja 2-kerroksisia 

rivitaloja, joihin liittyy alarinteeseen avautuva kellari-

kerros ja terassien alle sijoittuvat autokatokset. 

ASUNTOJEN SISÄÄNKÄYNNIT 

Sisäänkäynnit on yleensä toteutettu korkeatasoisina.  

4-kerroksisiin lamellitaloihin liittyy teräsrakenteinen siro katos 

ja sopusuhtaiset, tammirunkoiset lasiovet. Alin kerros on yleen-

sä korotettu maantasosta. 

Sisäänkäynti 7-kerroksisiin lamellitaloihin on osoitettu suoraan 

kadulta tai pihan puolelta, jolloin kulku tapahtuu autokannen 

tai porrassiltojen kautta. 

Rivitaloasuntoihin on useita sisäänkäyntejä, pääsisäänkäynti on 

eteläpuolella. 

ASUNTOPIHAT  

Huolella ja monipuolisina suunnitellut piha-alueet toteutettiin 

aikoinaan suunniteltua pelkistetympinä, mutta ne ovat säilyneet 

vehreinä ja puistomaisina. 

Pihat avautuvat puistoalueisiin ja ympäröiviin metsäalueisiin. 

Asuntopihojen leikkialueet sijoittuvat paikoin aivan metsän reu-

naan ilman rajausta ja ne ovat varustukseltaan pelkistettyjä.   
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JULKISIVUN YKSITYISKOHTIA 

Asuinrakennusten julkisivut on valkeaksi pinnoitettuja betoni-

sandwich-elementtejä.  

Ikkunapuitteet ovat tummanruskeaa puuta ja ikkunoiden väliset 

nauhamaista ilmettä muodostavat tehostepinnat  tumman ruske-

aksi kuultokäsiteltyä pystylautaa.  

MYÖHEMPIÄ MUUTOKSIA 

Pihoja on myöhemmin rajattu jäte– ja polkupyöräkatoksin sekä 

aitarakennelmin. Nämä on yleensä toteutettu laadukkaasti ja 

harkiten ympäristöön sovitettuna. Toisinaan rakenteet kuitenkin 

sulkevat , maisematilaa turhankin voimakkaasti. 

Puurakenteiset terassit poikkeavat väriltään ja materiaaliltaan 

sekä ilmeeltään alueen muusta rakenteesta. 
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Iivisniemen asuinalueen ominaispiirteet  

OSTOSKESKUS, TORIALUE JA KESKUSRAITTI 

Keskusraitin varteen sijoittuva tori ja ostoskeskus muodostavat alueelle tunnusomaisen ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoisen, 1960-luvun 

arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ihanteita noudattavan kokonaisuuden.  

Keskus– Saton toimistolla suunniteltua, ajan henkeen toteutettua 1-kerroksista ostoskeskusta hallitsee suuri levymäinen rakennuksen päällä 

leijuva kattopinta. Myymälätilat sijoittuvat sen alle kahtena kevyiden lasiseinien ja kahitiilimuurien rajaamana rakennusmassana. Rakennus 

on ilmeeltään hyvin säilynyt. 

Suurikokoisin betonilaatoin kahteen tasoon jäsennelty torialue tori kytkeytyy lännessä kallioiseen metsäluontoon. Torin keskiosassa säilytetty 

kallio ja männikkö korostavat tätä maisemallista yhteyttä. Kokonaisuuteen liittyvät tärkeinä yksityiskohdat, kuten pintarakenteet, mm suuri-

kokoinen betonilaatoitus, muurirakenteet ja istutuskaukalot. 

MUUT LIIKETILAT 

Ostoskeskuksen ohella on liiketiloja Iivisniemenkadun länsireunalla, korkeiden lamellitalojen maantasokerroksessa. Yleisilme on vähäeleinen 

ja hallittu. Viihtyisyyttä vähentävät varjoisa ilmansuunta, asvalttipinnat sekä kansirakenteiden ja niihin liittyvien pysäköintitilojen muodosta-

mat pimeät ulkotilat. 
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JULKINEN RAKENTAMINEN 

Arkkitehti Osmo Siparin suunnittelema, muun alueen kanssa yhtäaikaisesti valmistu-

nut  koulu, sijoittuu keskusraitin itäpäähän, Iivisniemen kartanon entisen pihamäen 

reunaan.  Konstruktivismin tyylipiirteitä omaava, laatikkomaisista rakennusmassoista 

koostuva rakennus,  erottuu arkkitehtuuriltaan muusta alueesta.  Myöhemmältä 

ajalta oleva päiväkoti ei erityisemmin kytkeydy aluekokonaisuuteen. 
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RAKENNUSKANNAN IKÄJAKAUTUMA 

Alkuperäiset piirteensä hyvin säilyttänyt mökki ja kauniisti sommiteltu piha-

piiri. Hannusjärventien ja rannan välinen tontti. 

Samalla tontilla oleva hirsisauna. 

K U L T T U U R I Y M P Ä R I S T Ö N  M U U T  O S A - A L U E E T  

H A N N U S J Ä R V E N  Y M P Ä R I S T Ö  J A  H A N N U S K A L L I O  
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1930-luvulla muodostuneelle Kaitaantien eteläpuolelle, kallioiselle palstalle (10?) 

rakennettu ”funkkistalo”  Näkymä kaakosta, oikealla uima-allas. Hannuskallio.  

1930-luvulta säilynyt entinen kesämökki, nykyinen asuinrakennus. Kohde 18125 

vuoden 2005 inventoinnissa. Hannusranta. 

Hannusjärven suuntaan viettävä , alkuperäisen palstajaon muodostama väljä ja 

vehreä piha. 

Huonoon kuntoon päässyt entinen asuin-/kesämökki on jäänyt käytöstä vuoden 

1985 kaavan seurauksena. Hannusranta. 

1950-luvulla rakennettu, myöhemmin laajennettu omakotitalo. Hannusranta. 1950-l. rakentamiselle ominaiset piirteet, suurehko pihapiiri mäenrinteessä, puutar-

hassa tyypillistä 1950-l. kasvillisuutta. Kohde 18124 vuoden 2005 yleiskaavaan liitty-

vässä inventoinnissa. Hannusranta. 

Hannusjärven ympäristön asutus on saanut alkunsa 1930-luvulla, jolloin val-

tiolle jäänyt Hannuksen virkatalometsä RN:o 4:6 jaettiin palstoiksi. Tuolloin 

muodostettiin 16 palstaa, jotka sijoittuivat järven itä- ja etelärannalle; pals-

tat 1-7 pohjois-eteläsuuntaisen tonttikadun (nyk. Hannusranta) ja järven itä-
rannan väliin, palstat 8-12 Kaitaantien eteläpuolelle ja palstat 13-16 järven 

etelärannalle .  

 

Järven rantanäkymät ovat säilyneet vehreinä ja rannan tuntumassa on ai-

noastaan muutamia pieniä  saunarakennuksia. Väljille tonteille rakennettuja 

kesämökkejä, saunoja ja vanhimpia asuinrakennuksia on säilynyt myöhem-

min rakennettujen isompien omakoti-, ja pari- ja rivitalojen lomassa.  Van-
himpien rakennusten alkuperäiset suunnittelija- tai rakentamistiedot eivät 

ole  kaikilta osin selvinneet.  

 

Nykyinen rakennuskanta on ikäjakautumaltaan kerroksinen. Joukossa on 

monentyyppisiä rakennuksia alkaen vaatimattomista, paikoin ominaispiir-

teensä hyvin säilyttäneistä kesä- ja saunamökeistä aina uusimpiin, yksilölli-

syyttä korostaviin omakotitaloihin. Vuoden 2005 inventointiin sisältyy kolme 
rakennusta ajanjaksolta 1930-1960. Rakennusten joukossa on useita, eri vuo-

sikymmenten arkkitehtuurisuuntauksia hyvin edustavia, korkeatasoisia ra-

kennuksia, joiden ominaispiirteitä käsitellään tarkemmin sivuilla 66 -71.          
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K U L T T U U R I Y M P Ä R I S T Ö N  M U U T  O S A - A L U E E T  

K A I T A M Ä K I  

Kaitalahdenranta, laiturilta länteen  Kaitalahdenranta, laiturilta itään.  

Puutarhan ympäröimä, Kaitansin tilaan kuulunut säilynyt asuinrakennus 1900-luvun alusta.   RAKENNUSKANNAN IKÄJAKAUTUMA 
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Karpintien ja rannan välinen asutus Kaitalahden rannalla, laiturilta itään.  
Kaitalahdenranta, taustalla Kaitamäki 2 ja Kaitaan vanha kylätontti. Oikealla aidan takana Karpintien ja rannan väli-

nen tontti.  

Rivitalo, näkymä koillisesta. Sammentie 2 

Jälleenrakennuskauden pientalo puutarhoineen, Sammenkuja   

Sammenkuja 1 rivitalo, näkymä kaakkoon Sammenkujan puolelta.  

Kaitamäen rakennussuunnitelma vuodelta 1956 ja sen jatkeeksi laadittu rakennus-

kaava 1959 eivät sisältäneet rivitaloja, vaan  omakotirakentamiseen tarkoitettuja 

tontteja. Jälleenrakennuskauden tyypillisiä omakotitaloja rakennettiin mm. kukkulan 

länsirinteeseen Sammenkujan varrelle entiselle pellolle. Ensimmäinen rivitalo suun-
niteltiin Sammenkujalle 1958 ja sitä seurasivat kaksi Olli Parviaisen suunnittelemaa, 

kalliomaastoon sijoittuvaa rivitaloa. 

 

Kaitansin kylätontin vanhinta säilynyttä rakennusvaihetta edustaa 1900-luvun alusta 

periytyvä asuinrakennus. Kaitamäentien kaareva linja noudattaa vanhaa paikallistien 

linjausta.  
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K U L T T U U R I Y M P Ä R I S T Ö N  M U U T  K O H T E E T  

1 9 3 0 - 1 9 8 0 - L U K U J E N  E R I L L I S P I E N T A L O J A  J A  R I V I T A L O J A   

20. Valtion  omistaman maan palstoituksen jälkeen rakennettu vaatimaton, harjakat-

toinen mökki, joka on säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä. Hannusjärventie. 

Paikallis– ja rakennushistorialliset arvot. 

23. Valtion  omistaman maan palstoituksen jälkeen 1930-luvulla rakennettu  kesä-

mökki, nykyinen asuinrakennus., joka muutoksista huolimatta on säilyttänyt alkupe-

räiset ominaispiirteensä. Hannusranta 12  

Paikallishistorialliset ja ympäristölliset arvot. 
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18. Uudisrakennuksen piirustukset on päivätty 1949 (alla). Piirustusten mukaan kella-

rin sisällä säilytettiin vanhempi kellari. Aumakattoinen, rinteeseen sovitettu yksinker-

tainen rakennusvolyymi. Vuonna 1969 suoritettu muutos ja laajennus, Arkkitehtitoi-

misto Olli Kuusi. Annala, Hannusjärventie 5. 

Ympäristölliset ja mahdollisesti rakennushistorialliset arvot.  

  

22. Åke L. Grönholmien piirustusten mukaan (alla) rakennettu ja myöhemmin 1961 ja 

1972 laajennettu L-muotoinen Villa Sundberg, myöh. asuinrakennus Kuokkanen. 

Vaatimatonta, aikansa puurakentamista hyvin edustava asuinrakennus. Hannusran-

ta 3.    

Ympäristölliset ja mahdollisesti rakennushistorialliset arvot.   

13-15. Kaitamäen 1950-luvulla laaditun rakennussuunnitelman mukainen kolmen  

omakotitalon rivi, joista kuvan esimerkki on tyypillinen jälleenrakennuskauden oma-

kotitalo puutarhoineen, Sammenkuja 4 .  

Ympäristölliset arvot. 

16. Hannuskallion kadun päässä sijaitseva erikoinen, modernistinen omakotitalo, 

jonka pihalla on veistoksellinen uima-allas. Näkymä lounaasta . 

Ympäristölliset ja mahdollisesti rakennushistorialliset arvot. 
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11. Kaitamäen ensimmäinen, rakennussuunnitelman tonttijaosta poikkeava rivitalo-

kohde, suunnittelija 1958 Reino Lukander, arkkit.yo (pääpiirustukset alla) . Puisto-

maiseen ympäristöön ja maastoon kauniisti sovitettu, rappaus– ja puupintoja yhdis-

tävä loivakattoinen, porrastuva rivitalo, joka edustaa aikansa vähäeleistä  arkkiteh-

tuurisuuntausta. Sammentie 2.  

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.   

 

1 9 3 0 - 1 9 8 0 - L U K U J E N  E R I L L I S P I E N T A L O J A  J A  R I V I T A L O J A   

17. 1950-l lopulla rakennettu, ajalleen tyypillinen  puolitoistakerroksinen asuinraken-

nus, joka on hyvin säilyttänyt ominaispiirteensä. Sijainti väljällä tontilla Hannusjärven 

länsipäässä. Hannusjärventie 13.    

Ympäristölliset arvot. 

 

26. 1950-l lopulla rakennettu, ajalleen tyypillinen  puolitoistakerroksinen asuinraken-

nus, joka on melko hyvin säilyttänyt ominaispiirteensä. Sijainti puutarhamaisella rin-

netontilla Hannusrannan tien päässä. Hannusranta 17  

Ympäristölliset arvot. 

7. Kesämökiksi rakennettu ”tasakattoinen” (pulpettikattoinen), ominaispiirteensä 

hyvin säilyttänyt  modernistinen puurakennus, joka on kauniisti sovitettu kallioiselle 

metsätontille Karpintien mutkaan. Kesäasunto Tulenheimon suunnittelija on arkkiteh-

ti Matti E. Hirvonen, pääpiirustukset 1961 (alla). Karpintie 16, Kaitamäki.  

Paikallishistorialliset, ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  
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12. Aikansa eturivin arkkitehteihin lukeutuvan Jaakko Laapotin 1963 suunnittelema, 

muurin suojaan sijoittuva tasakattoinen  omakotitalo, jonka julkisivussa yhdistyvät 

valkeaksi maalattu kahitiili ja tumma lautavuoraus (pääpiirustukset alla). Yksityistalo 

Räty, Kaitamäki 10. 

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  

7. Vasemmalla olevan kesämökin ominaispiirteensä hyvin säilyttänyt  pyöröhirsisau-

na, jonka suunnittelija on arkkitehti Pentti Luostarinen. Pääpiirustukset 1963 (alla), 

”Työtehon suurnäyttely / Eräsauna” . Karpintie 16, Kaitamäki.  

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  

21. Aikansa modulimitoitusta korostavaa arkkitehtuurisuuntausta edustava, tasakat-

toinen, puurakenteinen omakotitalon laajennus. Hannusranta    

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  

  

27. Todennäköisesti 1950-luvulta periytyvä saunarakennus, joka sijaitsee Hyljeran-

nan ja Marjarannan alueella virkistysreitin varrella.  
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11. Kaitamäen länsiosan rakennussuunnitelman alkuperäisestä tonttijaosta poikkea-

vaan rivitalokokonaisuuteen kuuluvat, arkkitehti Olli Parviaisen vuonna 1968 suunnit-

telemat rivitalot. Sammenkuja 1. Korostuneet vaakalinjat, yhtenäiset julkisivut ja 

kalliorinteeseen taitavasti sovitetut rakennukset muodostavat aikansa arkkitehtuuria 

hyvin edustavan kokonaisuuden.  

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  

 

Alla pääpiirustukset 1968,”Villa Antikainen” (lupahakemukset EKA) ja istutussuunni-

telma (SRM) 

24. Arkkitehti Pertti Luostarisen 1968 suunnittelema ”Villa Antikainen”.  Edelliset 

omistajat olivat tilanneet toteuttamatta jääneet piirustukset Reima Pietilältä ja Raili 

Paatelaiselta 1963. Matala, kalliorinteeseen sovitettu tasakattoinen, aikansa  arkki-

tehtuuria hyvin edustava tasakattoinen kahitiilirakennus. Hannusranta 9.  

Istutussuunnitelman on laatinut puutarha-arkkitehti  Maj-Lis Rosenbröijer 1974 

(alla).  

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.  

Puutarhasuunnitelman toteutuneisuus on selvitettävä.  

10. L-muotoinen, myöhemmän rakennuksen takana tontin sisäosassa sijaitseva, 

vuonna 1965 rakennettu L-muotoinen modernistinen, tasakattoinen omakotitalo, 

jonka julkisivua hallitsevat suuret, yhtenäiset ikkunat ja räystään ulokepalkisto. Jul-

kisivumateriaalit ovat punatiili, betoni ja lasi. Villa Selänne, suunnittelijat arkkitehdit 

Bey Heng ja V. Pystynen. Kaitamäki 3b.  

Arkkitehtoniset arvot.  

 

1 9 3 0 - 1 9 8 0 - L U K U J E N  E R I L L I S P I E N T A L O J A  J A  R I V I T A L O J A   
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25. Hannusrannan rinteeseen sovitettu porrastuva paritalo, As.Oy Rajakelo, jonka on 

1975 suunnitellut Olarin asuinalueen suunnittelusta tunnettu  Arkkitehtuuritoimisto 

Järvinen-Valjakka. Tummaksi poltettu tiilijulkisivu on ajalleen tyypillinen. Rakennuk-

sessa on tehty muutostyö 2008-2013. Hannusranta 15 

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.   

19. Hannusjärven ympäristön uusinta rakennusvaihetta edustava, arkkiteh-

ti Markku Arimon 1988 suunnittelema yksilöllinen, ympäristöön ja rinne-

maastoon herkästi sovitettu, loivakattoinen omakotitalo. Hannusjärvenkuja 

8a. 

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot.   

8. Arkkitehtuuriltaan omaleimainen, aumakattoisista rakennusvolyymeistä koostuva 

suurehko hirsirakennus ”Näckensborg” on arkkitehti Nils Kostiaisen 1972 suunnitte-

lema. Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Kaitamäen etelärinteessä. ”Villa Malms-

tenin” puutarhasuunnitelman on 1975 laatinut puutarha-arkkitehti  Maj-Lis Rosen-

bröijer  (alla). Karpintie 5.  

Piirustukset EK RVK ja Puutarhapiirustus SRM. 

Ympäristölliset ja arkkitehtoniset arvot. Puutarhasuunnitelman toteutuneisuus on 

selvitettävä.  

Hannusranta 15 Asuinrakennuksen pohjoissivu ja pääty länteen. EK RVK 
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3.2 KULTTUURIYMPÄRISTÖN  KERROSTUMAT 
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RAKENNUSKANNAN AIKATASOT  1870-2013   
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3.3 RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN  KOHTEET    SIJAINTIKARTTA 
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3.4 RAKENNETUN  KULTTUURIYMPÄRISTÖN  ARVOT 
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4.1     KULTTUURIYMPÄRISTÖN  ARVOT, YHTEENVETO 

selvittäminen voi olla tarpeen asemakaavavaiheessa. 

 

Kohteisiin liittyvät arvokkaat maisemapiirteet 

Tässä selvityksessä on rakennetun kulttuuriympäristön ohella pyritty määrit-

telemään sellaiset luonto- ja maisematekijät, joilla on merkittävä vaikutus 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokokonaisuuteen. Nämä maisemapiir-

teet esitetään kartalla sivulla 77.   

 

Rullavuoren kallio ja Iivisniemen asuinalueeseen liittyvä kallioalueen osa  on 

tässä selvityksessä määritelty kulttuurimaiseman kannalta arvokkaiksi kallio-

alueiksi.  Hannusjärvi sekä Rulluddenin ja Marjarannan alueeseen liittyvät  

rannat on määritelty kulttuuriympäristöön liittyviksi tärkeiksi rantavyöhyk-

keiksi. 

 

Iivisniemen asuinalueen eteläpuolinen, myöhemmin puistoksi rakennettu 

vanha peltolaakso sekä  Rulluddenin rantaniitty on merkitty kulttuuriympä-

ristöön liittyvinä, avoimena säilyneinä niitty- tai peltoalueina. 

 

Kartalle on lisäksi merkitty kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat metsäiset 

rinteet, kulttuuriympäristön kokemisen kannalta tärkeät pääulkoilureitit sekä 

tärkeät näköalapaikat ja näkymäsuunnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä käsi-

tellään sekä aiempien inventointien ja suojelupäätösten mukaisia kohteita 

että selvitystyön esille tuomia uusia kohteita.  Selvityksen pohjalta on täs-

mennetty aiempia rajauksia ja lisäksi on pyritty  tuomaan esille keskeiset 

kulttuuriympäristöön liittyvät ja niiden arvon kannalta merkittävät  maisema-

tekijät. 

 

Selvitystyön pohjalta määritellyt kohteet rajauksineen on esitetty sivun 79 

kartalla. Kartalla on lisäksi esitetty aiempien suojelupäätösten ja inventoin-

tien mukaiset kohteet ja rajaukset.  

 

Kohteet on merkitty kartalle yksittäisinä rakennuksina ja/tai laajempia koko-

naisuuksia muodostavina alueina.  

 

 

Aiempien inventointien ja suojelupäätösten mukaiset kulttuuriympäristön 

kohteet  

Alueella on useita kulttuuriympäristön kohteita (rakennuksia ja rakennusryh-

miä), jotka on aiemmin arvotettu ja/ tai suojeltu eriasteisten kaavojen ja suo-

jelupäätösten mukaan.  

 

Villa Rulludd on Valtioneuvoston päätöksellä rakennussuojelulain nojalla 

8.3.1990 suojeltu kohde. Päätöksen mukaan tulee huvila, pihapiirin kivipen-

germät ja -laituri säilyttää, sekä  jäljellä oleva puutarhan kasvillisuus varjella. 

Kohteen tarkempaa aluerajausta ei päätöksessä ole määritelty. 

Villa Rulludden ja Villa Marjaranta pihapiireineen oli vuoden 1993 luettelon 

mukainen valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, 

mutta kohde jätettiin pois vuoden 2009 luettelosta.  

 

Alueelle sijoittuu historialliset kyläpaikat Kaitaa ja Mårtensby. Mårtensbyn 

kyläpaikka on 2005 inventoinnin mukaan pääosin luokiteltu säilyneisyysluok-

kaan 1 ja Hannustien länsipuolella oleva alue luokkaan 3. Kaitaan kyläpaikan 

ydinalue on luokiteltu säilyneisyysluokkaan 2 ja laajempi alue säilyneisyys-

luokkaan 3. Kyläpaikat ovat historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Alueen ai-

noat esihistorialliset muinaisjäännökset ovat Själöbergetin hautaröykkiöt.  

 

Villa Rulluddin ja Villa Marjarannan alue on esitetty Uudenmaan maakunta-

kaavan liitekartalla (2007) kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kohteena. 

Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöselvityksessä Missä maat on mainioim-

mat (2012) Villa Rulluddin ja Villa Marjarannan alue sisältyy laajempaan, 

maakunnallisesti arvokkaaseen  kokonaisuuteen 6 Helsingin höyrylaivareitti-

en kesähuvila-asutus - Skatanniemi-Kaitalahti-Rulludd.  Aluerajaus on esitetty 

vahvistettavana olevan Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuk-

sen liitekartalla.   

 

 

Alueella on Villa Rulluddenin ja Marjarannan ohella kolme Hannusjärven 

ympäristöön sijoittuvaa pientalokohdetta, jotka on mainittu Espoon Etelä-

osien yleiskaavatyössä tarvittavassa kulttuurihistoriallisessa inventoinnissa 

2005. 

 

Espoon Eteläosien yleiskaavan 2010 liitekartalla 19 esitettyjä arvokkaita 

kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat seudullisesti merkittävät Villa Rulludd 

ja Villa Marjaranta (s82) sekä paikallisesti merkittävät Villa Rulluddin alue 

(P180), Iivisniemen asuinalue (P181) ja Mårtensbyn kulttuuriympäristö 

(P186). Kyseisellä liitekartalla seudullisesti merkittävän kohdealueen rajaus 

noudattaa maakunnallisen selvityksen luonnosta (2005). Uudenmaan liiton 

kulttuuriympäristöselvityksessä Missä maat on mainioimmat (2012) aluera-

jaus on muuttunut.   

 

Espoon Eteläosien yleiskaavan 2010 varsinaisella kaavakartalla Villa Rullud-

denin ja Villa Marjarannan alue on merkitty kyläkuvallisesti tai maisemaku-

vallisesti arvokkaana alueena ja Iivisniemen alue on merkitty kaupunkikuval-

lisesti arvokkaana alueena. 

 

Rullavuori sisältyy luetteloon Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006.  

Villa Rulluddenin huvila ja talousrakennukset sekä Villa Marjaranta on ase-

makaavassa suojeltu sr- suojelumerkinnällä. 

 

 

Kulttuuriympäristöselvityksen 2013 mukaiset arvokkaat kulttuuriympäris-

tön kohteet / Stadionark 

Kohteet on esitetty kartalla sivulla 77.  Arvokkaita  kulttuuriympäristön alue-

kokonaisuuksia ovat Villa Rulluddenin ja Villa Marjarannan muodostama 

alue (A). Tähän kuuluvat huviloiden ja talousrakennusten ohella puutarhat, 

laiturit, rantapengermät, kalliopuutarha ja puistometsä. Iivisniemen asuin-

alue  (B) muodostaa ympäristökokonaisuuden, johon kuuluvat rakennusten 

ohella puistot, kadut, raitit , maisemarakenteet ja pihat. 

 

Rakennuskohteiden vanhinta kerrostumaa edustavat Villa Rulludden talous-

rakennuksineen (kohteet a1-a4) Villa Marjaranta (kohde a5) sekä Kaitaan 

tilaan kuulunut vanhempi asuinrakennus (kohde 9). Iivisniemen alueeseen 

kuuluvat rakennuskohteina kaikki alueen  1960-luvulla rakennetut kerrosta-

lot, rivitalot ostoskeskus ja koulu. Ainoastaan myöhemmin rakennettu päi-

väkoti ja kerrostalojen talousrakennukset on jätetty ulkopuolelle. 

 

Selvitystyö on lisäksi tuonut esiin eräitä 1930-1980-luvuilla rakennettuja,  

Hannusjärven ja Kaitaan ympäristöön sijoittuvia erillispientaloja ja rivitaloja,  

jotka ovat ajalleen tyypillisiä tai arkkitehtuuriltaan erityisen edustavia 

(kohteet 1-8, 10-27).  Osa kohteista on jo mainittu aiemmissa inventoinneis-

sa. Kohteet on kuvailtu raportin luvussa 3.1. Kohteiden inventointi ja niiden 

kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten tai puutarhataiteellisten arvojen 
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4.2  PERIAATTEITA JA  SUOSITUKSIA  KULTTUURIYMPÄRISTÖN  KEHITTÄMISELLE   

  VILLA RULLUDD JA  VILLA MARJARANTA 

OMINAISPIIRTEET, ARVOT JA SÄILYNEISYYS  

 

 

Villa Rulludden ja Villa Marjaranta kuuluvat maakunnallisesti arvokkaaseen 

alueeseen ”Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus - Skatanniemi-

Kaitalahti-Rulludd”. Villa Rulludd on suojeltu rakennussuojelulain nojalla val-

tioneuvoston päätöksellä 8.3.1990. Villa Rulluddin ja Villa Marjarannan kult-

tuurihistoriallisia arvoja on käsitelty muun muassa Espoon rakennuskulttuu-

rin inventoinnissa 1984, valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kult-

tuuriympäristöjen luettelossa 1993, Etelä-Espoon yleiskaavaan liittyvässä 

inventoinnissa 2005 ja Uudenmaan liiton julkaisussa 2012.  

 

Villa Rulluddenin arvokkaaseen ympäristökokonaisuuteen kuuluvat huvilara-

kennukset, vahtitupa ja vaja, kivirakenteiset rantamuurit ja laiturit, korkeat 

puut ja huvilapuutarha sekä Papinkalliolle perustettu ainutlaatuinen, kulttuu-

rihistoriallisesti ja puutarhataiteellisesti merkittävä kalliopuutarha. 

 

Rulluddenin 1873-1908 muotoutunut  huvilarakennusryhmä, vahtitupa, vaja  

ja kauempana sijaitseva puuvaja ovat hyvin säilyneet. Huvila on peruskorjat-

tu 1990-luvun vaihteessa kotiseututaloksi.  

 

Laitureiden kivi- ja betonirakenteet ovat säilyneet, samoin Päijännehuvilan 

rannanpuoleisen pihatasanteen järeistä kiviharkoista ladottu pengermuuri. 

Kivirakenteet ovat kunnostuksen tarpeessa. Kauempana varsinaisesta huvi-

laniemestä sijainnut vanha höyrylaivalaituri, johon kuului useita hirsiarkkuja 

ja uimahuone, on säilynyt rantakaislikkoon kätkeytyvänä rauniona.   

 

Aikoinaan hyvin hoidetussa puutarhassa ja pihapiirissä on säilynyt jäänteitä 

perennaistutuksista ja kukkivista pensaista, vaikka käytäväjärjestelmä on 

muuttunut ja viljelypalstat on korvattu nurmikolla. Puutarhanäkymiä kehys-

tävät korkeat puut, kuten männyt, kuuset, lehmukset ja koivut. Rantoja kier-

täneet leikatut leppäaidat ovat kasvaneet hoitamattomaksi rantaryteiköksi, 

joka sulkee huvilapuutarhasta avautuneita merinäkymiä.   

 

Kalliopuutarhan aikoinaan suurella vaivalla toteutetut, näyttävät ja monilaji-

set istutukset ovat pääosin kadonneet, mutta kestävimmät säilynet lajit, kivi-

rakenteiset polut, portaat ja tukimuurit, allasrakenteet sekä näkötornin ja-

lusta ovat pääpiirteissään tunnistettavissa. Selvitystyön perusteella on todet-

tavissa, että Kihlmanin huvilaan liittyvä kalliopuutarha käytäväjärjestelmi-

neen ja sitä reunustavat metsäiset rinteet muodostavat olennaisen osan Villa 

Rulluddin ja Villa Marjarannan muodostamaa kulttuurihistoriallisesti ja ym-

päristöllisesti arvokasta kokonaisuutta. 

 

Villa Marjarannan arkkitehtonisesti ja historiallisesti arvokkaan, sopusuhtai-

sen jugend-huvilan on suunnitellut arkkitehtitoimisto Gesellius- Lindgren-

Saarinen. Yksityisomistuksessa oleva huvila on peruskorjattu. Huvilan ympä-

ristöön on 1980-luvulta alkaen kaavoitettu ja rakennettu uusia tontteja eikä 

huvilan puutarha ole enää kokonaisuudessaan säilynyt. Nykyisen vehreän 

puutarhan kehystämä, hyvin säilynyt ja peruskorjattu asuinrakennus täyden-

tää Rulluddin arvokasta kulttuuriympäristökokonaisuutta. 

 

PERIAATTEITA JA SUOSITUKSIA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISELLE 

 

 

Viereisellä kartalla (s.81) esitetään kulttuuriympäristön vaalimisen ja kehittä-

misen keskeisiä periaatteita sekä suosituksia toimenpiteiksi, joilla pyritään 

ympäristön ja rakennuskannan arvojen säilymiseen. Rakennusten mahdolli-

nen tuleva käyttö ja korjausperiaatteet jäävät tämän esityksen ulkopuolelle, 

mutta  oletuksena on, että kaikki korjaukset suoritetaan rakennusten omi-

naispiirteitä ja arvoja kunnioittaen.  

 

Rakennukset on esitetty  viereisellä kartalla (s.81) seuraavin tunnuksin: 

a1 Villa Rulludd, suojeltu rakennussuojelulailla 

a2 Villa Rulluddin piharakennukset (vahtitupa ja vaja) 

a3 Villa Rulluddin piharakennus (puuvaja) 

a4 Asuinrakennus 

a5 Villa Marjaranta 

Rakennusryhmään kuuluu Papinkallion rinteen alle 1960-luvulla rakennettu 

Bertel Kihlmanin asuinrakennus (a4), joka selvityksen perusteella katsotaan 

kuuluvan osana Villa Rulluddenin ympäristökokonaisuuteen.    

 

Yleisenä periaatteena esitetään, että kartalle osoitettua kulttuuriympäristö-

alue säilytetään eheänä,  Rulluddenin huvilan ja siihen liittyvän laajan puu-

tarha- ja puistoalueen muodostamana kokonaisuutena. Alueelle voidaan 

sijoittaa pienimuotoista, alueen toimintaa tukevaa ja maisemaan huolella 

sovitettua täydennysrakentamista. 

 

Kulttuuriympäristön kehittämistä ja ylläpitoa koskevat suositukset esitetään 

osa-alueittain seuraavasti: (a ) Villa Rulludd, pihapiiri ja puutarha, (b) vanhat 

laiturinpaikat tai säilyneet laiturirakenteet, (c) entinen uimaranta ja rantanii-

tyn alue, (d)  kalliopuutarha-alueen puistomainen suojavyöhyke , (e)  

kulttuuriympäristöön kuuluva kallioalue jolla sijaitsee kalliopuutarhan raken-

teita ja kasvillisuutta sekä (f) Villa Marjarannan pihapiiri ja puutarha.  

 

VILLA RULLUDD, PIHAPIIRI JA PUUTARHA 

Villa Rulludd, huvilan pihapiiri ja puutarha muodostavat arvokkaan kokonai-

suuden, jonka suojelun, ylläpidon ja hoidon tulisi vastata historiallisen puu-

tarhan hoidolle asetettavia laatuvaatimuksia.  Tähän liittyviä ohjeita esite-

tään vuonna 2013 julkaistussa ohjekortissa Infra 23-710115 Historiallisten 

puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus. Suositellaan, että  toi-

menpiteiden tavoitteeksi valitaan puutarhan kadonneiden piirteiden harkittu 

palauttaminen, esimerkiksi tilallisen rakenteen, tärkeiden näkymien, käytävi-

en linjausten ja mitoituksen sekä istutusten sijainnin ja paikalle tunnusomai-

sen puutarhakasvillisuuden  osalta. Puutarhan nykytila ja säilynyt kasvillisuus 

olisi selvitettävä inventoinnin avulla.   

 

Yleisenä kehitysperiaatteena suositellaan, että alueelle kehitetään arvokasta 

kokonaisuutta tukevia toimintoja. Mahdollinen pienimuotoinen, maisemaan 

sovitettu täydennysrakentaminen suositellaan sijoitettavaksi entisen puuva-

jan (a3) yhteyteen. 

 

 

 

 

 

VANHAT LAITURINPAIKAT TAI SÄILYNEET LAITURIT  

Suositellaan, että laiturirakenteet säilytetään, laitureita kunnostetaan ja rau-

niona säilynyt, entinen höyrylaivalaituri (b1) rakennetaan uudelleen, mahdol-

lisesti vanhaa laituria mukailevana rakenteena. 

 

ENTINEN UIMARANTA JA RANTANIITYN ALUE 

Suosituksena esitetään avoimen rantavyöhykkeen palauttamista maisema-

hoidon keinoin esimerkiksi kunnostamalla uimaranta ja siihen liittyviä avoi-

mia oleskelualueita. Lisäksi suositellaan perinteiseen kulttuurimaisemaan 

kuuluneen rantaniityn palauttamista. Pienimuotoista, virkistyskäyttöä palve-

levaa ja maisemaan huolella sovitettua täydennysrakentamista voidaan har-

kita. 

 

KALLIOPUUTARHA-ALUEEN PUISTOMAINEN SUOJAVYÖHYKE 

Suosituksena esitetään, että  aluetta kehitettäessä kiinnitetään erityistä huo-

miota puistomaisen ja riittävän peitteisen ilmeen säilyttämiseen. Alueen toi-

mintaa palvelevat pysäköintialueet ja muut rakenteet on syytä sovittaa mai-

semaan erityisellä huolella.  

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN KUULUVA KALLIOALE, JOLLA SIJAITSEE VILLA RUL-

LUDDIN KALLIOPUUTARHAN RAKENTEITA JA KASVILLISUUTTA.  

Suositellaan, että maisemallisesti merkittävä kallioalue puutarharakentei-

neen suojellaan  osana kulttuuriympäristökokonaisuutta. Lähtökohtana tulisi 

olla historiallisen kalliopuutarhan rakenteiden säilyttäminen ja kunnostami-

nen, käytäväverkoston ylläpito ja  puuston harventaminen harkittujen näky-

mälinjojen avaamiseksi.  Suositellaan säilyneen puutarhakasvillisuuden inven-

tointa ja ylläpitosuunnitelman laatimista. Puutarhaistutusten piirteiden pa-

lauttamista suositellaan harkittavaksi siinä laajuudessa, kuin se on ylläpidon 

kannalta mahdollista. Kallioalueen virkistyskäytön kehittämistä, esimerkiksi 

rakentamalla paikalle uusi näkötorni (e1) suositellaan harkittavaksi.  

 

VILLA MARJARANNAN PIHAPIIRI JA PUUTARHA 

Suositellaan että arvokkaan Villa Marjarannan jugend-huvilan pihapiiriä ja 

puutarhaa ylläpidetään huvilaan liittyvänä ja sen alkuperäistä ilmettä tukeva-

na puutarhana.  

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT, SÄILYTETTÄVÄT METSÄISET RINTEET JA 

RANTAVYÖHYKE  

Suositellaan, että alueilla suoritetaan vain maisemahoidollisia toimenpiteitä. 

TÄRKEÄT NÄKYMÄT  JA NÄKÖALAPAIKAT  

Suositellaan laajempaan maisemakokonaisuuteen liittyvien näkymälinjojen ja  

tai näköalapaikkojen huomioon ottamista suunnittelussa ja esimerkiksi tavoi-

teltavien näkymälinjojen avaamista puustoa karsimalla.  
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 4.3  PERIAATTEITA JA  SUOSITUKSIA  KULTTUURIYMPÄRISTÖN  KEHITTÄMISELLE 

   IIVISNIEMEN ASUINALUE 

OMINAISPIIRTEET, ARVOT JA SÄILYNEISYYS  

 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Iivisniemen 1960-luvun alue on 

säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä suunnitteluvaiheessa vallinneiden tavoit-

teiden mukaisena, viheralueiden ympäröimänä asuinalueena. Iivisniemen 

alue on merkittävä arkkitehtoninen ja maisemallinen kokonaisuus, jonka 

ominaispiirteitä ovat johdonmukaisesti suunniteltu ja toteutettu ympäristö. 

Ydinalue koostuu matalien lamellitalojen rajaamista julkisista jalankulku-

väylistä, puistoraiteista, puistoista ja niiden välissä sijaitsevista vehreistä piha

-alueista. Pääraitin päätteeksi, kuusiaidan ympäröimälle puutarha-alueelle 

rakennettu koulurakennus muodostaa selkeän itäisen rajan.  

Kalliorinteeseen rakennetut korkeat kerrostalot korostavat alueen länsiosan 

asemaa paikallisena keskuksena ostoskeskuksineen ja torialueineen. Lou-

naisosan horisontaalisuutta korostavat pitkät rivitalot muodostavat korkean 

rakentamisen siluettia pehmentävän, porrastuvan siluetin peltolaakson mai-

semanäkymien suuntaan. 

Harkittu ja kiinteä suhde ympäröivään luontoon ja maisemaan, on alueen 

identiteetin kannalta yhtä oleellinen kuin perusrakenteen ja kaupunkikuval-

listen ominaispiirteiden säilyttäminen alueen sisällä.  Näiden seuraavassa 

tarkemmin kuvailtujen ominaispiirteiden säilyttäminen jatkossa,  ympäristöä 

täydennysrakennettaessa, on alueen identiteetin ja arvojen kannalta tärke-

ää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIAATTEITA JA SUOSITUKSIA KULTTUURIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMI-

SELLE 

Viereisellä kartalla esitetään kulttuuriympäristön vaalimisen ja kehittämisen 

keskeisiä periaatteita sekä suosituksia toimenpiteiksi, joilla pyritään ympä-

ristön ja rakennuskannan arvojen säilymiseen.  Alueen kaavoituksessa suosi-

tellaan suojelumääräysten määrittämistä seuraavassa esitettäviä periaattei-

ta noudattaen.  

Iivisniemen asuinalueen arvokas aluekokonaisuus, johon kuuluu alkuperäi-

nen rakennuskanta, puistot, aukiot, raitit, piha-alueet sekä maiseman kan-

nalta merkittävä kasvillisuus, säilytetään. Alueen kaupunkikuvallinen ilme, 

mittakaava ja jäsennys, sekä maisema-arkkitehtuurin ominaispiirteet ja tär-

keät yksityiskohdat säilytetään. Mahdollinen täydennysrakentaminen sijoi-

tetaan erikseen osoitetuille kehitettäville osa-alueille. 

 

Arvokkaiksi määritellyt rakennetun kulttuuriympäristön kohteet säilytetään 

osana laajempaa aluekokonaisuutta. Rakennusten arkkitehtoniset ominais-

piirteet, julkisivujen värityksen, aukotuksen ja yksityiskohtien puolesta säily-

tetään.  

 

Alueen sisäiset puistoalueet ja keskeinen puistoakseli säilytetään ja puustoa 

ylläpidetään. Maantason visuaalisesti avoin luonne säilytetään siten ettei 

esimerkiksi istutuksilla tai rakentamisella peitetä tärkeitä näkymälinjoja. 

Kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle säilytetään. 

 

Torialueen ja keskusraitin ilme, hierarkkinen asema ja kaupunkikuvallinen 

jäsennys, sekä olennaiset yksityiskohdat ja rakenteet, kuten laatoitus, muu-

rit, portaat ja istutuskaukalot säilytetään. 

 

Alueeseen liittyvä maisemallisesti merkittävä Iivisniemen kallion lakialue ja 

itäosa säilytetään kalliometsänä hoidettavana alueena.  

Alueen eteläpuolinen ja siihen maisemallisesti vahvasti kytkeytyvä, myö-

hemmin puistoksi rakennettu vanha niitty– ja peltolaakso säilytetään avoi-

mena  niitty- ja puistoalueena. Myös asuinalueeseen rajautuvat Iivisniemen 

kallion metsäiset rinteet säilytetään.   

 

Alueen identiteetin kannalta tärkeä suhde maisemaan ja metsäluontoon 

säilytetään.  Alueen etelä– ja länsireunoille on merkitty maisemallisesti mer-

kittävä rakentamattomana säilytettävä reunavyöhyke, jonka välittömään 

läheisyyteen ei tule sijoittaa täydennysrakentamista. 

 

Tärkeät näkymäsuunnat ympäristöön  ja alueen halki säilytetään. 

 

Kulttuuriympäristön kokemisen kannalta tärkeät pääulkoilureitit sekä tärke-

ät näköalapaikat ja näkymäsuunnat säilytetään.  

Alueen sisäisiä kehitettäviä osa-alueita ovat muuttuneet tai muutoin toteu-

tumattomat osa-alueet. Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee näillä 

alueilla huolella sovittaa kaupunkikuvaan ja ympäristöön. Rakentamisen 

tulee noudattaa alueen hierarkiaa, mittakaavaa ja alkuperäistä jäsennystä. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää tärkeiden näkymälinjojen säilymiseen 

sekä alueen hierarkkisen jäsennyksen säilyttämiseen.  

 

Alueeseen pohjoisessa rajautuva metsäalue on esitetty kehitettävänä reu-

navyöhykkeenä, jolla mahdollinen täydennysrakentaminen tulee arkkiteh-

tuurinsa ja ilmeensä puolesta erityisellä  huolella sovittaa ympäristöön ja 

Iivisniemen asuinalueen kaupunkikuvaan. Iivisniemen aluekokonaisuuden 

ja täydennysrakentamisen raja tulee säilyttää selkeänä. 
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