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1. Johdanto: rauniohuviloita Kruunuvuoressa 
 
!

Helsingin Laajasalossa kantakaupungin vastarannalla sijaitsee Kruunuvuoren 1800-

luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakentunut kesähuvila-alue. Viime vuosisadan 

aikana Kruunuvuoren huvila-alue on ollut monelle kaupunkilaiselle kesänvieton 

keidas ja pakopaikka arjesta kaupungin merenselän toisella puolen. Nykyään 

kesähuvila-alue erottautuu jokapäiväisestä kaupunkiympäristöstä hieman toisella 

tapaa. Huvila-alueen kahdestatoista asuinrakennuksesta enää vain muutama huvila 

seisoo pystyssä varmoin jaloin. Loput huviloista vaappuvat huterasti paikoillaan tai 

ovat jo aikoja sitten romahtaneet kasaan. Kesävuokralaisten sijasta luonto on 

asettunut huviloihin taloksi: huviloiden katot ovat sammaloituneet, sisätilat 

lahonneet ja romahtaneet puurakenteet alkaneet maatumaan. Kruunuvuori on 

kummallinen vuosikymmeniksi rappeutumaan unohtunut miljöö Helsingissä.  

 

Kruunuvuoren huvila-alue jäi heitteille 1960-luvun tienoilla alueen viimeisen 

yksityisomistajan Aarne Aarnion (1917–2013) aikana. Aarnio halusi rakennuttaa 

luonnonrauhaisalle kesänvieton paikalle modernin asuinalueen. Rakennusliike 

Palkkiyhtymä Oy:n 1950-luvulla perustanut liikemies Aarnio oli ostanut 

Kruunuvuoren huvila-alueen vuonna 1955 alueen silloiselta omistajalta 

Neuvostoliitolta. Vuonna 1968 Aarnio teetätti ensimmäisen kerran arkkitehtitoimisto 

Toivo Korhosella rakennussuunnitelman 83 000 neliökilometrin asuinalueesta, joka 

toteutuessaan olisi vaatinut Kruunuvuoren huviloiden purkamista. Ehdotus 

asuinalueesta ei mennyt kuitenkaan läpi kaupungille Laajasalon länsirannoilta 

puuttuvan kunnallistekniikan takia. Aarnio laati uudet rakennussuunnitelmat 

Kruunuvuorelle vielä kaksi kertaa vuosina 1977 ja 1982, mutta nämäkin 

suunnitelmat kaupunki hylkäsi. Viimeisemmän kerran Aarnio esitti vuonna 1998, 

että alueelle laadittaisiin asemakaava, joka mahdollistaisi rakentamisen.1  

 

Koska  Kruunuvuoren huvila-alue oli tarkoitus muuttaa kerrostaloalueeksi, omistaja 

ei huolehtinut huviloiden kunnossapidosta. Huviloiden hoito jäi Palkki-yhtiön 

työntekijöille, jotka olivat vuokralaisina huviloissa. Yli 40 vuotta kestäneen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1  Torppa 2009, 70–72; Kruunuvuori Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus 2015  
20. 



!
!

5!

rakennuslupaprosessin aikana huvilat jäivät toinen toisensa perään ilman asukkaita.  

Tyhjilleen jääneet rakennukset joutuivat nopeasti vandalismin kohteeksi ja alkoivat 

rappeutumaan. Villa Kronberg jäi huviloista ensimmäisenä ilman kesäasukkaita 

1960-luvun lopulla. Toisissa Kruunuvuoren huviloissa asuttiin kuitenkin vielä 

pitkälle 1990-luvulle asti ja muutamissa huviloissa aina 2000-luvun puolelle saakka.2  

 

Syrjässä muusta Laajasaloon rakentuneesta ympäristöstä Kruunuvuoren huvilat 

saivat jäädä unohduksiin ja jatkaa rappeutumistaan. Kruunuvuoren huvila-alue tuli 

laajempaan tietoisuuteen vuonna 2009, kun Helsingin kaupunginmuseo julkaisi 

Minna Torpan tutkimuksen Kruunuvuoren huviloista ja selvityksen huvila-alueen 

entisistä asukkaista Kruunuvuori – unohdettujen huviloiden tarina. Samana vuonna 

Korjaamo Gallerialla Helsingissä oli esillä valokuvataitelija Aurora Reinhardin 

kuvia Kruunuvuoren rauniohuviloista. Reinhard on valokuvannut Kruunuvuoren 

ympäristöä vuosien 2000–2009 välisenä aikana ja hänen ottamiaan Kruunuvuori-

kuvia on myös yllä mainitussa Helsingin kaupunginmuseon julkaisussa. Itse 

tutustuin ensimmäistä kertaa Kruunuvuoren hylättyyn huvila-alueeseen nähdessäni 

Reinhardin valokuvia Korjaamo Gallerialla, minkä jälkeen rauniohuvilat jäivät 

kummittelemaan pitkäksi aikaa mieleeni. Lopulta vuonna 2013 lähdin ensimmäistä 

kertaa Kruunuvuorelle, kun hylätystä alueesta oli tullut jo varsinainen paikallinen 

nähtävyys Laajasalon rannoilla.  

 

Samaan aikaan 2000-luvulla Kruunuvuoresta tuli myös näkyvämpi paikka Helsingin 

kartalla. Kruunuvuoren viereinen Laajasalon öljysatama-alue ja öljy-yhtiöiden 

omistamat maat varattiin Helsingin vuoden 2002 yleiskaavassa uudeksi 

Kruunuvuorenrannan kerrostalo- ja pientaloasuinalueeksi. 3  Kruunuvuoren vielä 

yksityisomistuksessa olevasta huvila-alueesta kaupunki kaavailee 

Kruunuvuorenrannan asuinalueen viereen virkistys- ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
2  Liite 1: Kaavio huviloiden rappeutumisesta. Ks. myös Torppa 2009, passim; Kruunuvuori 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus 2015, 20.  
3  Asuinalueen osayleiskaavan valmistelu käynnistyi 2003–2004 vuodenvaihteessa ja osayleiskaava 
sai lainvoiman 23.6.2011.  Ks. Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori. Asemakaava ja 
asemankaavanmuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 5.12.2012, 1. Helsingin kaupungin 
karttapalvelu www-sivut. 
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luonnonsuojelualuetta. 4 Samanaikaisesti keskustasta suunnitellaan suoraa 

siltayhteyttä ja raitiotielinjaa Laajasalon länsirannoille, aivan Kruunuvuoren huvila-

alueen tuntumaan. 5  Kruunuvuoren huvila-alue sijaitseekin Helsingin kaupungin 

tulevaisuuden muutoksen kannalta ratkaisevalla paikalla. Vielä tällä hetkellä 

kantakaupungin perspektiivistä kaukainen ja luonnontilainen kesäasumisen 

ympäristö tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan. 

 

1.1.  Kruunuvuoren tila ajassa: tutkielman lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

 

Kruunuvuoressa minua on ensisijaisesti kiinnostanut pitkän aikajänteen myötä 

kehkeytynyt raunioympäristö ja sen ainutlaatuisuus Helsingin kaupungissa, jossa 

vastaavaa vuosikymmenten ajaksi rappeutumaan jäänyttä ympäristöä ei ole tullut 

tietooni. Pro gradu -tutkielmassani pyrin tavoittamaan Kruunuvuoren huvila-alueen 

vielä nykytilassaan kummallisena aikaansa pysähtyneenä ympäristönä kaupungissa, 

ennen kuin alueen luonne tulee muuttumaan. Kruunuvuoren hylätyn huvila-alueen 

esimerkin kautta tutkielmani rajautuu hylätyn estetiikan ja viehätyksen tarkasteluun 

kaupungissa. Tutkielman rajauksen kimmokkeena on ollut Kruunuvuorella tekemäni 

huomio siitä, kuinka rauniohuvilat kiinnostavat nykyisin monia ja huvila-alueelle 

lähdetään varta vasten valokuvaaman rappeutuvaa ympäristöä. 6 

 

Rappeutumaan jäänyt kaupunkiympäristö jäsentää tilakokemusta lähtökohtaisesti eri 

tavoin kuin järjestetty ja siistitty kaupunkitila. Kruunuvuorella luonnon 

villiinnyttämät rakennukset nostavat tilan tarkastelussa merkitykselliseksi 

rakennetun ympäristön ja luonnon, inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtaamisen. 

Hylättyihin huviloihin on jäänyt myös merkkejä entisistä asukkaista: huonekaluja, 

vaatteita ja kenkiä. Tuoreemmat käytön jäljet, kuten roskat tai graffitit, viestivät 

asuttamattomaksi jääneen tilan myöhemmistä vaihtoehtoisista käytöistä. Hylätyn 

tilan tarkastelussa keskeisiksi havainnoiksi nousevatkin kaupungin ja luonnon 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
4 Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus 2008, 6; Kruunuvuori. Asemakaava- ja asemakaavan 
muutosluonnoksen selostus 2015. 
5!Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu 2008, 10. Siltasuunnitelmista järjestettiin 
Kruunusillat-kilpailu vuonna 2012 ja voittajaehdotus ratkaistiin 2013. Voittajaehdotus  ”Gemma 
Regalis” on suomalais-brittiläisen WPS Finland -arkkitehtitoimiston suunnittelema. Ks. Kruunusillat: 
Results. Helsingin kaupungin www-sivut.  
6 Omat havaintoni Kruunuvuorella 2013–2015 väliseltä ajalta.  
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keskinäinen suhde, tilan ajallinen kerroksellisuus ja tilan suhde menneeseen ja 

muistiin. Kruunuvuoren huvila-alueen esimerkin kautta pohdin hylätyn tilan 

kokemuksellisuutta suhteessa arkipäiväisempään kaupunkitilaan yllä mainituista 

näkökulmista. Kysyn tutkielmassani:  

 

      -    miten kaupungin ”villeys” ilmenee Kruunuvuorella? 

- minkälaisena kaupungin muistamisen paikkana Kruunuvuoren hylätyn 

huvila-alueen voi hahmottaa?  

 

1.2. Teoreettinen lähtökohta:  hylätty kaupungissa ja eletyn tilan tutkimus  

 

Joutomaaksi jääneet kaupunkialueet ovat perinteisesti rajattu kaupunkitutkimuksen 

ulkopuolelle kaupungin ”tyhjinä” tiloina. Koska hylätyt ja rappeutumaan jääneet 

rakennukset eivät enää ole toiminnallisesti osa kaupunkia, ovat ne merkityksiltään 

tyhjiä ja hyödyntämättömiä tiloja kaupungissa.7 Maantieteen pro gradu -tutkielman 

Turun joutomaista kirjoittanut Sara Peltonen toteaa, että kaupungin joutomaita ja 

hylättyjä tiloja käsitteellistetään usein edistyksen näkökulmasta, jolloin keskitytään 

vain alueiden kehittämiseen ja paranteluun. Tällöin vähemmälle luennalle jäävät 

paikkojen senhetkiset merkitykset kaupunkilaisten moninaisen käytön ja kokemusten 

paikkoina. 8 

 

Joutomailla ja suunnittelemattomaksi jääneillä kaupunkiympäristöillä voi olla 

suurikin merkitys osana kaupunkilaisten kokemusmaailmaa. Taidehistorioitsija Kirsi 

Saarikangas on korostanut suunnittelemattomaksi jääneen kaupunkiympäristön 

merkitystä  etenkin osana kaupungin esikaupunkialueiden elettyä tilaa. Lähiöissä 

joutomaat, kaupunkimetsiköt ja katvealueet luovat vastakkaisia tiloja muulle 

suunnitellulle asuinympäristölle. Ne ovat kontrolloimatonta ja haltuun otettavaa – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
7!Ajatus joutomaasta tyhjänä alueena rinnastuu historialliseen terra nullius -käsitteeseen.  Terra 
nullius – tyhjä maa – oli eurooppalaisten kolonialistien säätelemä lakitermi, jolla  merkittiin 
valtaamattomat sivilisaation ulkopuolella olevat maa-alueet.  Maa-alueet, jotka eivät kuuluneet 
kenellekään tai olivat asuttamattomia, olivat merkitykseltään avoimia siihen asti, kun ne 
hyödynnettiin viljelyskäyttöön tai rakentamiseen. Ks. Jorgensen 2012, 5.!
8 Peltonen 2013, 7. 
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omaksi tehtävää tilaa. Saarikankaan mukaan juuri lähiöissä eletty tila muodostuu 

merkittävällä tavalla suunnitellun ja suunnittelemattoman tilan kohtaamisissa.9  

 

Tutkielmassani pyrin Kruunuvuoren esimerkin kautta tuomaan esille, kuinka 

kaupungin joutomaat ja hylätyt tilat eivät ole pelkkää tyhjää ja merkityksetöntä 

kaupunkitilaa, vaan luovat omanlaisen kokemuksellisen ympäristön kaupunkiin. 

Tutkielmani teoreettinen lähtökohta – hylätyn kaupunkitilan tarkastelu 

kokemuksellisuuden näkökulmasta – pohjautuu taidehistoriassa 1990-luvulta lähtien 

vaikuttaneeseen ”uuteen tilantutkimukseen”. Uudessa tilantutkimuksessa 

taidehistoriassa perinteisesti vallinneen näkökulman, tilan suunnittelijoiden ja 

aikalaiskontekstin sijasta, rakennetun tilan tarkastelun keskiöön ovat nousset tilan 

käyttäjät ja ajan myötä muuttuvat merkitykset – tila elettynä. Eletyn tilan 

näkökulman kautta on kyseenalaistettu ajatus pelkästä geometrisesta rakennetusta 

ympäristöstä, joka muodostaa arkisen taustan ihmisten toiminnalle. Sen sijaan 

rakennettu tila nähdään aktiivisina sosiaalisen todellisuuden jäsentäjinä ja 

merkitysten tuottajina. 10  Eletyn tilan näkökulma lähentyy esimerkiksi perinteistä 

sosiologian tutkimusta, jossa kaupunkia rakennettuna muotona tarkastellaan 

inhimillisen toiminnan ja monimuotoisten kokemusten kenttänä.11  

 

Eletyn tilan näkökulma tuo rakennetun tilan tarkasteluun tilassa liikkuvan ajallis-

paikallisen subjektin, joka muodostaa merkityksiä omasta ruumiillisesta 

olemassaolostaan. 12  Tämä merkitsee tutkimuksen laajentamista perinteisistä 

arkkitehtuurihistoriallisista, visuaalisuutta ja tilan fyysisiä ominaisuuksia 

painottavista merkityksistä tilan aistimiseen ja materiaalisten merkitysten 

pohtimiseen. Tutkijan omat havainnot ja kokemukset nousevat tällöin tärkeäksi 

analyysin välineeksi. 13  Tutkielmassani, jossa tarkastelen Kruunuvuoren hylättyä 

huvila-aluetta elettynä ja omalaatuisena kokemusten ympäristönä enkä huvila-aluetta 

arkkitehtuurihistoriallisessa kontekstissa, keskeisenä analyysin välineenä ovat olleet 

paikan päällä Kruunuvuorella tekemäni havainnot. Olen käynyt Kruunuvuorella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
9  Saarikangas 2006, 215. 
10 Saarikangas 1999, 12; Saarikangas 2006; 11–13. 
11 Lento, Olsson 2013, 9.  
12 Saarikangas 1999, 256. 
13 Saarikangas 2002a, 69. 
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kevään 2013 ja kevään 2015 välisenä aikana ja tarkastellut huvila-aluetta eri 

vuodenaikoina. Lisäksi olen valokuvannut Kruunuvuoren huviloita useaan otteeseen. 

Ottamani valokuvat kulkevat tärkeänä osana hylätyn tilan analyysia. 

 

1.3. Tutkimusaineisto  ja keskeiset käsitteet 

 

Hylätyn tilan teoreettiseen tarkasteluun olen soveltanut poikkitieteellisesti 

tutkimuskirjallisuutta mm.  kaupunkitutkimuksen, filosofian ja kulttuurimaantieteen 

aloilta. Hylättyä tilaa tarkastelen tutkielmassani ensin kaupungin ”villinä” 

ympäristönä. Keskeisenä lähteenä tilan villiyden merkitysten avaamiselle on ollut 

vuonna 2012 ilmestynyt Anna Jorgensenin ja Richard Keenanin toimittama julkaisu 

Urban Wildscapes. Se on ensimmäisiä poikkitieteellisiä julkaisuja, jossa kaupungin 

kontrolloimattomat ja villiintyneet alueet on nostettu osaksi kaupunkimaiseman 

laadullista käsitteellistämistä, ja näin osaltaan pyritty myös löyhentämään kaupungin 

ja luonnon välillä vallinnutta dikotomista asetelmaa. 14  Julkaisun nimikkokäsite 

urban wildscape, jonka suomennan villinä kaupunkimaisemana, on tutkielmani 

avainkäsitteitä. Lisäksi englantilaisen kulttuurimaantieteilijän Tim Edensorin teos 

Industrial Ruins. Space, Aesthetics and Materiality  (2005) on ollut keskeinen lähde 

hylätyn tilan merkitysten avaamiselle omanalaisinaan muusta jäsennetystä 

kaupunkitilasta poikkeavina epäjärjestyksen ympäristöinä kaupungissa.  

 

Hylätyn tilan estetiikkaa tarkastelen myös tilan kerronnallisuuden eli muistin 

näkökulmasta. Hylätyn tilan ja muistin suhteen merkitysten avaamiseen sovellan 

erityisesti saksalaisen filosofin ja kirjallisuuskriitikon Walter Benjaminin (1892–

1940) kirjoituksia kaupunkitiloista ja rakennuksista eräänlaisina sattumanvaraisina 

muistikuvien herättelijöinä. Benjaminin kirjoituksista nostan esille tahattoman 

muistin käsitteen, jolla Benjamin tekee eron tietoiseen ja tahdonalaiseen 

muistamiskykyyn. Tahaton muisti liittyy aistimusten herättelemiin spontaaneihin 

muistikuviin, 15  jonka tapaisen yllätyksellisen muistamisen piirteen paikannan 

aistimellisuudessaan latautuneisiin raunioympäristöihin. Lisäksi pohdin muistin ja 

mielikuvituksen suhdetta ja sitä, kuinka rappeutumaan jääneet tilat kutsuvat 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
14 Julkaisussa tarkastellaan kaupungin säätelemättömiä villejä tiloja mm. kaupunkisuunnittelun, 
maisemantutkimuksen ja humanistisen maantieteen suunnilta. Jorgensen 2012, 11–12. 
15 Benjamin 1986, 18–19. 
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lukemaan tilaa erityisesti oman kertojanäänen kautta. Hylätyn tilan herättämiä 

mielikuvia ja poetiikkaa tarkastelen tutkielmassani myös ranskalaisen filosofin 

Gaston Bachelardin Tilan poetiikka -teoksessa (1957)  esittämien ajatusten valossa.  

 

Tutkielmani jakautuu kahteen osioon. Edellä kuvatun hylätyn tilan teoreettisen 

tutkimuksen rinnalla luon vertikaalisen näkymän Kruunuvuoren huvila-alueen 

muutokseen kantakaupungin vastarannalla. Taustaluvussa tuon esille sekä 

Kruunuvuoren merkityksen kaupunkilaisten historiallisena kesänvieton paikkana että 

Kruunuvuoren nykyisen tilanteen kaupungin kaavoittamattomana välitilana. Selvitän 

myös tutkielmassani huvila-alueen rappeutumisen etenemisen kaaren ja kuvaan 

Kruunuvuoren rauniohuviloita rakennus rakennukselta. Kruunuvuoren huvila-alueen 

muutosta ajassa tarkastelen tutkielmassani etenkin tilan käytön näkökulmasta, eli 

tuon esille muutoksen, jonka myötä yksityisestä kesänvieton paikasta on hylättynä 

kehkeytynyt kaikille avoin vierailun kohde kaupungissa.  

 

Tutkielmani ankkuroituu niihin hetkiin, mihin aikaisempi Minna Torpan tutkimus 

(Kruunuvuori unohdettujen huviloiden tarina, 2009) on jäänyt. Minna Torpan 

selvitys Kruunuvuoren huvila-alueen historiasta ja entisistä asukkaista on ollut tärkeä 

lähde huvila-alueen taustatutkimukselle ja huviloiden hylkäämisajankohtien 

kartoittamiselle. Helsingin kaupunginmuseo on lisäksi julkaissut 2000-luvulla kaksi 

muuta itäisen Helsingin kesäasumisen kulttuuriin liittyvää tutkimusta: Villinki- 

saariston huvilayhteisö (2003) ja Huviloita Laajasalossa  (2009). Jälkimmäinen 

julkaisu on ollut keskeinen lähde hahmottaessani kesähuvilakulttuurin pitkiä 

perinteitä Laajasalossa.  

 

Kruunuvuoren nykytilanteen ja asemakaavan muutosten taustoittamisessa 

lähdeaineistona tutkielmassani ovat olleet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 

erinäiset julkaisut, keskeisenä aineistona Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 

selostus (2008) sekä vireillä olevan Kruunuvuoren huvila-alueen asemakaavan 

luonnostyöt, joiden pohjalta valmistui Kruunuvuoren asemakaavaehdotus vastikään 

huhtikuussa 2015 (Kruunuvuori. Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen 

selostus). Asemakaavaprosessin etenemisestä olen saanut lisäksi hyödyllisiä 

tiedonantoja Kruunuvuoren osa-alueen arkkitehdiltä Elina Ahdeojalta Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirastosta. Helsingin kaupungin ja Helsingin 
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kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivujen seuraaminen liittyen 

Kruunuvuorenrannan osa-alueiden asemakaavaprosessin ja rakentamisen 

etenemiseen on ollut myös tutkielman yksi keskeinen työvaihe.  

 

Huvila-alueen rappeutumisen hiljattaista etenemistä ovat valottaneet edellä mainitun 

Minna Torpan Kruunuvuori-tutkimuksen ja Aurora Reinhardin valokuvien lisäksi 

Helsingin kaupunginmuseon rakennuskortiston tiedot ja kuvat Kruunuvuoren 

huviloista vuodelta 2002. Kun olen verrannut kymmenen vuotta sitten 

Kruunuvuoresta otettuja valokuvia huvila-alueen nykytilanteeseen, on piirtynyt 

suhteellisen tarkka kuva rappeutumisen etenemisestä huvila-alueella 2000-luvulla. 

Näkyvänä muutoksena Kruunuvuoren ympäristössä 2010-luvun puolelle tultaessa on 

ollut etenkin graffitien, tagien ja muiden kirjoitusten lisääntyminen huviloiden 

seinillä. Merkit viestivät viime vuosien aikana kasvaneesta kiinnostuksesta 

Kruunuvuoren rauniohuviloita kohtaan. Kruunuvuoren raunioviehätystä olen 

tarkastellut tutkielmassani myös erikseen sosiaalisen median eri kanavilta kuten 

blogeista, Instagramista ja Youtubesta.16    

 
 
2. Kantakaupungin vastarannalla  
!
Tässä luvussa taustoitan ensin Laajasalon kesähuvilakulttuurin historiaa ja 

myöhempiä esikaupunkikehityksen vaihteita peilaten sitä, miksi Kruunuvuoren voi 

katsoa jääneen kaupungin marginaaliseksi paikaksi. Sen jälkeen tarkastelun 

Kruunuvuoren huvila-alueen osaa nykyisissä Kruunuvuorenrannan asuinalueen 

asemakaavaluonnoksissa. Lopuksi kuvaan omien Kruunuvuorella tekemieni 

havaintojen pohjalta rappeutunutta huvila-aluetta ja käyn läpi alueen 

asuinrakennukset.  

 
2.1. Kesänviettoa Laajasalon rannoilla  
!
Kruunuvuoren huvila-alue sijaitsee Laajasalon länsirannalla. Kun katsoo Helsingin 

karttaa ja kaupungin merellistä keskustaa, sijaitsee Kruunuvuori hyvin lähellä 

kantakaupunkia, melkein keskellä eteläisintä merellistä Helsinkiä. Katajanokalta on 

Kruunuvuorelle linnunteitse matkaa vain kaksi kilometriä, Kauppatorilta noin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
16 Palaan näihin aineistoihin tarkemmin luvussa 3.1. 
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kolme. 17  Tutkija Juhana Lahti kuvaa, kuinka Kruunuvuorenselkä, joka erottaa 

Laajasalon läntiset rannat Helsingin kantakaupungista, voitaisiin mieltää kaupungin 

sydämessä olevana altaana. Tällä hetkellä merenselkä hahmottuu kuitenkin 

harmaana alueena, joka pikemminkin erottaa kuin yhdistää kaupungin eri alueita. 18 

Keskustasta itäisen väyläliikenteen päässä ja muusta Laajasalon rakentuneesta 

ympäristöstä syrjäisellä alueella Kruunuvuori hahmottuu kaupunkiperiferiana. (Ks. 

kartta kuva numero 13 ja kuva 7) 

 

Kruunuvuorelta avautuvat laajat näkymät kaupunkiin, avomerelle ja 

Vanhankaupunginlahden suuntaan. Näkymien takia Kruunuvuori paikantui aikanaan 

ensin puolustuksellisena paikkana kaupungin merenselän toisella puolen. 

Kruunuvuori tunnetaan jo 1700-luvun alkupuolelta, jolloin paikka esiintyy kartoissa 

asuissa Crono berget tai Kronberget. 19  Nimensä Kruunuvuori on saanut olleessaan 

osana Augustin Ehrensvärdin Viaporin ulkopuolisia Kruunuvuorenselän 

linnoitussuunnitelmia. 20 Nykyisin Kruunuvuori rapistuvana paikkana ilmentää vielä 

Laajasalon rantojen ja itäisen Helsingin saaristoalueen pitkää kaupunkilaisten 

kesäasumiskulttuurin historiaa. Helsingin itäinen lähisaaristo, kuten Laajasalo, 

Villinki ja Vartiosaari, ovat olleet paikkoja, jonne kaupunkilaiset ovat lähteneet 

kesänviettoon ja virkistäytymään.  

 

Kesähuvilayhdyskuntien rakentuminen kaupungin lähisaaristoon juontaa juurensa 

1800-luvun alkupuolella vilkastuneeseen kartanoelämään Helsingin pitäjän mailla. 

Kun Helsingistä tuli vuonna 1812 pääkaupunki, virkamiestien määrä lisääntyi 

kaupungissa. Monelle virkamiehelle ja varakkaalle kauppiaalle nousi ajan ihanteiden 

mukaisesti haaveeksi luonnonläheinen ja tervehdyttävä kesäpaikka kaupungin 

ulkopuolella. Villiä luontoa alettiin ihailla arvokkaana ja romanttisena ympäristönä. 
21  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
17!!Uutta Helsinkiä: Kruunuvuorenranta. Helsingin kaupungin www-sivut. 
18  Lahti 2012,  15–16. 
19 Suomenkielinen käännösnimi Kruunuvuori on otettu käyttöön 1900-luvun alussa. Ks. Helsingin 
kadunnimet, 1970. 
20 Koko Kruunuvuorenselän ympärille laaditut linnoitussuunnitelmat eivät toteutuneet. Ks. 
Laine 2005, 6; Lahti 2012, 16. 
21 Tarjanne 2009, 18.  
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Kaupungin läheisten kartanoiden ja maatilojen maiden hankkiminen kesäasumiseen 

alkoi yleistymään. Vilkastuneen kartanoelämän myötä Helsingin lähisaaristoon 

rupesivat kulkemaan myös säännölliset höyrylaivareitit.22 Laajasalon höyrylaivareitti 

kulki Helsingin Pohjoissatamasta Herttoniemeen ja Laajasaloon, jatkaen matkaa 

Puotilaan ja sieltä eteenpäin Sipooseen asti. 23  (Ks. kuva 4) 1860-luvulta lähtien 

höyrylaivareittien varsilta kartanoiden mailta ruvettiin lohkomaan vapautuneen 

maanjakolainsäädännön myötä huvilapalstoja. Huvilatontteja palstoitettiin joko 

vuokrattavaksi tai myyntiin. Koska Helsingin maalaiskunnissa rakentamista ei 

valvottu lakisääteitse, oman kesähuvilan rakentamishankkeet pantiin näillä seuduilla 

vilkkaasti käytäntöön. 24  

 

Laajasalon länsirannat ja kaupungin itäinen saaristo-alue valikoituivat monelle 

kaupunkilaiselle kesänvieton paikaksi. Oman kesäidyllin löytäminen ei ollut 1800-

luvun lopussa enää helppoa suosituilta Eläintarhan, Töölön, Meilahden ja 

Pitkänsillan pohjoispuolen alueilta ja lomanviettäjät hakeutuivat harvakseltaan 

asutuimmille seuduille ja edullisimmille tonttimaille Laajasaloon, Herttoniemeen, 

Vartiosaareen, Villinkiin ja Vuosaareen.25 Kartanoilla ja suurimmilla huviloilla oli 

omat laivalaiturit, joten kulkeminen kaupunkiin oli kesäisin helppoa. 26 

Saaristomaiseman keskeltä saattoi hetkessä päästä takaisin kantakaupunkiin töiden 

tai muiden hoidettavien asioiden pariin. Kesähuviloiden rakentaminen oli erityisen 

vilkasta Laajasalossa. 1800-luvun lopulla Laajasalossa oli yhteensä 36 kesähuvilaa ja 

ennen toista maailmansotaa erillisiä huvilapalstoja oli jo neljättä sataa. 27  Tätä 

voidaan pitää hyvin suurena kesähuviloiden keskittymänä Helsingin pitäjässä. 28 

Toki vilkkaaseen lohkomiseen vaikutti maalaiskunnan jo aiemmin todettu hyvin 

vapaa rakentamista koskeva lainsäädäntö. (Ks. kuvat 1 ja 2) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
22  Laine 2004, 6–9.  
23 Tommila 1982, 74.  
24  Tarjanne 2009, 23–28, 32; Riimala 1987, 111. 
25  Torppa 2009, 14. 
26  Tarjanne 2009, 31. 
27 Laine 2004, 9.  Kruunuvuoren ja Haakoninlahden lisäksi Laajasalossa kesäasuminen keskittyi 
Stansvikin ja Tuurholman kartanoiden ympärille. Myös Stansvikinniemessä ja Koirasaaressa oli 
kesäasutusta. Ks. Uuta Helsinkiä: Kalastajakylästä kaupunginosaksi - -. Helsingin kaupungin www-
sivut.  
28  Vertailukohteena mainittakoon, että esimerkiksi Helsingin Meilahdessa oli vuoteen 1920 mennessä 
34 huvilarakennusta.  Ks. Meilahden huvila-alue, 1970.  
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Laajasalossa huviloille lohkottiin tontteja neljän kartanon mailta. Laajasalon 

”Degeröbyyn”29 saarikylän maille oli syntynyt 1600-luvulla kolme rälssisäteriä: 

Holmgård, Turholma ja Uppby. Näistä Holmgårdin kartano jakaantui vuonna 1798  

neljään osaan (Stansvikin, Jollaksen ja Villingin ja Degerön kartanot). Uppbyn 

kartanon maille saaren länsirannoille rakentui myöhemmin kaksi kaupunkilaisten 

huvilayhdyskuntaa: toinen Haakoninlahdelle ja toinen Kruunuvuoren ja Kaitalahden 

välimaastoon. 30  Jälkimmäinen tunnetaan Kruunuvuoren huvila-alueena. 

Haakoninlahden huvilayhdyskunnan kohtalo sinetöityi jo 1900-luvun alussa, kun 

vuonna 1925 Suomalainen Petrolituonti Osakeyhtiö Masut osti alueen ja rakennutti 

paikalle öljyn tuontivaraston. 31  (Ks. kuvat 5 ja 6) 

  

Kruunuvuoren huvila-alueella on ollut useita omistajia 1880-luvun ja 2010-luvun 

välisenä aikana. Alueen ensimmäiset huvilatontit vuokrasivat Uppbyn 

isäntäpariskunta Karl Fredrik ja  Lovisa Lindberg. Vuonna 1905 

Eläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja Johan Jacob Cygnaeus osti Haakoninlahden ja 

Kaitalahden tilukset. Kaitalahden puolelle hän rakennutti itselleen kesäpaikan Villa 

Idmanin. 32  Vuonna 1913 Cygnaeus myi suurimman osan alueesta saksalaiselle 

liikemiehelle ja kauppaneuvokselle Albert Goldbeck-Löwelle. Kruunuvuori oli 

arvostetun aseman Helsingissä saaneelle liikemiehelle vanhastaan tuttu paikka. 

Albert oli viettänyt kesiä vuokratontilla Kissinge nimisessä huvilassa, jonka hän oli 

ostanut vuonna 1905 apteekkari Alfred Lindströmiltä. 33  Kruunuvuoren ja 

Haakoninlahden maita hän ei ostanut suoraan itselleen vaan perusti osakeyhtiö 

Fastighets Aktiebolaget Kissingen.34  Huvila-aluetta on myöhemmin kutsuttukin 

”Kissingeniksi”. Goldbeck-Löwe oli Suomessa asuvien saksalaisten joukossa 

tunnettu hahmo ja hänellä oli laaja ihmissuhdeverkosto. Hänen aikanaan 

Kruunuvuoren huviloista tuli kaupunkilaisten seuraelämän keskus. Myöhemmin 

huvila-alueen omistajaksi siirtyi Albertin veljenpoika Adolf Goldbeck-Löwe, joka 

omisti huvila-alueen aina toiseen maailmansotaan asti. Sodan päätyttyä 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
29 Saarikylä ”Degerööbyy” mainitaan ensimmäinen kerran vuonna 1543 Helsingin maalaiskunnan 
hallintopitäjän Viikin neljänneskuntaan kuuluvana kylänä. Tarjanne 2009, 7, 13. 
30  Torppa 2009, 16. 
31!!Torppa 2009,  45.!
32!Kruunuvuori. Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus 2015, 20. 
33  HK/RK 2001-192. 
34 Torppa  2009, 27. 
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rauhansopimuksen mukaisesti kaikki saksalainen omaisuus siirtyi Neuvostoliitolle, 

mukaan lukien Kruunuvuoren huvila-alue.35  

 

Vuonna 1946 Neuvostoliitto vuokrasi Kruunuvuoren Kissingen saaritoimikunnalle 

eli Suomen Kommunistisen Puolueen työntekijöille kesäasumiseen.36 Aikaisempi 

virkamiespainotteinen seurapiirielämä vaihtui Kruunuvuorella yhteisöllisempään 

kesänviettoon. Kissingen saaritoimikunta oli järjestäytynyt yhteisö ja toimikunnan 

aikana huvila-alueelle saatiin oma isännöitsijä, joka vastasi vuokrien perinnästä. 

Kruunuvuoren huviloissa asui nyt useita perheitä eri huoneissa ja vuokrahuoneet 

merkittiin erikseen ovenkamanoihin metallisilla numerolevyillä. 37  Kesäasukkaat 

ryhmiteltiin myös Etu- ja Peräkylän asukkaisiin.38 Kommunistisen puolueen jäsenet 

viettivät kesiään Kruunuvuoressa vuoteen 1955 asti. Kymmenen vuoden aikana 

Kruunuvuoresta ehti tulla asukkaille kesäidylli esikaupungistuvassa Laajasalossa. 

Jotta liiaksi Kruunuvuoren huvila-alueesta kiinnostuneista ulkopuolisista ihmisistä 

vältyttäisiin vilkkaimman kesänvieton aikaan, Kaitalahteen Kruunuvuorelle 

johtavalle metsäpolulle laitettiin kyltti ”Privat område – Pääsy Kielletty”.39   

 

Vuonna 1955 Neuvostoliitto myi alueen liikemies Aarne Aarniolle, joka halusi 

rakennuttaa Kruunuvuoreen modernin asuinalueen ja huvila-alue jäi jo edellä kuvan 

mukaisesti heitteille. Aarnion rakennusliikkeen Palkki Oy:n työntekijät jatkoivat 

kuitenkin kesävuokralaisina toisissa huviloissa. Minna Torppa on tutkimuksessaan 

tuonut tarkemmin esille, keitä Kruunuvuoren huviloissa vielä Aarnion aikoihin 

asui.40 

!
2.1. Laajasalon kesäesikaupunki 
!
Monien muiden Helsingin pitäjän maiden tavoin Laajasalo alkoi 

esikaupungistumaan 1900-luvun alkupuolella. Kaupungin kasvaneen työväestön 

toimesta ja maanjakotoiminnan vauhdittuessa Laajasaloon rakentui ensimmäisiä 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
35 Torppa 2009, 51. 
36 Torppa 2009, 54. 
37  Esimerkiksi Villa Hällebön ovenkaminoissa on nähtävillä numerolevyt.  
38!Torppa 2009, 55–62. 
39 Torppa 2009, 54–57.  
40!Muun muassa yksi alueen huviloista, Villa Hålvik, pysyi Peacockien perheen käytössä 1940-
luvulta aina 1990-luvulle. Puutarhurin huvilassa asuttiin 1970-luvulla myös ympärivuotisesti. Ks. 
tarkemmin huviloiden entisistä asukkaista Torppa 2009, 88–89.!
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pientaloalueita 1920- ja 1930-luvuilla Yliskylän pohjoisosaan, Hevossalmeen ja 

Kruunuvuoreen naapuriin Kaitalahteen.41  Vanhan huvila-asutuksen rinnalle nousi 

kuitenkin vain vähän tiiviimpiä taajama-alueita. Ennen vuoden 1946 

esikaupunkiliitosta Laajasalon rakennettu ympäristö oli lähinnä kartanomiljöitä ja 

vehreitä huvila-alueita. Laajasaloa kutsuttiinkin pitkään kesäesikaupungiksi.42 !
 

Helsingin kaupungin  vuoden 1946 esikaupunkiliitoksen jälkeen 1960-luvulla Ubbyn 

ja Degerön entisille viljelysaluille ja osalle Turholman metsäalueesta rakennettiin 

modernien lähiösuunnitteluperiaatteiden mukaisesti kerrostaloalueita. 43 

Santahaminaan vievä aikanaan 1800-luvun lopulla sotilastienä rakennettu 

Santahaminantie (nyk. Laajasalontie) ohjasi rakentamista saaren sisäosiin. 

Kruunuvuori jäi esikaupunkirakentamisesta syrjään ja Laajasalon länsirannat 

eteläisen kärjen Haakoninlahden öljysatama-aluetta lukuun ottamatta jäivät 

luonnontilaan. 44 

 

Kiinnostavaa on, kuinka meriliikenteen vähittäinen katoaminen ja siirtyminen 

autoliikenteeseen vaikuttivat Kruunuvuoren huvila-alueen periferioitumiseen 

kantakaupungin perspektiivistä nähden. Kartano- ja huvila-asutus olivat pitäneet yllä 

kaupungin keskustasta 1800-luvun alkupuolelta lähtien Laajasaloon suoraa 

höyrylaivaliikennettä. 1930-luvun jälkeen säännöllinen meriliikenneyhteys 

Laajasaloon väheni45 ja Kruunuvuori ei sijainnut enää nopeasti taittuvan merimatkan 

päässä Pohjoissatamasta vaan kauempana itäisen väyläliikenteen takana. 

Kruunuvuori jäi kaupungin perukoille. Isoin muutos kaupungista itään päin 

kulkevassa höyrylaivaliikenteessä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun 

valtaosa Laajasaloon kulkevista höyrylaivoista jouduttiin luovuttamaan 

sotakorvauksina Neuvostoliitolle. Ainoastaan Jollas-laiva jatkoi liikennöintiä 

Laajasaloon 1950-luvun alkuvuosiin.46  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
41 Tuomi 1975, 104. 
42 Tarjanne 2009, 28; Kartanoista omakotitaloalueisiin. Laajasalon hiljainen muodonmuutos. US 
16.10.1955.  
43 Tuomi 1975, 105. 
44 Tuomi 1975, 99. 
45  Kartanoista omakotitaloalueisiin. Laajasalon hiljainen muodonmuutos. US 16.10.1955.  
46 Tarjanne 2009, 32; Riimala 1987, 173–180, 190. 
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1920-luvulle asti Laajasaloon oli kuljettu maitse Helsingin keskustasta Viikin ja 

Vanhankaupungin kautta Herttoniemeen asti ja sieltä Tammisalon yli Laajasaloon.  

Kun Kulosaaren ja Sörnäisten välille valmistui siltayhteys 1919, matka kaupunkiin 

lyheni huomattavasti.47  Höyrylaivaliikenteen kadotessa sujuvin reitti Kaitalahteen ja 

Kruunuvuoreen kulki vesiteitse tai jään yli Kulosaaren kautta, koska reitti 

Herttoniemen kautta oli pitkä ja huonokuntoinen. Tullisaaresta tai Kaitalahdesta 

soutaja vei Kulosaareen, josta pääsi raitiotievaunulla kaupunkiin.48  Vuoden 1946 

esikaupunkiliitoksen jälkeen Laajasaloon lisääntyi kaupungin julkinen liikenne. 

Kruunuvuorella oli kuitenkin maitse pitkä matka Santahaminantieltä, jonne bussit 

kulkivat. Kruunuvuoren entinen kesävuokralainen Riitta Suhonen kertoo, että 

vuonna 1952 Suomen Kommunistisen Puolueen toimesta Kruunuvuoren läheiselle 

Päätielle saatiin kulkemaan HKL:n bussiyhteys. Sitä ennen Kruunuvuorelle kuljettiin 

kesäisin Kulosaaresta veneellä ja talvisin jäiden yli. 49  

!

2.3. Kruunuvuori välitilassa 
!
Kuten jo johdannossa totesin, Kruunuvuori tulee tulevaisuudessa olemaan 

näkyvämmin osa Helsingin kantakaupunkia. Kaupungin uusi Kruunuvuorenrannan 

asuinalue rakentuu Kruunuvuoren viereen ja mahdollisen siltayhteyden toteutuessa 

Kruunuvuoren rannat ovat lyhyen matkan päässä kaupungin keskustasta.  

 

Tahvonlahdelle Laajasalon lounaisosaan rakentuva Kruunuvuorenrannan asuinalue 

koostuu yhteensä kahdeksasta osa-alueesta. 50 Asuinalueen tuleva keskus, 

osayleiskaavaselostuksessa rantabulevardien reunustamaksi toriaukoksi kuvailtu 

Haakoninlahden alue, sijaitsee Kruunuvuoren etelärinteen tuntumassa.51  (Ks. kuva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
47 1910 lähtien Kulosaareen pääsi kulkemaan Sörnäisiin höyrykäyttöisellä lossilla, johon mahtui 
raitiotievaunuja. Ks. Tarjanne 2009, 32–34. 
48!Laine 2005, 13–14.!
49  Suomen Kommunistisen Puolueen vuokra-aikaan talonmiehenä Kruunuvuorella toiminut Emil 
Holopainen kuvaa liikennettä Kruunuvuoreen seuraavasti: ”Kesäisin liikennettä hoiti Kujalan Arska 
moottoriveneellä Hålvikin ja Kissingin laitureista Kulosaareen ja silloin pääsy saareen oli hyvä, mutta 
syksyisin päättyi veneliikenne, niin silloin oli kurjaa. Meidän täytyi kävellä Kissingistä Santahaminan 
tielle aamuin ja illoin pimeässä liukkaalla lumisohjoisella tiellä. Santahaminan bussi oli jo Hålvikin 
tienhaarassa tultaessa niin täysi, ettei ollut kovin kovassa tungoksessa kuin seisomapaikkoja. ” Ks. 
Suhonen 2004, 22–23. 
50 Kruunuvuorenrannan osa-alueet ovat Borgströminmäki, Gunillankallio, Haakoninlahti, 
Hopealaakso, Kaitalahti, Koirasaaret, Kruunuvuori ja Stansvikinnummi. 
51  Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus 2008,  24. 
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8) Kruunuvuoren etelärinteestä Oy Shellin entisiltä mailta on varattu myös pieni 

kaistale terassimaisesti nousevalle pien- ja kerrostaloalueelle.52  (Ks. kuvat 11 ja 12) 

Tätä työtä kirjoittaessa rakentaminen ei ole päässyt vielä vauhtiin kaavoitetuilla 

Kruunuvuorenrannan osa-alueilla. Alueella on lähinnä tehty öljysatama-alueen 

puhdistustöitä ja kunnallistekniikan rakentamista. Ensimmäiset varsinaiset 

rakennustyöt alkoivat viime vuonna 2014 Gunillankallion osa-alueella. 53 Helsingin 

kaupungin verkkosivuilla arvioidaan, että Kruunuvuorenrannan noin 28 000 

asukkaan asuinalue tulee valmistumaan vuoteen 2028 mennessä.54   

 

Yksi Kruunuvuorenrannan osa-alueista on  vielä Aarne Aarnion perikunnan hallussa 

oleva Kruunuvuoren huvila-alue, josta kaupunki suunnittelee tulevalle merenranta-

asuinalueelle toimivaa virkistysaluetta. 55  (Ks. kuvat 9 ja 10 ) Kruunuvuoren 

kallioisempi ranta-alue varattiin vuoden 2002 yleiskaavassa virkistyskäyttöön ja 

Helsingin alueella harvinaislaatuinen luonnonympäristö, Kruunuvuoren metsälampi 

ja sen valuma-alueet, varattiin luonnonsuojelualueeksi. Kruunuvuorenlampea on jo 

vuonna 1949 ehdotettu luonnonsuojelualueeksi, mutta yksityisomistuksessa olevan 

alueen suojeleminen ei edennyt.56  

 

Lokakuussa 2014 valmistui vuodesta 2012 lähtien vireillä ollut Kruunuvuoren alueen 

kattava asemakaavaluonnos. 57  Kaupungin asemakaavamonopoli sallii sen, että 

kaupunki voi laatia asemakaavan tai sen muutoksen yksityiselle maalle, mikäli 

kaavamuutos on kaupungin puolesta perusteltu. Kaavaluonnoksessa Kruunuvuorelle 

suunnitellaan mm. pyöräilijöille ja jalankulkijoille ulkoilureittejä ja muita virkistystä 

tukevia toimintoja. Kaavaluonnoksessa lisäksi ehdotetaan, että alueelle siirrettäisiin 

muualta vanhoja huvilarakennuksia. Myös rappeutuneiden huviloiden perustusten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
52  Kruunuvuorenrata Osayleiskaavan selostus 2008, 25; Kruunuvuoren asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen selostus 2015, 4.!
53  Uutta Helsinkiä: Kruunuvuorenrannassa tapahtuu vuonna 2014. Helsingin kaupungin www-sivut. 
54  Uutta Helsinkiä: Kruunuvuorenranta. Helsingin kaupungin www-sivut.   
55 Kiinteistöviraston puolesta on todettu, että huvila-alue olisi tärkeää saada osaksi kaupunkia 
viimeistään asuinalueen valmistumiseen mennessä. Oksanen HS 20.9.2009. 
56  Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-alueen luontoselvitys  ja maankäytön luontovaikutusten 
arviointi 2005, 7, 19;  Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus. 2008, 18. 
57 Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kruunuvuori. Asemakaava ja asemankaavanmuutos, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. 5.12.2012.  Helsingin kaupungin karttapalvelun www-sivut. 
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jättämisestä näkyviin mainitaan. 58 Asemakaavaluonnoksen pohjalta valmistelu 

asemakaavaehdotus valmistui vastikään huhtikuussa 2015.59 

 

Kaavoitusprosessin etenemisen aikana kaupunki ei ole päätynyt hankkimaan 

Kruunuvuoren aluetta vielä itselleen. Kauppaamisesta Aarne Aarnion  perikunnan 

edustajien  kanssa on käyty tosin neuvotteluja vuonna 2009.60 Kruunuvuorenrannan 

asuinalueen arkkitehti Elina Ahdenoja Kaupunkisuunnitteluvirastosta totesi kesällä 

2014, että kaupungille Kruunuvuoren alueen hankkiminen tulee kannattavaksi vasta 

sitten, kun asemakaavaehdotus hyväksytään. Koska asemakaavamuutosten läpi 

meneminen voi olla epävarmaa ja prosessi pitkä, ei kaupungin ennen 

kaavaehdotuksen läpimenemistä kannata hankkia Kruunuvuoren aluetta itselleen. 61 

Asemakaavaprosessi on Kruunuvuoren lisäksi kesken kahdella muulla 

Kruunuvuorenrannan osa-alueella, Koirasaarten ja Stansvikinnummen osa-alueilla. 

Näiden rantaviivaa lähellä olevien osa-alueiden kaavoitustyö on hidastunut 

luonnonmaiseman muokkaamista koskevien valitusten takia. Stansvikin kartanon 

kaakkoispuolella sijaitsee yksi harvoista Helsingin harjumuodostumista ja 

Kruunuvuoren edustan saaret, Pitkäluoto ja Varisluoto, ovat maisemallisesti 

merkittävä kokonaisuus karua saaristoluotoa kaupungissa.62  

 

Tässä tutkielmassa ei tarkemmin spekuloida, miksi Kruunuvuoren huvilat ovat 

jääneet huoltamatta ja suojelematta. On kuitenkin todettava, että huvila-alueen 

rappeutumisen kohtalossa on ollut kyse pitkästä narunvedosta kaupungin ja 

yksityisomistajan välillä. Aarne Aarnio kompastui aikanaan omiin 

rakennussuunnitelmiinsa, kun hän ei saanut rakentamishankkeilleen puoltavaa 

päätöstä kaupungilta. Aarnio jätti huvilat huoltamatta ja vuosikymmenten mittaan 

suojelukelpoisina pysyneet huvilat olivat lähinnä niissä asuvien vuokralaisten 

kunnostamia. 63  Vuoden 2002 yleiskaavan luonnonsuojelumerkinnän jälkeen 
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!
58  Kruunuvuoren asemakaavan ja asemakaava muutoksen selostus 10.11.2014, 4–5; 
Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus 2005, 27. 
59!Kruunuvuori. Asemakaava- ja asemakaavamuutoksen selostus 2015.  
60 Oksanen HS 20.9.2009. 
61 Elina Ahdeojan suullinen tiedonanto tekijälle 1.7.2014. 
62 Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-alueen luontoselvitys  ja maankäytön luontovaikutusten 
arviointi 2005, 3, 32.  
63  HKM/RK. 
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asuinalueen kaavoittaminen tuli lopulta mahdottomaksi ideaksi ja Kruunuvuori jäi 

omistajalleen tyhjäksi kortiksi. 

 

Vuonna 2002 varmistuivat huvila-alueen viereisen Kruunuvuorenrannan 

rakentamissuunnitelmat. Asemakaavaprosessin käynnistyessä kaupunki jäi 

odottamaan perusteltua hetkeä huvila-alueen ostamiseen eikä esimerkiksi lähtenyt 

pakkolunastamaan aluetta. Yksityisomistuksessa olevien rakennusten suojeluun 

kaupungilla ei ole järeämpiä keinoja. Omistajan sakottaminen velvoitteena 

rakennushistoriallisesti merkittävän kiinteistön asianmukaiseen hoitoon ei ole 

esimerkiksi mahdollista. 64  Helsingin kaupunginmuseo on kuitenkin aika ajoin 

Rakennusvalvontaviraston kanssa käynyt Kruunuvuorella maastokäynneillä ja 

seurannut rakennusten kuntoa.65  

 

Kruunuvuoren huvila-alue tämän hetkisessä välitilassaan odottaakin seuraavaa 

ratkaisua alueen kohtalosta, mikä selvinnee pian, jos Kruunuvuoren 

asemakaavaehdotus menee läpi. Siihen asti huvila-alue saa velloa vielä unohduksen 

tilassaan ja jatkaa  rappeutumistaan.   

!
2.4. Kruunuvuoren rauniohuvilat 
!
!
Kruunuvuoreen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun aikana rakentuneista yhteensä 

kahdestatoista asuinrakennuksesta (Villä Hällebo, Villa Hålvik, Villa Kissinge,  

Lindbergin huvila, Villa Kronberg, Lilla Kronberg, Punainen mökki, Puutarhurin 

huvila, Villa Schwiegermutter, Vartioiden tupa, Villa Walhelm ja 

asuinrakennukseksi myöhemmin kunnostettu Kanala-rakennus66) suurin osa on enää 

vain lahoavia jälkiä menneistä kesäasumisen vuosista Kruunuvuorella.  

 

Toiset Kruunuvuoren huviloista ovat olleet ilman kesäasukkaita nyt lähes puoli 

vuosisataa. Minna Torpan Kruunuvuori-tutkimuksen mukaisesti ensimmäiset 

Kruunuvuoren huvilat ovat jääneet ilman kesävuokralaisia 1960- ja 1970-lukujen 
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!
64  Elina Ahdeojan suullinen tiedonanto tekijälle 1.7.2014. 
65 Sari Sareston sähköpostiviesti tekijälle 18.12.2014. 
66 Huviloiden nimet ovat tässä tutkimuksessa Minna Torpan tutkimuksen mukaiset. Helsingin 
kaupunginmuseon rakennuskortistossa huviloista käytetyissä nimissä on jonkin verran vaihtelevuutta.  
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aikana ja rappeutumisen jälkiä on ollut nähtävissä jo hyvin pian. Kruunuvuoren 

päähuvilan Villa Kissingen paanukattoinen huvimaja, joka on ollut alueen symboli 

näkyvällä paikalla Kaitalahden puoleisella kalliolla, oli jo 1960-luvulla erittäin 

huonossa kunnossa.67 Huviloiden jäädessä käyttämättömiksi ovat ne kärsineet sekä 

vandalismista että luonnonvoiminen rappeuttavista voimista. Kun rakennusten 

ikkunat on rikottu, sade ja kosteus ovat päässet kiinni puurakenteisiin ja lahoaminen 

on saanut mehukkaasti alkunsa. Ilman että edes näkisi Kruunuvuoren huviloita, on 

helppo käsittää, millä tavoin luonnonvoimat ovat ehtineet päästä kiinni osaan 

huviloista näin pitkän rappeutumisen prosessin aikana. Minna Torpan tutkimuksen ja 

Helsingin kaupunginmuseon Kruunuvuoren huviloiden rakennuskortiston tietojen 

mukaisesti olen tehnyt kaavion huviloista huviloiden hylkäämisajankohdista 

selventääkseni rappeutumisen vaiheittaista etenemistä  Kruunuvuorella.68    

 

Helsingin kaupunginmuseo on tehnyt viimeksi 2002 Kruunuvuoren yhteensä 16 

rakennuksesta alustavan inventoinnin. Inventoiduista rakennuksista seitsemän oli  

vuonna 2002 talous-, sauna- tai muita piharakennuksia. Suojeltaviin rakennuksiin 

luokiteltiin kuusi rakennusta, hyväkuntoisiin neljä ja huonokuntoisiin tai purettaviin 

kuusi rakennusta. Asemakaavaan suojeltaviksi ehdotettuja rakennuksia olivat vuonna 

2002 asukkaiden käytössä olevat Villa Hällebo, Villa Hällebön sauna ja ulkohuone, 

Puutarhurin huvila ja sen tonttiin kuuluva Villa Schwiegermutter liitereineen ja 

Kruunuvuoren kallion kupeessa oleva kunnostettu Vartioiden tupa.69   

 

Oman tutkimukseni aikana suojelumerkinnän saaneista huviloista enää kaksi huvilaa, 

Villa Hällebö ja Punainen mökki, olivat käytössä kesällä 2013.70  Seuraavana kesänä 

huviloissa ei ollut enää kesäasukkaita ja jo loppukesästä 2014 tyhjillään jääneet 

huvilat olivat joutuneet vandalismin kohteiksi. Syksyllä 2014 Villa Hällebon 

laudoitettuun pääoveen oli tehty aukko. Huvilaan pääsi sisälle ja huvilan sisältä oli 

levitelty huonekaluja ja muuta tavaraa pihalle. Keväällä 2015 Villa Hällebon pääovi 

oli kuitenkin laudoitettu uudelleen. Talven aikana rakennuksen ulkoseinään oli 
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67 Torppa 2009, 137. 
68 Ks. Liite 1: Kaavio huviloiden rappeutumisesta. 
69 Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus 2008, 15, 31. 
70 Villa Hällebon viimeisin kesävuokralainen on ollut Minna Torpan mukaan Jouko Röpelinen. 
Punaisessa mökissä viimeisin vuokralainen on ollut Aune Kanerva perheenjäsenineen. Torppa 2009, 
143, 145. 
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ilmestynyt teksti: ”Älä hajota huvilaa. T: asukit”. (Ks. kuvat 14, 15, 57 ja 58) 

Huvila-alueen vanhin rakennus Villa Hällebö on vielä ainoa suojelukelpoinen huvila 

Kruunuvuorella.71 Kruunuvuoren vireillä olevaan asemaakaavaan Villa Hällebö on 

merkitty suojeltavaksi kohteeksi sr-1-merkinnällä.72  

 

Kruunuvuoren syrjäinen sijainti on vaikuttanut siihen, että huvila-alue on saanut 

hyvin pitkään velloa rauhassa unohduksen tilassaan.  Mereltä päin huviloita on 

vaikea huomata, koska suurin osa huviloista piiloutuu jyrkkien rantakallioiden taakse 

näkymättömiin veneilijöiltä ja melojilta. Kruunuvuoreen ei voi myöskään eksyä 

sattumalta. Se ei ole vilkkaiden kulkureittien varrella vaan sijaitsee Laajasalon 

Kaitalahden pientaloalueen takana hyvin piilossa. Herttoniemestä Kaitalahteen 

kulkevan bussin numero 88:n päätepysäkiltä pitää kulkea lyhyt matka 

omakotitaloalueen Päätien loppuun, jotta löytää Kruunuvuorelle johtavan 

metsäpolun. Metsäpolku lähtee nousemaan huvila-alueelle aivan omakotitalon tontin 

vierestä. Metsäpolku johdattaa tummavetisen Kruunuvuoren metsälammen luokse, 

jonka ympärille huvilat ovat rakentuneet.  

 

Äänimaisema on metsälammen luona erityinen. Metsän äänten ja etenkin keväällä 

linnunlaulun paljouden rinnalle kantautuvat kauempaa metroradan äänet ja Itäväylän 

humina. Äänet kertovat, että ollaan kaupungin ytimessä, mutta samanaikaisesti 

erämainen metsälammen maisema johdattelee ajatukset kauas kaupungista. (Ks. 

kuva 23) Seuraavaksi kuvaan tarkemmin Kruunuvuoren ympäristöä ja 

huvilarakennuksia. Lähden kiertämään Kruunuvuorenlampea myötäpäivään ja 

kuvaan sitä mukaan vastaan tulevat huvilarakennukset. Tutkielman liitteenä on 

lisäksi huvila-alueen kartta ja huvilarakennukset siihen nimettynä. (Ks. kuva 56)  

 

Kruunuvuorenlampea kiertävä polku vie ensin mäenharjalle, jonka Kaitalahden 

puoleisessa rinteessä näkyvät ensimmäiset huvilarauniot. Rinteessä oikealla puolen 

on jäljellä Villa Hålvikin huvilasta palaneet rauniot. Huvila paloi vuonna 2005 ja 

tulipalossa säilyivät kallioisen rinteen kupeessa olevat tonttiin kuuluneet 
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71 Sari Sareston sähköpostiviesti tekijälle 18.12.2014. 
72!Kruunuvuoren asemakaavaluonnos Osa A. Helsingin kaupungin karttapalvelut www-sivut.!
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huonokuntoiset piharakennukset, keltamullattu mankeli- ja pyykkitupa sekä 

punamullattu puuvaja.73 (Ks. kuvat 39, 40, 54 ja 55)  

 

Kaksi muuta Kaitalahden puoleisessa rinteessä olevaa huvilaa ovat rappeutuneet 

pahasti. Keltainen Lindebergin huvila seisoo huterasti kasassa luonnonkivistä 

rakennetulla penkereellä. Lindebergin huvilan tunnistaa koristeleikatuista valkeista 

ikkunalistoista ja paanukoristellusta ulkoseinästä. Talviasuttavan huvilan viimeisin 

asukas Naima Lindeberg asui huvilassa kuolemaansa saakka vuoteen 1975, jonka 

jälkeen talo jäi tyhjilleen. Lindebergin huvila on romahtanut täysin keskeltä kasaan 

ja ulkoseinä on täynnä talonvaltaajien tageja74. (Ks. kansikuva, kuvat 33 ja 34) 

Lindebergin huvilan vieressä on vaaleanharmaa luonnonkivisokkelin päälle 

rakennettu Villa Walhelmin hirsihuvila. Huvilan rakennusvuotta ei ole tiedossa, 

mutta se on piirretty 1920-luvun karttaan. Huvilassa asui vuoteen 1989 Palkki-yhtiön 

sihteeri Siiri Kaunisoja. Hän toimi huvila-alueen aluevahtina ja asui huvilassa myös 

talvisin. 75 Walhelmin huvilan lattia on täynnä sanomalehtiä ja huvilaan on jäänyt 

muutamia tuoleja ja muita huonekaluja. Olen myös huomannut Kruunuvuorella 

käydessäni, kuinka huvilan sisälle jääneet huonekalut ovat välillä vaihtaneet paikkaa.  

(Ks. kuvat 31, 32 ja 35–38) Villa Walhelmin ja Lindebergin huviloiden raunioiden 

kohdalle, on nykyisessä asemakaavaluonnoksessa kaavoitettu virkistysalueen 

korttelialue, jonne mahdollisesti tultaisiin siirtämään muualta vanhoja 

puurakennuksia. 76 

 

Seuraavaksi polkua eteenpäin kulkiessa vastaan tulee vuonna 1941 rakennettu 

punainen kattosiivekkeellinen rakennus, joka on aikanaan ollut huvila-alueen kanala 

ja kaninkoppi. Huvila-alueella pidettiin hyötyeläimiä toiseen maailmansotaan 

saakka. Kanojen lisäksi alueella oli hanhia, lampaita ja vuohia. Kanalassa oli myös 

oma hautomakone. Suomen Kommunistisen Puolueen työntekijät muuttivat kanalan 

kesäasunnoksi ja viimeinen Palkki Oy:n vuokralainen Maritta Onnela käytti mökkiä 
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73! Torppa 2009, 108; HKM/RK 2002-59 ja 2002-60. 
74 Tagi on tussilla tai spray-maalilla tehty kirjoitus. 
75 Torppa 2009, 113, 118; HKM/RK 2002–97. 
76 Kruunuvuoren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 10.11.2014, 5 Kruunuvuoren 
asemakaavaluonnos Osa A. Helsingin kaupungin karttapalvelut www-sivut.  
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vuoteen 2007 saakka.77  Kanalan sisäseinät ovat nykyisin täynnä tagea ja lattioille on 

levitelty rakennukseen jääneitä tavaroita. (Ks. kuvat 41 ja 42)  

 

Kanala kuuluu samaan pihapiiriin mansardikattoisen Puutarhurin huvilan kanssa. 

Villa Kissingen puutarhurin taloksi rakennuttu huvila oli pitkään yksi alueen 

parhaiten säilyneistä huviloista. Vuonna 2009 huvila oli vielä viimeistä vuotta Irmeli 

Luostarisen perheen kesäasuntoa.78 Omien havaintojeni mukaan Puutarhurin huvilan 

rappeutuminen on edennyt viimeisen kahden vuoden aikana kovaa vauhtia. 

Kaksikerroksisen huvilan alakerran ikkunat on rikottu ja rakennus on alkanut 

natisemaan liitoksissaan. Ensimmäisen kerran keväällä 2013 Puutarhurin huvilassa 

sisällä käydessäni alakerran lattialla lojui lehtiä ja huvilaan jääneitä tavaroita oli 

levitelty pitkin poikin. Huvilan yläkerta oli tyhjillään kalusteista ja vielä silloin 

suhteellisen siistissä kunnossa. Yläkerran toisessa huoneessa jugendhenkinen 

kattomaalaus oli pysynyt koskemattomana. Myöhemmin  kattomaalauksen rinnalle 

on ilmestynyt muita maalauksia kuten luurankoaiheinen graffitimaalaus. (Ks. kuvat  

18–21 ja 43 ja 44) 

 

Puutarhurin huvilan kanssa samalla tontilla villiintyneiden omenapuiden takana on 

yksikerroksinen punainen hirsitorppa Villa Schwiegermutter. Mökki on ollut huvila-

alueella jo vuonna 1911, jolloin Albert Goldbeck-Löwe piirrätti Villa Kissingen 

pihapiiristä kartan palovakuutusta varten. Myöhemmin 1950-luvulla mökkiä 

jatkettiin.79  Ulkopuolelta suhteellisen siistin mökin sisällä näyttää samalta kuin 

suurimmassa osassa muista huviloista, jonne vielä uskaltautuu sisälle – lattia 

kupruilee kosteudesta, ikkunat ovat rikkoutuneet ja rautaiset sängyn kehikot 

muistuttavat huviloiden entisistä asukkaista. (Ks. kuvat 52 ja 53)  

 

Samassa pihapiirissä Puutarhurin huvilan ja Villa Schwiegermutterin kanssa sijaitsee 

huvila-alueen entinen päärakennus, Albert Golbeck-Löwen aikainen kesänvieton ja 

juhlien keskuspaikka Villa Kissinge. Vauraan perheen kesäkotina 1900-luvun alussa 

toiminut rakennus oli aikanaan loistokas yhteensä kymmenen huoneen huvila. Albert 
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77 Torppa 2009, 122. 
78 Torppa 2009, 121–122, 142; HKM/RK 2002–96. 
79 Torppa 2009, 127; HKM/RK 2002-93. 
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Goldbeck-Löwe suunnitteli päärakennukselle myös uudisrakennusta. Arkkitehti Fritz 

Lüschin vuonna 1914 laatimassa suunnitelmassa huvilan tonttipaikkaa on siirretty 

lähemmäs merta ja huvilaan liittyy piha- ja puutarhasuunnitelma. 

Uudisrakennussuunnitelma ei toteutunut, koska ensimmäinen maailmansota syttyi 

saman vuoden kesällä, ja Suomen joutuessa sotatilaan saksalaiset karkotettiin 

maasta. Kissingen saksalainen omistaja Goldbeck-Löwe lähti maanpakoon 

Tukholmaan lähes neljäksi vuodeksi. 80 

 

Villa Kissinge ei ole huvila-alueen historian aikana ollut pelkkä kesäkoti. 

Myöhemmin toisen maailmansodan aikana vuonna 1940 Albertin veljenpoika Adolf 

Goldbeck-Löwe lahjoitti Villa Kissingen sotainvalidien virkistyskäyttöön.81  Suomen 

Kommunistisen Puolueen vuokra-ajan aikaan Villa Kissingestä tuli taas 

vuokralaisten yhteinen kerhotila. ”Siellä kerholla oli aina vilske ja hulina, lapsia oli 

kuin pientä karjaa, mannaryynejä. Juhannusjuhlia ja muitakin juhlia pidettiin”, kuvaa 

Meeri Aaltonen, yksi SKS:n vuokrasuhteen aikaan kesiään Kruunuvuoressa 

viettäneistä asukkaista.82 Nykyisin Villa Kissinge on surkea näky. Rakennuksen 

harjakattoinen osa on romahtanut kahden tasakattoisen rakenteen väliin ja väliseinät 

ja portaikot ovat luhistuneet. Villa Kissingen ulkoseinillä on myös useita graffiteja. 

Tyhjilleen Villa Kissinge on jäänyt 1990-luvun alussa ja huvilan rappeutumisesta on 

ollut Minna Torpan selvittämän tiedon mukaan jälkiä jo vuonna 1973.83 (Ks. kuvat 

24–27) 

 

Villa Kissingen tonttiin kuuluivat myös nyt jo huonokuntoisena purettu uimahuone, 

Kaitalahden rannalla vielä oleva venevaja ja huvimajan rauniot. Lahden puolella 

näkyvällä paikalla sijainnut huvimaja oli Minna Torpan tutkimuksen mukaan 1960-

luvulla jo huonossa kunnossa. Vuonna 2005 huvimaja oli vielä joten kuten kasassa 

tuulisella paikalla, mutta luhistui pian tämän jälkeen samana vuonna kasaan.84 

Nykyään huvimajasta on enää palaneita jäänteitä näkyvillä. (Ks. kuvat 2, 28–30) 

Huvimaja oli muodoltaan erikoinen; majan kellonmuotoinen paanukatto muistutti 
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!
80 Torppa, 2009, 30–33; HKM/RK 2001-192. 
81 Torppa, 2009, 50–51; Laine 2004, 11. 
82 Suhonen 2005, 19. 
83 Torppa 2009, 134. 
84  Kruunuvuori Unohdettujen huviloiden tarina -julkaisussa on havainnolliset kuvat huvimajan 
rappeutumisen kehityksestä. Ks. Torppa 2009, 137–139. 
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itämaista stupa-rakennusta. Vuonna 1907 Adolf Goldbeck-Löwen rakennuttama 

paviljonkirakennus oli tarkoitettu Kissingen vieraiden iltapäiväkahvitteluun tai 

myöhäisempään illanviettoon. Myöhemmin 1950-luvulla Suomen Kommunistisen 

Puolueen jäsenten kesänvieton aikaan huvimaja oli nuorten bilepaikka. 85 

Kaavaluonnoksessa Villa Kinssingen kiinteistöalueen rakennukset, kuten huvimaja 

ja Puutarhurin huvila, on merkitty sk-merkinnällä. Näiden huviloiden rakenteita 

tullaan mahdollisesti siis jättämään näkyviin kaavoituksen toteutuessa. 86  Huvimajan 

uudelleenrakentamisesta on mainittu myös aikaisemmin Kruunuvuorenrannan 

osayleiskaavan selostuksessa.87  

 

Kissingen tontista rantaan päin kulkiessa vastaan tulee ainoa suojelukelpoinen  

huvilarakennus Villa Hällebo. 1800-luvun luvun lopulla rakennettu 

uusrenessanssihuvila Villa Hällebö on alueen vanhimpia rakennuksia. 

Kaupunginmuseon inventoinnin mukaan uusrenessanssityylinen huvila on sekä 

kulttuuri- että rakennushistoriallisesti tärkeä suojelukohde ja edustaa aikakautensa 

huvilakulttuuria.88  Kaksikerroksisen Villa Hällebon sisäkulmassa on lasikuisti, josta 

on näköala merelle päin. Villa Hällebön tonttiin kuuluu myös hirsisauna, jonka 

Adolf Goldbeck-Löwe rakennutti Kruunuvuorenselän puoleiselle rannalle vuonna 

1938. 89  (Ks. kuvat 14, 15 ja 22) Saunan terassilta on hulppeat 

löylynvilvoittelunäkymät kaupunkiin. Kaupungin silhuetti avautuu 

Kruunuvuorenselältä laajana: vasemmalla avomerellä päin näkyy Suomenlinna, 

edessä Kruununhaka ja oikealla lähettyvillä Kulosaari ja Mustikkamaa. Hyvässä 

kunnossa olleen Villa Hällebon tulevaisuus on kiinnostanut myös muita toimijoita 

2000-luvun aikana. Vuonna 2000 rakennuksen suojelemisen nosti 

keskustelunaiheeksi Kultapuun Kulttuuriyhdistys ry halukkaana vuokraamaan 

huvilan taide- ja ympäristökasvatustoimintaa varten.90  Tällä hetkellä huvilan ikkunat 

ja ovet on laudoitettu uudelleen ja ulkoseinään on kirjoitettu isoin kirjaimin toive, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
85 Torppa 2009, 140; Suhonen 2004. 
86!!Kruunuvuoren asemakaava- ja asemakaavan muutoksen selostus 10.11.2014, 4–5; Kruunuvuoren 
asemakaavaluonnos Osa A. Helsingin kaupungin karttapalvelu www-sivut.  
87!Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus 2008, 27.!
88  HKM/RK 2001-23. 
89 Torppa 2009, 45, 143. 
90 Torppa 2009, 143. 
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että huvilaa ei rikottaisi. En tiedä, onko kyseessä huvilan kesävuokralaisten tai 

joidenkin muiden laatima kehotus.  (Ks. kuvat 57 ja 58)  

 

Kruunuvuoren läntisillä kallioilla on pieni Punainen mökki, joka on Villla Hällebon 

tapaan majoittanut alueen viimeisimmät kesäasukkaat kesällä 2013. Mökki näkyy 

vuoden 1920 kartassa ja siihen on myöhemmin rakennettu avokuisti.91 Avokuistilta 

on suorat näkymät Kruunuvuorenselälle ja kantakaupunkiin. Kesään 2014 mennessä 

tyhjilleen jääneen mökin ovi oli rikottu myöhemmin saman vuoden syksynä ja 

mökkiin jääneitä tavaroita löytyi asumuksen edustalta. Oveen oli ilmestynyt myös 

graffiti. Keväällä 2015 mökki oli vielä entisellään eikä vandalismista ollut uudempia 

merkkejä. (Ks. kuvat 16  ja 17) 

 

Kaupungin puoleisella merenrantatontilla sijaitsevat Punaisen mökin ja Villa 

Hällebon lisäksi Villa Kronbergin ja Lilla Kronbergin huvilat. Näissä 

huvilarakennuksissa lahoaminen on edennyt siihen pisteeseen asti, että huvilat ovat 

korttipakkamaisesti lysähtäneet kasaan. 1900-luvun alussa rakennettu Villa 

Kronbergin hirsihuvila sijaitsee tontilla, jonka Edvin Rökman vuokrasi 1900 Ubbpyn 

tilan omistajalta Axel Lindbergiltä.92  Kaksikerroksinen hirsihuvila Villa Kronberg 

on ollut ensimmäinen Kruunuvuoren huvila, joka on jäänyt ilman vuokralaisia 1960-

luvulla. Autiotalon tunnelma on tallentunut jo vuonna 1975 Olli Sainion kuvaamaan 

kauhuelokuvaan Transvestjan tarinoita.93 Nykyisin punaisesta hirsihuvilasta ovat 

jäljellä vain lahoavat rauniot. (Ks. kuvat 47 ja 48) 

 

Villa Kronbergin tontin vuokraaja Edvin Rökman rakennutti samalle tontille Lilla 

Kronbergin huvilan, jossa erityisyytenä on merelle avautuva lasiveranta. Nykyisin 

veranta on ainoa kasassa oleva osa huvilarakennuksessa. Lilla Kronbergissä asuttiin 

vielä 1970-luvulle asti, jolloin huvila oli hippiyhteisön majapaikka 

Kruunuvuorella. 94   (Ks. kuvat 49–51) Lilla Kronbergin huvilan takana 

Kruunuvuoren rinteessä on vielä yhden asuinrakennuksen rauniot. Muutamat portaat 

ja rakenteet ovat jäljellä Vartijoiden tupa -nimisestä huvilasta, joka paloi vuonna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
91!Torppa!2009,!145.!
92 Torppa 2009, 146; HKM/RK 2002-90 ja 2002-61. 
93 Torppa 2009, 149 
94 Torppa 2009, 93, 150. 
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2009. 95   Tupa oli vielä samana vuonna kesäasukkaan käytössä. Rakennuksen 

erityispiirre oli räystään läpi kasvava mänty. 96 Mänty on vielä paikallaan raunioiden 

keskellä keloutuneena. (Ks. kuvat 45 ja 46)  

 

 

!
3. Villi kaupungissa  
 
 

”Kaupungin pysyvin ominaisuus on jatkuva muutos, joka tekee siitä jännittävän 

maailman.”97  

 
Tässä luvussa tarkastelen hylätyn estetiikkaa ja viehätystä villiyden näkökulmasta. 

Villiydellä viittaan konkreettisesti luonnon villiintymiseen mutta myös villiyden 

merkitykseen selkeitä rajanvetoja hämärtävänä olemuksena. Tarkastelen ensin 

Kruunuvuoren rauniohuviloiden viehätystä ja Kruunuvuorta urbaanin löytöretkeilyn 

kohteena kaupungissa. Sen jälkeen pohdin, mikä Kruunuvuoren kaltaisissa 

kaupunkiympäristöön kätkeytyvissä unohtuneissa ympäristöissä ja niiden 

tilallisuudessa viehättävää suhteessa normatiiviseen kaupunkiympäristöön. Lopuksi 

tuon villiintymään jääneen ympäristön osaksi kaupunkitutkimuksellista keskustelua. 

 
 
3.1. Raunioviehätystä Kruunuvuorella 2010-luvulla 
!
Kruunuvuorella käydessäni silmiin pistävintä on ollut pieni ihmiskuhina huviloiden 

ympärillä. En ole koskaan ollut ainoa huvilaraunioita valokuvaamaan lähtenyt 

kävijä, vaan olen törmännyt useasti muihin valokuvaajiin ja huviloita ihmettelemään 

tulleisiin ihmisiin. Syrjäiselle huvilapaikalle tuntuu riittävän kulkijoita. 

Kruunuvuoresta näyttäisikin tulleen viime vuosien mittaan paikallinen nähtävyys 

Laajasalossa. Helsingin kaupunginmuseon Kruunuvuori-julkaisulla on ollut myös 

vaikutusta siihen, että huvila-alueesta on tullut 2010-luvun taitteessa näkyvämpi 

paikka Laajasalon perukoilla.  
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!
95!Kruunuvuori. Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen selostus 2015, 20. 
96 Torppa 2009, 150. 
97!Kervanto-Nevanlinna 2005, 14–15.!
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Nykyisin sortuvat huvilarakennukset ovat monien silmäparien tarkkailun alla. 

Kruunuvuori on muun muassa suosittu urbaanin löytöretkeilyn kohde. Urban 

exploration (myös UE tai urbex) on kansainvälinen harrastelijoiden verkosto, jossa 

unohduksiin jääneitä alueita, kuten autiotaloja, tehdasalueita, sahoja, kaivoksia ja 

muita joutomaita, tutkitaan niitä valokuvaten. Lajin epävirallisena ohjenuorana on 

kehotus olla jättämästä kuvauspaikoille mitään muita jälkiä kuin valokuvia.98 UE:n 

syntyhistoriaa ei voi täysin ajoittaa, mutta laji kiinnittyy 1990-luvun lopun urbaaniin 

liikehdintään ja epäsovinnaisempiin tapoihin ottaa kaupunkitilaa haltuun. 99 Suomen 

UE-harrastajille on oma keskustelufoorumi, jossa keskustelua on ollut noin vuodesta 

2005 lähtien.100  Voima-lehden haastattelussa vuonna 2004 lajin aktiivisia harrastajia 

Suomessa todettiin tuolloin olleen noin sata.101  Lajin harrastajat painottavat, että 

urbaanissa löytöretkeilyssä ei ole kyse vandalismista tai autiotaloihin 

murtautumisesta vaan omasta seikkailunhalusta ja hyvien kuvien etsinnästä. Lisäksi 

kuvattujen kohteiden sijainti pyritään salaamaan, jotta rakennukset eivät joutuisi 

ilkivallan kohteeksi.102  

 

Kruunuvuoresta löytyy kuvamateriaalia sosiaalisen median eri kanavilta. 

Keskustelufoorumin lisäksi urbex-kohteita listaavia suomenkielisiä blogeja on 

joitakin kymmeniä ja Kruunuvuori on monissa esitelty paikka. 103  Instagram-

palvelussa Kruunuvuorella on oma sijaintitunniste ”Kruunuvuori ghost town”. 104 

Palvelusta Kruunuvuori-kuvia löytyy noin parin vuoden takaa ja kiinnostus 

kuvaamiseen on selkeästi kasvanut viime vuoden 2014 aikana. Toki 

”näppäilykultuuri” ja kuvien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa ovat lisääntynyt 

paljon. Youtube-kanavalta105 löytyy kymmenittäin Kruunuvuori-aiheisia videoita ja 

viime vuosina kasvaneesta kiinnostuksesta aluetta kohtaan kertoo se, että suurin osa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
98  Takala, 2004.  
99  Resources: Urban Exploration Timeline. Infiltration www-sivut. 
100  Suomen UE Forumin www-sivut. 
101  Takala, 2004.  
102 Löytöretkeilyä hylätyissä rakennuksissa. YLE 18.2.2011. 
103  Kruunuvuori on mainittu mm. seuraavissa urbaani löytöretkeilyä käsittelevissä blogeissa tai 
kirjoituksissa: Esoteerinen maantiede -blogissa vuonna 2009, Ruosteinen-blogissa vuonna 2010, 
Tutkimusmatkaa-blogissa vuonna 2014 ja Urbaanit löytöretket Victor Franciscus -blogissa vuonna 
2013. 
104!Instagram on ilmainen sovellus mobiililaitteille. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat jakaa kuviaan 
ja kommentoida toisten kuvia. Sijaintitunnisteella voi liittää kuvan tiettyyn paikkaan. 
105!Youtube on Internetissä toimiva videopalvelu, jonne voi lisätä omia videoita ja katsoa muiden 
videoita.  
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videoista on ladattu kanavalle vuosien 2012–2014 välisenä aikana. Ensimmäinen 

löytämäni Kruunuvuori-video on julkaistu kanavalla vuonna 2008. 106  Youtube-

kanavalta löytyy myös Kruunuvuorella kuvattuja musiikkivideoita ja vuodelta 2013 

suomalaisen Aero-yhtyeen kappale ”Kruunuvuorella”.  

 

Rauniohuviloiden viehätystä lisää Helsingissä se, että hylätty ja rappeutumaan 

päässyt rakennus on pääkaupungissamme tilallinen poikkeus. Kruunuvuoren 

kaltaista hyvin pitkän aikajänteen myötä lahoamispisteeseen asti rappeutunutta 

miljöötä ei tule Helsingissä monesti vastaan. Usein kaupunkiympäristössä 

rakennukset eivät ”ennätä” rappeutumaan vastaavasti. Huonokuntoiset rakennukset 

puretaan alta pois ja tilalle rakennetaan uutta. Ei olekaan yllätys, että Kruunuvuoren 

hylätystä huvila-alueesta on tullut kaupunkilaisten yhteinen kiinnostuksen kohde.  

 

3.2. Urbaani raunioviehätys  
!
Kiinnostus urbaaniin löytöretkeilyyn ja raunioiden etsintään peilautuu länsimaisessa 

kulttuurissa pitkään esillä olleeseen raunioviehtymys-ilmiöön, eli tavalle etsiä ja 

kuvata aikansa jättäneitä rakennuksia. Kuvauksellisten rauniomaisemien etsiminen 

vertautuu etenkin romantiikan aikaan. Maisemamaalauksen yleistyessä omana 

taiteenlajinaan 1700-luvulla Euroopassa 107  rauniorakennelmista tuli suosittu 

embleemi maisemankuvauksiin. 108  Rauniot toivat maisemakuvaan kerronnallista 

syvyyttä. Esimerkiksi italialainen taidegraafikko Giovanni Battista Pirenesi (1720–

1778) kuvasi Rooman kaupungin vedute-aiheisiin rauniot kuvan etualalle kuin 

porttikäytävinä kaupunkiin. Rauniot merkitsivät raameja kaupungin 

menneisyydelle.109  

Raunio-aihe  ilmensi  hyvin maisemakuvaan suotuisaa harmonista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
106 Sami Penttilä nimellä julkaistu Kruunuvuori-video päiväyksellä 27.12.2008. Youtube-
videopalvelu. 
107!1700-luvulla itsenäistyneessä maisemamaalauksessa maisema nähtiin näyttämönä, jossa 
keskeisiin koristeellisiin yksityiskohtiin sisältyi tietty kuvan ulkopuolelle ulottuva symboliikka. Ks. 
tarkemmin maisemamaalauksen itsenäistymisestä ja kerronnasta Haila 2006, 23; Johansson 2006, 51. 
108 Edensor 2005, 11–13. 
109  Schönle 2009, 29.!
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epäsäännöllisyyttä, pittoreskia kauneutta. 110 Pittoreskit maisemankuvaukset nostivat 

myös aikanaan suosioon pittoreskin maisemamatkailun. Kuvattujen maisemien 

äärelle matkustettiin ja näin myös raunioiden äärelle matkaamisesta tuli 

eurooppalaisen ylimystön keskuudessa suosittua turismia. 111  Nykyisen urbaanin 

löytöretkeilyn ja raunioiden valokuvaamisen tapaan maisemien ”kuvametsästystä” 

harrastettiin romantiikankin aikaan – tosin ennen kameran keksimistä muiden 

optisten välineiden kuten maiseman katseluun sopivan Claude-peilin avulla.112 

Hylätyn teollisuusmaiseman estetiikkaa teoksessaan Industrial Ruins. Space 

Aesthetics and Materiality (2005) tutkinut kulttuurimaantieteilijä Tim Edensor 

erottaa nykyisen rauniofiilisyyden ja ”urbaanien raunioiden”, kuten hylättyjen 

teollisuus- tai asuinalueiden etsinnän, romanttisen rauniokatseen jatkumosta. 

Edensorin mukaan urbaanit rappeutuvat ympäristöt eivät ole pelkkiä silmää hiveleviä 

pittoreskeja rauniomaisemia vaan useimmiten epäilyttäviä, pelottavia ja sotkuisia 

arkiseen ympäristöön kätkeytyviä kaupungin marginaalisia paikkoja. 

Nykyraunioviehtymyksen luonne ja urbaanien raunioiden estetiikka  eroaa Edensorin 

mukaan niin sanotuista klassisista rauniokohteista eli ikonisista 

rauniomonumenteista. Toisin kuin jo museoidut kulttuurirauniot, urbaanit rauniot 

ovat vapaasti kehkeytyviä, sekä luonnon että ihmisten omaehtoisemman toiminnan 

villiinnyttämiä paikkoja kaupungissa. 113 

Tim Edensor toteaa, että varsinkin kaupunkisuunnittelun näkökulmasta joutomaiksi 

jääneitä kaupungin marginaalisia paikkoja on käsitteellistetty lähinnä tyhjinä ja 

hyödyntämättöminä aukkoina kaupungissa. Englanninkielinen käsite wasteland 

todentaa vallinnutta negatiivista tulokulmaa hylätyn estetiikkaan. 114 Myös käsitteet 

brownfield ja badland ilmentävät kaupunkisuunnittelun korjaavaa lähestymistapaa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
110!Englantilainen William Giplin (1724–1804) määritteli pittoreskin erityisen kauneuden lajiksi, joka 
on suostuvainen kuvaan: ”Picturesque; a term expressive of that peculiar kind of beauty which is 
agreeable in a picture”.  Giplin 1802, 5. Ks. Myös Johansson 2006, 55–57.  
111 Edensor 2005, 11–13. Matkailu ilmiönä tunnetaan jo 1500-luvulta kuviin perustuvien 
matkakertomusten voyage pittoresque -perinteen kautta. Matkailusta tuli suosittu harrastus 1700-
luvun lopun Englannissa, jolloin varoissaan olevat yläluokkalaiset lähtivät Suurelle matkalle (Grand 
Tour) tutustumaan Manner-Euroopan kulttuuriin ja luontoon. Ks. Häyrynen 2005, 37–41. 
112 Clauden peili on tinapaperilla takaa päällystetty pieni lasiesine. Lasin avulla laajat maisemat 
saatiin haltuun katsomalla maisemaa selin peilin avulla, johon heijastui takana näkyvä maisema. Ks. 
Johansson 2006, 55–57, 62. 
113!Edensor 2005, 11–13. 
114 Edensor 2005, 9–10. !
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alueisiin. 115 Suomeksi joutomaa sanana osoittaa yhtäläisen merkityksen; hylätty on 

jotain joutavaa kaupungissa. Arkkitehti Ignasi de Sóla-Morales on puolestaan 

kuvannut joutomaata ranskankielisellä terrain vague -käsitteellä. 116 ”Vague” viittaa 

epämääräisyyteen ja hajamielisyyteen mutta myös aallokkoon tai laineisiin. 

”Terrain” viittaa maa-alueeseen. 117 Joutomaasta voitaisiin vaihtoehtoisesti puhua 

siis hajamielisenä maa-alueena.  

Tim Edensor näkee urbaanin raunioviehtymyksen piilevän juurikin merkitysten 

epämääräisyydessä eli rajaamattomuudessa. Edensor painottaa, että 

kaupunkiympäristön marginaalialueille jääneet rauniopaikat tuovat esille 

epäjärjestyksen estetiikkaa (aesthetics of disorder) kaupungissa – hylätyt ja 

joutomaaksi jääneet paikat luovat vaihtoehtoisen ympäristön muulle normatiivisesti 

säädellylle ja funktionaaliselle kaupunkiympäristölle. 118  Edensor itse nimeää 

rappeutumaan jääneet kaupunkiympäristöt heikoiksi paikoiksi: paikan identiteetistä 

tulee heikko, koska tilan merkitykset eivät enää rajaudu tietyn toiminnan tai 

käyttäjäryhmän kuten työntekijöiden toiminnan kautta. 119  Paikka jää ajelehtimaan 

ilman selkeitä rajanvetoja. Vastaavanlaisesti Kirsi Saarikankaan mukaan joutomaa 

on kaupunkitilaa, jolla ei ole tarkkaan määriteltyä tehtävää tai funktiota kaupungin 

sisällä. Joutomaa ei ole pihan kaltainen julkinen tai puolijulkinen 

kohtaamispaikka.120  Koska paikan merkitykset ovat löyhästi tai heikosti saneltuja, 

on joutomaa tilana avoimempi – paikkana joutomaa joutaa muuhunkin käyttöön kuin 

yhteen rajattuun toimintaan. Tim Edensorin mukaan oman onnensa nojaan jääneet 

kaupunkiympäristöt tekevätkin ilmeiseksi muun arkisen kaupunkiympäristön ja 

fyysisen olemisen kontrolloidun luonteen. 121  

Sara Peltonen on tutkinut maantieteen pro gradu -työssään haastattelujen avulla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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115 Sheridan 2012, 201. 
116 Heatherington 2012, 177 . 
117 Ranska-suomi-suursanakirja 2008, 1506, 1580. 
118 Ks. Edensor 2005, 53–95, 169. 
119 Edensor 2005, 54. 
120 Saarikangas 2006, 216. 
121 ”Ruins confound normative spacing of things, practices and people. They open up possibilities for 
regulated urban bodies to escape their shackles in expressive pursuits and sensual experience, 
foreground alternative aesthetics about where and how things should be situated, and transgress 
boundaries between outside and inside, and between human adn non-human spaces.” Ks. Edensor 
2005, 18. 
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Turun joutomaiden vaihtoehtoisia ja epävirallisia merkityksiä kaupunkilaisten 

näkökulmasta (Hylätyn tilan vaihtoehtoiset käytöt. Joutomaista ja niiden 

merkityksestä kaupunkilaisille, 2013). Peltonen määrittelee samalla tavoin joutomaan 

luonteen väljäksi; joutomaa on kaupunkitilaa, jolla ei ole etukäteen suunniteltua 

merkitystä kaupungissa. Joutomaa erottuu tällöin edukseen suhteessa 

monofunktionaalisesti eli yhden käyttötarkoituksen mukaisesti suunniteltuun 

kaupunkitilaan. Joutomaat ovat paikkoja, jotka sallivat monenlaista käyttöä ja 

vapaampaa tilan haltuunottoa kaupungissa. 122  Haastattelumateriaalin tukemana 

Peltonen määrittelee, kuinka toiminnallisesti kaupungin marginaaliin jääneet alueet 

hahmottuvat  eri käyttäjien mukaan monenlaisen käytön areenoina  kuten jo edellä 

mainitsemani urbaanin löytöretkeilyn, mutta myös graffiti-maalaamisen, 

kaupunkiviljelyn, ulkoilun, leikkimisen tai rauhoittumisen paikkoina kaupungissa.123 

Peltosen tutkimuksen mukaan joutomaat ovat tiloja, joita usein avataan myös uusille 

käyttötarkoituksille, tai niitä käyttäessä haastetaan tavanomaisia tilan käyttötapoja. 
124   

Kruunuvuorella hylätyn tilan vaihtoehtoiset käytöt tulevat esille erityisesti urbaanin 

löytöretkeilyn muodossa. Kruunuvuorella olen havainnut päiväsaikaan eniten 

yksittäisiä henkilöitä tai seurueita, jotka ovat selkeästi tulleet Kruunuvuoreen 

kuvatakseen huvilaraunioita. Kruunuvuoresta löytyvät suhteelliseen runsaat 

maininnat blogikirjoituksissa viestivät myös samasta ilmiöstä. Lisäksi olen nähnyt 

muutamia koiranulkoiluttajia ja ulkoilijoita alueella, jotka oletettavasti ovat 

Kaitalahden asukkaita. Kahden vuoden aikana Kruunuvuorella käydessäni olen 

kiinnittänyt huomiota eniten lisääntyneisiin graffiteihin, tageihin, puumerkkeihin ja 

muihin kirjoituksiin huviloiden seinillä. Merkit viestivät lisääntyneestä alueen 

käytöstä ja ihmisten halusta jättää omia merkkejä näkyviin Kruunuvuoren tilan 

”haastaminen” tulee esille myös huviloiden kohtaamassa vandalismissa. Villa 

Hällebon huvila joutui hyvin nopeasti vandalismin kohteeksi kesällä 2014 jäädessään 

asuttamattomaksi. Huvilaa suojaavat laudoitetut ovet rikottiin ja esineitä leviteltiin 

ympäriinsä. Keväällä 2015 alueella käydessäni huvilan ulkoseinille oli tehty myös jo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
122 Peltonen 2013, 12–13, 97.  
123!Peltonen 2013, 105. Ks myös. Edensor 2005, 21–51.!
124!Peltonen 2012, 26, 90–93. 
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graffitimaalauksia.  

3.3. Villi kaupunkimaisema  
!
Kruunuvuoren huvila-alueen jäädessä kaupungin säätelemättömäksi ”heikoksi 

paikaksi” on se tarkoittanut sitä, että Kruunuvuoreen on jäänyt kehkeytymään 

ainutlaatuinen villi luonnonympäristö kaupungissa. Hylätyllä huvila-alueella  

villiintynyt luonto on aikaa sitten alkanut muuttamaan ympäristöä ja rakennuksia 

omien sääntöjensä mukaisesti ensin huviloita sammaloiden ja lopulta 

puurakennuksia lahottaen ja tuhoten. Kruunuvuoren  unohduksiin jäänyt huvila-alue 

nostaa luonnon villinä osaksi kaupunkimaisemaa ja sen havainnointia Kruunuvuoren 

ympäristössä kaatuneet puut saavat keloutua ja metsä pysyä harventamattomana. 

 

Kruunuvuori on myös harvinainen villi luonnonympäristö kaupungissa. Aikanaan 

merestä erottautunut, nyt jo korkealla meren pinnan yläpuolella oleva Kruunuvuoren 

suolampi on luontoarvoiltaan ainutlaatuinen paikka Helsingissä. 125  Lampea 

ympäröivät rämemäiset osuudet ja korpisuot. Lammen rannalla lahonnut 

pyykkikatos ja puoliksi veteen vajonnut laituri ovat jälkiä kesänvietosta, mutta 

muuten tunnelma lammen äärellä on täysin erämainen. 

 

Kruunuvuori sijaitsee keskellä kaupunkia, mutta voiko tällaisen hyvin 

luonnontilaisen ympäristön kohdalla puhua edes kaupunkimaisemasta tai jopa 

kaupunkitilasta? Tuon tämän pohdiskelun seuraavaksi esille, koska ensimmäisenä 

Kruunuvuoren kaltaista villiä luonnonmaisemaa ei käsitteellistäisi osaksi kaupungin 

tilallisuutta, tai ainakin se tuntuu ongelmalliselta. Helsingissä, toisin kuin isoissa 

eurooppalaisissa metropoleissa, kaupunkitilat kuitenkin jäsentyvät tiiviissä suhteessa 

luontoon. Merellä on tärkeä asema kaupunkilaisten elämässä; kaupunki sijaitsee 

meren äärellä niemellä ja ympyröimänä saarissa. 126  Luonnon ja kaupungin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
125 ”Kohde on upea, suorastaan erämainen lampi, jota ympäröivät vesirajan tuntuman vaihtelevan 
levyiset nevat ja kapeat rämemäisetkin osuudet sekä erityyppiset korpisuot ja uloinna vaikuttavan 
järeäpuustoiset, liki luonnontilaiset metsät. Vedessä kasvavat mm. pohjanlumme ja pikkuvesiherne, 
reunussoilla mm. jouhisara, riippasara, pyöreälehtikihokki, raate, vehka, muurain, isokarpalo ja 
suopursu. Korpien kirjo on laaja ulottuen rehevimmistä tervaleppäkorvista saniaiskorpien kautta 
isoalvejuuri-, metsäkorte-, muurain- ja kangaskorpiin.”  Ks. Arvokkaat kasvillisuus- ja 
kasvistokohteet: Kruunuvuorenlampi. Helsingin kaupungin karttapalvelu www-sivut.   
126 Lahti 2012, 11. 
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täydellinen erottaminen erityisesti Helsingin kaupunkiympäristössä tuntuisi 

ristiriitaiselta. Miksi kaupungin luonnontilaisten paikkojen kohdalla ei voisi siten 

käyttää kaupunkitilan käsitettä?  

 

Kaupungin ja luonnon välille ovat modernin luontokäsityksen mukaisesti piirtyneet 

kuvitteelliset rajat: kaupunki rajautuu kesyttämättömään luontoon. 127 

Ympäristöpolitiikan professorin Yrjö Hailan mukaan modernia luontokäsitystä ovat 

leimanneet erilaiset rajanvedot, joiden kautta luonto on erotettu inhimillisestä 

olemassaolosta. Luonto nähdään sekä kaukaisena ja ylevänä palvonnan kohteena 

”erämaana” että hallinnan alueena ”rajamaana”. 128  Luonnolla viitataankin yleisesti 

ei inhimilliseen materiaaliseen ympäristöön. 129  Hailan mukaan moderniteetin 

identiteetti on rakentunut pitkälle tätä luonnon toiseutta vasten. Erityisesti erämaa-

käsite on Hailan mukaan edustanut ajatusta luonnosta kulttuurista kaukaisena, jopa 

myyttisenä villinä ulottuvuutena.130 Modernin luontokäsityksen mukaisesti luonto 

villinä ja ”erämaisena” ei ole siis kaupungin aines. Kruunuvuoren villi ympäristö on 

kuitenkin osa Helsingin kaupunkialuetta ja Laajasalon rakentunutta ympäristöä, ja 

siten mielestäni hahmotettavissa myös kaupunkitilana.  

 

Kirsi Saarikangas on tarkastellut kaupunki–luonto-rajanvedon ongelmallisuutta 

erityisesti kaupungin lähiasuinalueilla kuten Espoon Pihlajanmäessä ja Matinkylässä. 

Saarikangas toteaa, että nimenomaan kaupungistuminen, joka pääkaupunkiseudulla 

on pitkälti tarkoittanut lähiöistymistä, on tehnyt dikotomisen erottelun sijasta 

näkyväksi kaupungin ja luonnon rajojen toinen toisensa läpäisevän suhteen. 

Kaupungin metsälähiöissä, kuten tutkimusalueeni Laajasalossa, kaupungin sekä 

luonnon väliset rajat ovat olleet ja ovat edelleen jatkuvasti liikkeessä. 
131Metsälähiöihin, 1960- ja 1970-lukujen aikansa uuteen moderniin kaupunkitilaan, 

kuuluu oleellisesti suunnittelemattoman ja kesyttämättömän luonnon läheisyys 

asutusten liepeillä. Lähiöissä metsiköt, joutomaat ja katvealueet luovat jatkuvasti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
127 Ks. esim. Saarikangas 2002a; 2014. 
128 Haila 2003, 19–20, 31, 181–183. 
129 Lähde 2012, 99. 
130 William Cronon on mm. tuonut esille, kuinka etenkin Pohjois-Amerikassa erämaa-myytillä 
(wilderness), luonnosta tuotetaan jatkuvasti omanlaista kaukaista ja etäistä spektaakkelia. Luonto 
villinä ja suojeltavana sijoitetaan implisiittisesti luonnonsuojelualueille eli kauas kaupungeista. Ks 
Cronon 1995, 88. 
131 Saarikangas 2006, 217–218. 
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rinnakkaisia tiloja modernille suunnitellulle kaupunkitilalle. Lähiöt eivät myöskään 

ole rakentuneet neitseellisen luonnonympäristön keskelle vaan ihmistoiminnan 

muokkaamaan luonnonmaiseman kuten historiallisten viljelysmaiden keskelle.132 

Saarikangas kutsuu lähiöalueita hybrideinä tiloina, jotka haastavat ja häiritsevät 

luonnon ja kulttuurin, maaseudun ja kaupungin, kesyttämättömän metsän ja asutetun 

maan välistä piintynyttä dikotomiaa.133  

 

Arkkitehti Panu Lehtovuori on kuvannut samalla tavoin kaupungin jättömaita 

alueina, joissa kaupungin ja luonnon välille piintynyt rajanveto tulee epämääräiseksi. 

Jättömaa ei ole kaupunkia, koska se on toiminnallisesti jäänyt kaupungin 

marginaaliin, mutta se ei ole myöskään luontoa, koska jättömaa on ihmisen 

muokkaamaa maisemaa. Lehtovuorelle jättömaa tai joutomaa avautuu eräänlaisena 

kaupunki–luonto-dikotomian ulkopuolisena kolmantena kategoriana. 134 

Saarikankaan ja Lehtovuoren ajatusten mukaisesti niin kaupungin lähiasuinalueet 

että käyttämättömäksi jääneet ympäristöt havahduttavatkin kaupungin ja luonnon 

merkitysten kerroksellisuuteen ja kaupungin toiseuteen – luonto villinä ei ole jokin 

ulottuvuus kaupungin rajojen ulkopuolella vaan myös läsnä kaupungissa.   

 

Kaupungin ja luonnon dikotomisten rajanvetojen väliin jäävää ja rajanvetojen 

huokoisuutta osoittavaa kaupunkimaisemaa käsitteellistää osuvasti englanninkielinen 

termi urban wildscape. Käsite on muutama vuosi sitten noussut osaksi 

poikkitieteellistä kaupunkitutkimusta täsmentämään kaupunkimaiseman laadullista 

moninaisuutta. 135  ”Scape” tarkoittaa maisemallista laatua ja ”wild” 

kesyttämättömyyttä ja villiyttä.136 Urban wildscape -käsite suomentuu parhaiten 

villinä kaupunkimaisemana. Douglas Sheridanin mukaan wildscape-käsite osoittaa 

niitä alueita kaupungeissa, joiden käyttöä tai haltuunottoa ei rajaa virallinen säätely 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
132 Saarikangas 2014, 350–352. 
133 Saarikangas 2006, 217–218. 
134 Lehtovuori 2012, 24. 
135 Wildscape-käsite pohjatuu Anna Jorgensenin ja Richard Keenin toimittamaan julkaisuun Urban 
Wildscapes (2012), johon on koottu kaupunkia hieman eri suunnista tarkastelevien kirjoittajien kuten 
maantieteen, maisema-arkkitehtuurin ja yhteiskuntatieteen tutkijoiden näkemyksiä villeistä 
kaupunkimaisemista ja niiden merkityksestä osana urbaania kaupunkitilan hahmottamista ja  
kaupunkisuunnittelua. 
136 Suomi-englanti-suomi-sanakirja 2002, 824, 937. 
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tai kontrolli.137 Kun jonkin alueen säätely on löyhää, pääsee luonto usein myös  

kehkeytymään ja villiintymään vapaasti. Vapaasti kehkeytynyt ja villiintynyt 

ympäristö eroaa muusta suunnitellusta kaupunkimaisemasta – voidaan puhua siis 

villistä kaupunkimaisemasta.  

 

Wildscape-käsite on oivallinen kattotermi skaalaltaan moninaisille kaupungin 

kontrollin ja säätelyn ulkopuolelle jääville alueille kuten joutomaille, jättömaille, 

hylätyille rakennuksille ja muulle suunnittelemattomalle ja säätelemättömälle 

”villiydelle” kaupungissa. Villin kaupunkimaiseman käsite tarkentaa myös 

katsomaan kaupunkimaisemaa kokonaisuudessaan toisenlaisesta laadullisesta 

perspektiivistä käsin. Kaupunkimaisema ei ole vain rakennetta ja hallittua 

panoraamanäkymää  (cityscape) vaan samanaikaisesti kaupunkirakenteen väliköihin 

jääneitä hallitsemattomia, unohtuneita, rappeutuvia tai säätelemättömiä alueita –  

muuttuvaa kaupunkimaisemaa. Määrittely kaupunkimaiseman villiydestä kuvaa 

mielestäni myös osuvasti ajatusta kaupunkimaiseman jatkuvasta muutoksesta. Villi 

voi olla myös tapa hahmottaa kaupungin tilallisuutta maiseman liikkeen ja 

muutosten eli maiseman ajallisen kerroksellisuuden perspektiivistä.  

 

Itse täsmentäisin vielä villin kaupunkimaiseman käsitteen eroa kaupunkiluonto-

käsitteeseen. Villiä kaupunkimaisemaa voi käsitteellistää kaupunkiluontona, mutta 

kaupunkiluonto kattaa samanaikaisesti estetisoidun ja suunnitellun luonnon 

kaupungissa eli ei vapaasti kehkeytyvän villin kaupunkimaiseman. Kaupungissa 

olemme tottuneet aistimaan luontoa kaupunki- ja maisemasuunnittelun 

konventioiden kautta  hyvin kesytetyssä muodossa. Esimerkiksi kaupunkipuistoissa 

luonto on ollut aikansa huippusuunnittelijoiden, arkkitehtien ja 

maisemapuutarhureiden työn tulos.138  Villeillä ja joutomaaksi jääneillä kaupungin 

paikoilla luonto saa taas päinvastaisesti rehottaa ja muokata tilaa vapaasti, ja tämä 

eroaa hyvin paljon estetisoidusta kaupunkiluontokokemuksesta.  

 

Hyvä vertailukohta estetisoidun kaupunkiluonnon ja villin kaupunkimaiseman 

eroista löytyy läheltä Kruunuvuorta. Kaitalahden vieressä on vanha Tullisaaren 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
137 Sheridan 2012, 201. 
138 Isohanni 2002, 101. 
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puistoalue, joka toimii nykyisin kansanpuistona. Ullanlinnan kylpylaitoksen 

perustaja Henrik Borgstöm vuokrasi 1800-luvun alussa Tullisaaren maat ja 

rakennutti alueelle huvilarakennuksia ja maisemoidun puutarhan. 139  Hoidettu 

maisemapuisto ilmentää erityisen hyvin kaupunkiluontoa, jota Kirsi Saarikangas 

kuvaa ”keinotekoisen” ja ”luonnollisen” sekamuotoiseksi luonnoksi kaupungissa. 140 

Kruunuvuorella luontokokemus eroaa Tullisaareen maisemoidusta puistoalueesta. 

Kruunuvuorella luonto on läsnä villinä metsän keloutuvissa puissa ja ajan myötä 

rappeutuvissa ja lopulta lahoten osaksi luontoa katoavissa huvilarakennuksissa. 

Kruunuvuoren kaltaiset  villit kaupunkimaisemat nostavatkin luonnon villinä ja 

kesyttämättömänä osaksi kaupunkimaisen esteettistä arviointia.  

 
4. Unohdettu kaupungissa  
!
!
Villiintyneelle kaupunkimaisemalle on tyypillistä maiseman ajallinen kerroksellisuus 

(layerdness). 141 Ajallista kerroksellisuutta luo yllä kuvatun tapaisesti villiintynyt 

luonto, joka tekee ajan hiljattaisen kulun näkyväksi maisemassa. Ajallinen 

kerroksellisuus tarkoittaa myös sitä, että villeihin maisemiin jää näkyviin 

monenlaisia käytön jälkiä, kuten hylättyjä esineitä ja roskia, koska jälkiä ei siivota 

kaupungin kontrolloimattomilla paikoilla. Villien kaupunkimaisemien 

kerronnallisuutta tutkinut Catherine Hearington toteaa, että kaupungin joutomaihin 

sulkeutuukin monenlaisia kätkeytyviä narratiiveja; villeissä kaupunkimaisemissa on 

samanaikaisesti havaittavissa sekä kerroksia menneestä että ajatuksia tulevasta. 142  

Kruunuvuorella tietoisuus lähiympäristön tulevista muutoksista ja viereen 

Kruunuvuorenrantaan rakentuvasta asuinalueesta kuljettaa ajatukset pohtimaan 

huvila-alueen luonnetta kenties kymmenen vuoden tai pidemmän aikajakson päästä. 

Samanaikaisesti huviloihin jääneet huonekalut ja entisten asukkaiden vaatteet vievät 

kuvittelemaan mennyttä ja kesähuvila-alueen historiaa. Hylättynä huvila-alue jää 

sekä menneiden että tulevien ajallisuuksien risteykseen ja on kummallinen ”aika-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
139 Tarjenne, 2009, 14. 
140!Kaupunkiluonto on ihmisen ja luonnon yhdessä synnyttämää hybriluontoa. Lähiöluonto on 
Saarikankaan mukaan kerrostunutta ”keinotekoisen” ja ”luonnollisen” sekamuotoa. Ks. Saarikangas 
2012, 328–329. 
141 Jorgensen 2012, 11. 
142 Hearington 2012, 172–173. 
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tilallisuus” kaupungissa. Aika-tila on brittiläisen maantieteilijän Doreen Masseyn 

käsite. Käsitteen kautta voi tarkastella sitä, kuinka tila ei ole pelkästään käsitettävissä 

ajalle alisteisena staattisena ulottuvuutena, vaan tilassa on aina samanaikaisesti läsnä 

päällekkäisiä moninaisesti risteäviä menneitä ajallisia yhtymiä ja tulevia 

mahdollisuuksia. 143 Raunio on tälle ajatukselle hyvin allegorinen muoto.144 

Ajallisen kerroksellisuuden ilmeneminen luo maisemaan ja sen katsomiseen myös 

tarinallisuutta. Seuraavaksi jatkan hylätyn estetiikan tarkastelua tilan 

kerronnallisuuden näkökulmasta. Tarkastelen ensin, miten tilan tapaa jäsentää 

muistia ja muistamista hahmottuu kaupungin hylätyillä paikoilla, ja eroaa 

kokemuksena kaupungin virallisista muistipaikoista kuten muistomerkeistä. Sen 

jälkeen tarkastelen hylättyä tilaa mielikuvituksellisena, omaa kertojanääntä 

voimistavana muistipaikkana kaupungissa.  

4.1.  Kaupunki ja muisti 
 
 

”Kaupunki imaisee muistoista vyöryvän aallon kuin sieni ja paisuu. Nykyisen Zairan 

kuvaukseen pitäisi sisältyä koko kaupungin menneisyys. Mutta kaupunki ei kerro 

menneisyyttään, se sisällyttää sen itseensä kuin käden viivat, piirrettynä katujen kulmiin, 

ikkunaristikoihin, portaiden käsipuihin, ukkosenjohdattimiin, lipputankoihin; jokainen osa 

puolestaan on merkitty koukeroin, sahauksin, leikkauksin, kolhuin.”145 

 
Lainaus Italo Calvinon romaanista Näkymättömät kaupungit (1972) kuvaa ajatusta 

siitä, kuinka kaupungin muisti on materiaalista ja sanatonta. Kaupunki säilyttää 

muistojaan rakennuksissaan ja kaupunkitiloissaan. Muistin ja rakennusten voikin 

ajatella olevan toisilleen analogisia. Muistot kaupungin eri aikakausista ja 

kaupunkikulttuureista säilyvät rakennuksissa, kun samanaikaisesti omat 

henkilökohtaiset muistomme kiinnittyvät kaupungin eri paikkoihin. Menneisyys on 

läsnä polveilevana ja monitasoisena kaupunkimaisemassa. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
143!Ajan ja tilan suhteesta ks. tarkemmin Massey 2008, 219. 
144!Kulttuurintutkija Svetlana Boym on mm. todennut rauniotilan olevan allegorinen ajan 
ambivalenssille: jokin ei ole enää raunioissa ”no longer”, mutta ei myöskään vielä ”not yet”. Ks. 
Boym 2012.  
145 Calvino, 2002 (1972), 14. 
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Etnologi Anne-Mari Åström kuvaa fyysistä kaupunkimaisemaa urbaanina muistina. 

Åström lainaa taidehistorioitsija Marc Crinsonin ajatusta rakennusten ja muistin 

suhteesta. Crinsonin mukaan menneen muisteleminen on mahdollista esimerkiksi 

rakennusten kunnossa näkyvissä jäljissä, jotka tekevät ilmeiseksi tilan ajallisen 

kerroksellisuuden.146 Kaupunkihistorioitsija Anja Kervanto Nevanlinna on samalla 

tavoin tuonut esille, kuinka kaupunki on täynnä muistin jälkiä eli erilaisia luettavia 

”tekstejä” menneisyyksistä. Eri aikoina rakentuneet ympäristöt ovat Kervanto 

Nevanlinnan mukaan muistin paikkoja, joiden kautta voimme ymmärtää kadonneita 

maailmoja ja kaupunkikulttuureita. 147 Kruunuvuoren kesähuviloiden kautta voi 

esimerkiksi palata Helsingin kaupungin kesähuvilakulttuurin merkitysten 

pohtimiseen. Kesähuvilarakennukset viestivät merellisen Helsingin 

kaupunkiympäristön- ja kulttuurin erityisyydestä ja kaupunkilaisten tavoista muuttaa 

tilapäisesti kesäksi kaupungin vastarannoille saaristoon.  

 

Rakennusten kadotessa himmenevät tietyn aikakauden jäljet muistot 

kaupunkimaisemassa. Muistin aineistoksi jäävät kuitenkin sekä visuaaliset että 

kirjalliset dokumentit: valokuvat, piirustukset, elokuvat ja kirjalliset lähteet. 148  

Kruunuvuoren kaltaisten kaupungin ”katoavien paikkojen” vilkas dokumentointi 

urbaanin löytöretkeilyn muodossa osoittaa, kuinka rakennusten jäädessä 

rappeutumaan ja katoamaan, valokuva nousee keinoksi muistaa ja pitää yllä 

paikkojen muistia kuvin. Juuri katoavien paikkojen valokuvaamisessa on 

havaittavissa mielestäni paljon merkityksiä rakennusten ja muistin kiinteästä 

suhteesta. Rakennukset nähdään menneen ja muistojen, jo kadonneen maailman 

säilyttäjinä, ja katoavien paikkojen valokuvaaminen on keino tuoda näkyväksi jotain 

oleellista tilojen kyvystä muistaa. Rakennusten – tai niiden valokuvien – muodossa 

menneisyyteen ja sen eri huoneisiin voi metaforisesti palata aina uudelleen.  

 

Vastaava muistin ja tilan toinen toisiaan tukeva suhde on tullut esille jo Antiikin 

muistitaidon ars memorativa -traditiossa. Tuntemattoman kirjailijan vuosina 86–82 

eKr. Roomassa kokoamassa Ad Herrenium -teoksessa muisti tuotiin esille retorisena 

taitona. ”Muistitaiteessa” valittuun tilaan harjoittelemalla vahvistetut kuvat ja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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146 Åström 2013, 36–37. 
147 Kervanto-Nevanlinna 2002, 15. 
148 Lento & Olsson, 2013, 11; Kervanto Nevanlinna 2013, 273. 
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symbolit auttoivat ohjaamaan puhujaa puheen sisällön muistamisessa. Ohjeistuksena 

oli valita muistin locukseksi iso ja valoisa rakennus. Tällöin tilavassa rakennuksessa 

mielikuvissaan liikkuessaan puhuja pystyi taitavasti kulkemaan eteenpäin myös 

puheessaan. 149  Ranskalaisen kaupunkihistorioitsijan Pierre Noran mielestä ars 

memorativa -muistitraditio kuvastaa kuitenkin keinotekoista tapaa, jonka avulla tilat 

jäsentävät muistamista. Rakennukset toimivat muistitraditiossa apuvälineinä niihin 

tietoisesti valikoitujen merkitysten mieleen palauttamisessa. 150  Muistin ja tilan 

suhde hahmottuu muistamiskyvyn kautta eli tahtona muistaa tiettyjä asioita.  

 

Noran mukaan ars memorativa -muistitraditio onkin antanut mallin virallisille 

muistamisen muodoille kaupungissa kuten kansallisen historian muistomerkeille ja 

monumenteille. Nora kuvaa tällaisia paikkoja kaupungin fragmentaarisina 

muistipaikkoina (lieauxs de mémoire), joiden kautta yhteinen menneisyys yritetään 

tuoda välitettäväksi. Noran näkemys on, että menneisyyttä konstruoivien 

keinotekoisten muistipaikkojen kautta kaupunki välittää vain historiaansa, mutta 

paikoilla ei välttämättä ole välitöntä suhdetta kaupunkilaisten jakamiin muistoihin.151  

Noran mukaan ars memorativa -traditio antaa mahdollisuuden tarkastella sitä, miten 

nykyihminen rekonstruoi yhteisölleen menneisyyden. 152  

 

Rappeutumaan jääneiden rakennusten kautta tilan ja muistin suhdetta lähestytään 

automaattisesti toisesta suunnasta kuin Noran kuvaamilla menneisyyttä kokoavilla 

muistipaikoilla. Raunioissa mennyt on ei-repesentoidussa suhteessa nykyhetkeen; 

mennyt polveilee jäsentämättömänä ja ajallisesti kerroksellisena tilassa.153 Raunio 

etymologiselta merkitykseltään viittaa juuri sortumiseen tai luhistumiseen, toisin 
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149  Yates 1978, 18-19. Ks. myös Syrjämaa & Tunturi 2002, 12; Kaakinen 2007, 23. 
150  Pierre Noran näkemyksistä ars merorativa -muistitraditiosta ks. tarkemmin Syrjämaa & Tunturi 
2002, 12–14. 
151 Åström 2012, 53. 
152 ”Museums, archives, cemeteries, festivals, anniversaries, treaties, depositions, monuments, 
sanctuaries, fraternal orders – these are the boundary stones of another age, illusions of eternity.  --- 
Lieax de mémoire originate with the sense that there is no spontaneous memory, that we must 
delibirately create archives, maintain anniversaries, organize celebrations, pronounce eulogies, and 
notarize bills because such activities no longer occur naturally. The defense, by certain minorities, of 
a privileged memory that has retreated to jealously protected enclaves in this sense intensely 
illuminates the truth of lieaux de mémoire – that without commemorative vigilance, history would 
soon sweep them away.” Nora 1989, 12. Ks. myös Syrjämaa & Tunturi 2002, 13. 
153!Rauniolla viittaan nimenomaan Kruunuvuoren kaltaisiin vapaasti kehkeytyviin raunioon enkä 
säilytettäviin rauniomonumentteihin.!
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kuin säilytettävään katseen ja muistamisen kohteeseen. 154  Kruunuvuoren 

rappeutuvalla huvila-alueella mennyt on silmiin nähden etääntyvässä ja loittonevassa 

suhteessa nykyhetkeen. Katoavana paikkana Kruunuvuori nostaa pintaan nostalgian, 

ajan katoavaisuuden ja palaamattomuudenkin tunteita.  

 

Kulttuurintutkija Svetlana Boymin toteaa Rauniofilia (2012) artikkelissaan, kuinka 

etenkin kaupunkikehityksestä syrjään jääneet teollisuusrakennusten rauniot ja hylätyt 

asuinalueet herättävät katsojassaan ”reflektiivistä nostalgiaa”. Boymin mukaan 

reflektiivinen nostalgia eroaa menneeseen ikävöivästä tai haikailevasta katseesta. 

Reflektiivinen nostalgia on ikävöinnin sijaan erilaisten menneisyyksien ja 

ajallisuuksien kriittistäkin pohdintaa. 155 Kruunuvuoren rauniohuvilat havahduttavat 

tällaiseen menneen ajan refelektiiviseen pohdiskeluun – mitä jos olisi käynyt toisin? 

Mitä jos alueella olisi Aarnion sinne haikailema moderni asuinalue? Miltä huvila-

alueella näyttäisi, jos huvilat olisivat säilyneet ja Kruunuvuorella vielä vietettäisiin 

kesiä kantakaupungin läheisyydessä? 

 

4.2.  Aistittu ja materiaalinen tila: tahaton muisti kaupungissa 
!
Samalla tavoin kuin ars memorativa -traditiossa saksalaiselle filosofille ja 

kirjallisuuskriitikolle Walter Benjaminille (1892–1940) muisti paikantuu subjektin 

ulkopuolelle konkreettisiin paikkoihin, kaupungin rakennuksiin, erilaisiin 

interiööreihin ja esineisiin. Mennyt tallentuu erehtymättömästi tiloihin: ”olioihin jää 

joitakin niistä katseista, jotka joskus lepäsivät niissä.”156  Walter Benjamin lähestyi 

1930-luvulla Pariisin kaupunkiympäristöä tarkastelevissa kirjoituksissaan 

muistamista kuitenkin toisesta suunnasta kuin edellä esille tuodussa ars memorativa 

-traditiossa. 157 Walter Benjaminin näki, että rakennukset eivät ole vain välineitä 

tietoiselle muistamiselle, vaan erilaiset tilat kykenevät loihtimaan esille hyvin 

tiedostamattomia muistijälkiä menneestä. Toisin sanoen, rakennukset eivät 

pelkästään säilytä muistoja vaan saavat myös aikaan spontaaneja muistikuvia. 
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154 Boym 2012. 
155 Boym 2012. 
156 Benjamin 1986, 81. 
157 Muistin ja tilan suhdetta Benjamin käsitteli mm. esseessä Pariisi 1800-luvun pääkaupunki (1939) , 
katkelmissa keskeneräiseksi jääneessä Passagen-Werk-teoksessa (1927–1940) ja Surrealismi-esseessä 
(1929). Nämä kaikki löytyvät  Benjaminin kirjoitusten viimeisimmistä käännöskokoelmasta 
Keskuspuisto (2014).  
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Benjaminin kuvaus rakennuksista ”unikuvina” täsmentää ajatusta tilan ja muistin 

hyvinkin sattumanvaraisesti suhteesta. 158   

Spontaanisti heräävillä muistikuvilla Benjamin viittaa tahattomaan muistamiseen 

(mémoire involuntare). Tahaton muisti on ranskalaisen Marcel Proustin käsite 

romaanisarjasta Kadonnutta aikaa etsimässä (1913–27).159 Teoksessa Marcel Proust 

toi esille, kuinka erilaisten aistimusten herättelemänä mennyt aika voi palata 

rinnakkaiseksi nykyhetken kanssa. Äänet, hajut, maut ja tuoksut kykenevät 

palauttamaan menneen ohikiitävästi osaksi nykyhetkeä. 160 Samalla tavoin erilaiset 

tilat aistittuina voivat saada aikaan yllättäviäkin muistikuvia. Esimerkiksi uuteen tai 

tuntemattomaan ympäristöön astuessa, jokin tunnistettava haju tai ääni voi palauttaa 

tahattomasti menneeseen aikaan ja sen muisteluun. Kruunuvuorella tilan aistiminen 

voi palauttaa esimerkiksi tahattomasti tunnelmiltaan vastaaviin paikkoihin tai 

ympäristöihin.  

Walter Benjamin kuvaa, kuinka tahaton muisti on oikeastaan lähempänä unohtamista 

kuin sitä, mitä yleensä kutsutaan muistoksi.161 Unohtaminen viittaa siihen, kuinka 

tahattomassa muistissa jokin aiemmin esitietoisesti havaittu koetaan viiveellä: 

”Tahattoman muistin osaksi voi tulla vain se, mitä ei ole eletty tajuisesti tai mitä ei 

ole kohdattu elämyksenä”.162 Tilan ja muistin suhdetta kirjallisuuden pro gradu -

työssään tarkastellut Kaisa Kaakinen tulkitsee, että tahattomassa muistissa yhdistyvät 

näin kaksi ajallisesti eri hetkeä samanaikaiseksi kokemukseksi. Mennyt koetaan kuin 

takaumana nykyhetkessä. Samalla tahattoman muistin kokemuksessa ajallisesti 

toisistaan erilliset hetket asettuvat vastakkain ja havaittavaksi tällöin tulee ajan 

kulumisen välitön kokemus. 163  Tahaton muisto voi olla siis vastentahtoinen 

havahtuminen ajan kulkuun.  

Sigmund Freudia seuraten Benjamin erottaa spontaanin muistin tahdonalaisesta ja 

tietoisesta muistamisesta. 164 Benjamin toi esille esseessään Silmä väkijoukossa. 
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158 Laanemets 2002, 71–75. 
159  Benjamin 1986, 15.   
160  Saarikangas 2006, 48. 
161  Benjamin 1989, 68. 
162  Benjamin 1986, 19. Ks. myös Kaakinen 2005, 23. 
163 Kaakinen 2005, 22–23. 
164 Englanninkieliset  ”to remember”  ja ”remembrance” selventävät jakoa aktiivisen muistamiskyvyn 
eli tahdonalaisen muistin ja  satunnaisen muistelun eli tahattoman muistin välillä. Benjaminin 
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Eräitä motiiveja Charles Baudelairen tuotannosta (1939), kuinka arkipäiväistä 

kokemusta kaupungissa määrittää hänen mukaansa usein tahdonalainen 

muistamiskyky, jolta puuttuu tahattoman muistin spontaanius ja ajallinen 

liikkuvuus. 165  Tahatonta aistinvaraista muistamista kaupunkiympäristössä 

Benjaminin mukaan kaventaa etenkin aistiärsykkeiltä suojautuminen. Kaupungissa 

liikkuessaan ihminen joutuu jatkuvasti suojautumaan erilaisilta ”shokkimomenteilta” 

kuten liikenteeltä. Tällöin ruumiilliset aistihavainnot kaventuvat ja ympäristö 

koetaan omasta kokemuksesta irrallisena elämyksenä. 166   Benjaminille, kuten 

monelle 1900-luvun alun aikalaisfilosofille, ”suurkaupungistuva” moderni 

elämismaailma muuttikin radikaalisti havaintokokemusta epäesteettisemmäksi.167  

Kaupunkihistorioitsija Christine Boyer toteaa, että Walter Benjaminille kuitenkin 

hylätyt pasaasit, vanhat juna-asemat, talvipuutarhat sekä poisheitetyt esineet olivat 

kaupunkilaisten kollektiivisia unikuvia, jotka mahdollistavat yllättäviä 

sisäänkäyntejä menneen muisteluun. 168  Hylätyt esineet ja rappeutumaan jääneet 

rakennukset kääntävät katseen hyvin tiedostamattomasti menneeseen. Surrealismi-

esseessä (1939) Benjamin toteaa, kuinka surrealistit olivat oikeastaan ensimmäisiä, 

jotka ymmärsivät tämän kaikessa vanhentuneessa esinemaailmassa piilevän 

”vallankumouksellisen energian”. 169  Surrealistisessa estetiikassa arkiset esineet 

saivat pölyttyneen pintakerroksen alla maagisen ulottuvuuden – esineet asettuivat 

vuoropuheluun katsojan kanssa.170  

Tahaton muisti ja sen liittäminen kaupungin marginaaleille jääneisiin 

vanhentuneisiin paikkoihin tai poisheitettyihin esineisiin liittyy oleellisesti 

Benjaminin auran käsitteeseen. Auran käsitteellä Benjamin tarkoittaa kiteytetysti 

ajan ambivalenssia tuntua katseen kohteessa.171 Benjamin itse liittää tahattoman 
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muistikäsityksestä katso myös Kerruish 2012. 
165!Benjamin 1986, 76. 
166  ”Mitä suurempi shokkimomenttien osuus on yksittäisessä havainnossa ja mitä enemmän tajunta 
vastaa ulkopuolelta tuleviin kiihokkeisiin, sitä vähemmän havainnot muuttuvan kokemuksen osiksi. ”  
Benjamin 1986, 22–24. 
167  Mm. filosofi ja sosiologi Georg Simmel (1858–1918) kuvasi vuosisadan vaihteessa modernia 
kaupunkiympäristöä vieraannuttavaksi. Simmel puhui indifferenssin eli välinpitämättömyyden 
välttämättömyydestä suurkaupunki-ihmisen psykologisena tilana. Ks. Simmel 2005, 27–46. 
168  Boyer 1994, 23–24. 
169 Benjamin 2014, 94. 
170 Surrealismin estetiikan yhtäläisyyksistä Benjaminin ajatteluun ks. Kalha 2014. 
171 Benjamin 1989, 130. Ks. myös Kalha 2014 
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muistin ja auran rinnakkaisiksi kokemuksiksi. 172 Auran käsitettä Benjamin analysoi 

itse etenkin suhteessa valokuvataiteeseen. Esimerkiksi vanhoissa henkilökuvissa on 

Benjaminille ainutlaatuista kaukaisuuden ja läheisyyden samanaikaista tuntua. 173 

Jokin mennyt ja poissaoleva on etäisesti läsnä jossain esineessä tai objektissa. 174  

Auraa havaintona Benjamin lähestyy tilan materiaalisuuden tunnun kautta. Pieni 

valokuvauksen historia -esseessä (1931) Benjamin kuvaa auraa ajan ja tilan 

kummalliseksi yhteenkietoutumaksi. Aura on ”ainutkertainen kaukaisuuden tuntu 

niin lähellä kun kohde ehkä onkin”. 175 Mennyt voi tulla läsnä olevaksi kokijan tilaan 

materiaalisina jälkinä tai indeksikaalisina merkkeinä kuten esineen kulumina. 176. 

Auraattisessa havainnoissa mennyt aika ikään kuin heijastuu nykyhetkeen 

materiaalisuuden välittämänä, mutta samanaikaisesti mennyt on tavoittamaton 

sädekehä auran eksplisiittisessä merkityksessä. Mennyttä toisten kokemana ei voi 

koskaan tavoittaa. Taidehistorian tutkija Harri Kalha toteaa Benjaminin aurasta, että 

aura on ”temporaalinen toinen”. Kalhan mukaan auraa voi tulkita myös vierauteen ja 

toiseuteen havahtumisena.177  

Hylättyjen paikkojen kokemusta kuvaa indeksikaalisten merkkien ja jälkien kautta 

välittyvä ajan ambivalenssi tuntu ja havahtuminen tilalliseen toiseuteen. Tutut 

kummitustalo- ja aavetalo-ilmaisut ilmentävät vastaavaa havaintoa;  jokin on  tilassa 

samanaikaisesti sekä läsnä että poissaolevaa. Kruunuvuorella mennyt aika 

kummittelee rakennuksiin jääneissä, nyt jo kuluneissa ja ruostuneissa huonekaluissa. 

Villa Walhelmin huvilan edustalla lojuu irtonaisia naisten kenkiä. Pikkukengät ja 

retrohenkinen kumipohjainen saapas voisivat kuulua huvilan viimeisimmälle 
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172  Benjaminin 1986, 79; Kaakinen 2005, 38. 
173 ”Valokuvauksessa tavataan kuitenkin uusi ja merkillinen ilmiö. Kuvassa New Havenin 
kalastajanvaimosta, joka välinpitämättömästi ja samalla viekoittelevan kainosti katselee maahan, on 
jotakin enemmän kuin pelkkä todiste Hillin valokuvaustaidosta, jotakin mitä ei voi vaientaa, mikä 
itsepintaisesti kysyy tuon silloin eläneen naiseen nimeä, naisen, joka on tässä yhä todellisena, eikä 
koskaan haluakaan lopullisesti ”taiteeseeen”.  Ja minä kysyn: miten läsnäolon tuntu / ympyröikään 
näitä hiuksia, tätä katsetta!/ ” Benjamin 1989, 121–122. 
174  Benjamin myös tunnetusti toi esille, kuinka valokuvalla on kyky hälventää auran tuntua. 
Benjamin näki, että reproduktiomenetelmät ja kuvallistuva kulttuuri rapauttavat etenkin taideteoksen 
auran eli teoksen liittämisen sen perinneyhteyteen. Benjamin 1989, 140–144, 149. Auran käsitteestä 
katso myös Kalha 2014. 
175 Benjamin 1989, 130.  
176 Benjamin 1989, 142; Kaakinen 2004, 61–62.  
177 Kalha 2014. 
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kesävuokralaiselle Siiri Kaunisojalle, joka asui huvilassa vuoteen 1989 asti.178  

Walhelmin huvilan lattiat ovat vuorautuneet myös kauttaaltaan sanomalehdistä. 

Lehtikasan välistä pilkahtelee niin Suomen Kuvalehteä kuin Avotakkaa. Aika on 

kirjaimellisesti kerrostunut lehtikasaan, jossa on lehtiä eri vuosilta tai jopa 

vuosikymmeniltä. Vuonna 2009 vielä käytössä olleessa Puutarhurin huvilassa on 

esillä tuoreempia käytön jälkiä. Kakluuniin on tungettu pikaruokaketjun roskia ja 

kuistin särkyneiden ikkunoiden viereen on maalattu suurehko graffiti. Roskat, 

kaljatölkit ja sanomalehdet kertovat myöhemmästä huviloiden käytöstä ja herättävät 

kysymyksiä siitä, kuka on pitänyt huviloita majapaikkanaan viimeisen kerran. 

Kanala-rakennuksessa joku on taas asetellut mökkiin jääneet farkut sängyn patjan 

päälle kuin merkkinä, että siinä kohtaa on nukuttu tai oleskeltu. (Ks. kuvat 19,  35–

38, 42) 

Kruunuvuorella aika on seisahtunut monista eri perspektiiveistä tarkasteltavaksi. 

Kruunuvuorta käsittelevissä blogikirjoituksissa tilan tuntua kuvataankin usein ”Aika 

pysähtyy” tapaisin ilmaisuin. Timo Kalevi Forss kirjoittaa Voima-lehden 

Kruunuvuorta käsittelevässä jutussa, kuinka tunnelma Kruunuvuorella on 

epätodellinen ja aika on pysähtynyt.179 Keltaisessa keittiössä -blogissa Kruunuvuorta 

kuvataan taas uinuvaksi aavekaupungiksi: ”Aika Kruunuvuoressa on pysähtynyt ja 

vanhan ajan loiston voi nähdä vain oman mielikuvituksensa avulla.” 180  Tällainen 

katsojan kanssa vuoropuheluun asettuva tilan ajallinen kerroksellisuus eroaa 

kokemuksena hyvin paljon arkisemmasta kaupunkiympäristöstä. Aika ei polveile 

samalla tavoin villisti normatiivisessa kaupunkitilassa. Satunnaiset jäljet menneestä 

eivät ole yhtä lailla läsnä, kun paikkoja huolletaan, siivotaan ja saneerataan, ja nämä 

kaikki ovat toki tarpeellisia tilojen toimivuuden kannalta. Hylätyssä ympäristössä 

ajan kulku jää hyvin poikkeuksellisella tapaa näkyviin tilan materiaalisuudessa, 

lahoavissa rakennuksissa ja villiintyneessä luonnossa.  

Hylätyn tilan voimakas auraattisuus tekee tilasta jännitteistä suhteessa 
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178 Torppa 2009, 118. 
179 Forss, Hajoavien huviloiden tarina. 29.9.2009. Fifi-verkkojulkaisu. 
180 Rakkaudesta Helsinkiin: Kruunuvuoren aavekaupunki. Keltaisessa keittiössä -blogi: Rantapallo 
www-sivut. 
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normatiiviseen suunniteltuun ja siistittyyn kaupunkitilaan. Tim Edensorin mukaan 

juuri vapaasti ajan myötä kehkeytyneet ja moninaisia merkkejä menneestä viestivät 

aistimelliset raunioympäristöt ovat omiaan synnyttämään yllättäviä tahattomia 

muistikuvia menneestä. 181  Kuten jo edellä todettua, tahattomia muistikuvia 

stimuloivat erilaiset aistimukset, äänet tai hajut. Hylätyillä paikoilla aistiärsykkeitä 

on paljon ja kuvaavaa tällaisten ympäristöjen tutkailussa on se, että ärsykkeiltä ei 

suojauduta kuten ehkä arkipäiväisemmässä kaupunkiympäristössä, vaan hylätyillä 

paikoilla nimenomaan pysähdytään erilaisten merkkien ja jälkien tarkasteluun. Tim 

Edensorin mukaan hylätyn alueen vieraillussa on usein jo alkuunsa kyse 

”lapsellisesta” uskalluksesta. Varovainen liikkuminen rappeutuvassa rakennuksessa, 

hylättyjen esineiden tutkiminen ja selkäpiissä hiipivä tunne kielletystä, saattavat 

palauttaa mieleen yllättäviä muistumia lapsuuden seikkailuista ja omien rajojen 

testaamisesta. Edensorin mukaan juuri lapsenomainen heittäytyminen on oivallinen 

stimuloimaan muistijälkien tahatonta nousemista pintaan. 182  

4.3. Rauniot ja tilan mielikuvituksellisuus 
 
!
Ajan kerroksellinen ilmeneminen jättää myös mielikuvitukselle sijaa. 

Raunioestetiikkaa tutkineen Christopher Woodwardin mukaan rappeutuvassa 

ympäristössä kiehtovinta on se, kuinka muodoltaan vaillinaiset rakennukset ajavat 

katsojan mielessään täydentämään puuttuvia palasia ja kuvittelemaan mahdollisia 

menneisyyksiä. 183 Pysähtynyt tunnelma, rakennuksiin jääneet esineet ja muut käytön 

merkin ovat potentiaalisia sytykkeitä omalle tarinankerronnalle ja leikkisälle 

kuvittelulle tilassa. Rappeutuva ympäristö kutsuu lukemaan tilaa ennen kaikkea 

oman kertojanäänen kautta. 

Walter Benjamin toi esille, kuinka rakennuksia ja kaupunkiympäristöä 

havainnoidaan yleensä hyvin hajamielisesti ja tottumuksen kautta. Benjaminin 

mukaan arkkitehtuuria hyödynnetään kahdella tapaa: taktiilisesti ja optisesti. 

Tottumus määrää suurimmissa osin molempia havainnointitapoja.184 Hajamielisen ja 
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181 Edensor 2005, 144. 
182 Edensor 2005, 143–144. 
183 Woodward 2012, 17. 
184 Benjamin 1989, 164–165. 
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tottumukseen tukeutuvan ympäristön havainnointitavan Benjamin erottaa turistin 

katseesta, jolloin kaupunkiympäristöä tarkkaillaan tottumuksen ulkopuolelta vierain 

silmin. 185  Hajamielisyyden käsite täsmentää siis tapaa suhtautua omaan 

kotikaupunkiin ja omiin tuttuihin kulmiin. Benjaminin viimeisimmän 

kokoomateoksen Keskuspuisto – kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja 

taiteesta (2014) kääntäjät Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren toteavat, että hajamielisyys 

ei ole Benjaminille negatiivinen käsite. Se ei ole keskittymiskyvyn puutetta vaan 

modernin kaupunkiympäristön mahdollistama ”uusi” havaitsemisen taito olla 

sitomatta huomiotaan tai voimiaan pelkästään yhteen asiaan samaa aikaa.186   

 

Kirsi Saarikangas on huomioinut myös Benjaminin ajatuksen arkkitehtuurin 

jokapäiväisestä sattumanvaraisesta havainnoinnista, jota Saarikangas vuorostaan 

vertaa Martin Heideggerin määritelmään käyttöesineiden ”käsillä olemisesta” 

(Zuhandenheit). Käyttöesineiden kuten rakennustenkaan merkitystä ei välttämättä 

mieti siihen asti, kun ne ovat käsillä olevia eli osana arkipäiväistä tekemistä ja 

käyttösuhdetta. 187 Heideggerin mukaan käyttöesine tulee esiin 

huomaamattomuudestaan vasta silloin, kun siitä tulee käyttökelvoton ”ei-käsillä-

oleva” (Vorhandenheit). 188  Benjaminin käsitteellistämään hajamieliseen ja 

tottumukseen tukeutuvaan kaupunkiympäristön tarkkailuun voikin ajatella tulevan 

katkos, kun huomaamme, että jokin rakennus ei ole enää ”käsillä oleva” vaan on 

jäänyt käyttämättömäksi tai rappeutumaan. Voikin ajatella, että juuri rakennusten 

”ei-käsillä-olevuus”, rappeutumaan jääminen, aktivoi mielikuvituksellisempaa 

ympäristön havainnointia: mitä tässä on ollut ennen, mitä kenties tulevaisuudessa? 

Walter Benjamin onkin todennut raunioista, että se mitä allegoria on ajatusten 

piirissä, raunio on vastaavasti asioiden ja esineiden piirissä.189  Rappeutuva rakennus 

jättää vaillinaisena muotona tilaa kuvitteellisille merkityksille. 

 

Kruunuvuorella mielikuvitus aktivoituu jatkuvasti, kun tilassa jo poissaolevat olevat 

merkitykset ja mennyt aika työntyvät kokemukseen etäisesti tilan materiaalisuuden 
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185 Benjamin 1989, 164–165. 
186 Viitahuhta &Viren 2014, 228.  
187 Saarikangas 2005, 47, 84–85. 
188 Saarikangas 2005, 47, 84–85. 
189 Benjamin 1977, 177–178. 
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tunnussa. 1970-luvulla tyhjilleen jäänyt Lilla Kronbergin huvilarakennus näyttää 

Kruunuvuorenlammelta päin katsottuna ehjältä asuinrakennukselta. Kun rakennusta 

tarkastelee merenselän puolelta, viestii näky kuitenkin yli neljänkymmenen vuoden 

mittaisesta rappeutumisen prosessista. Rakennuksesta näkee läpi ja väliseinät ovat 

rakennuksen keskellä jo maatuneena lautakasana. Ovista on kulunut maali pois ja 

katto on vääntynyt mutkalle. Rakennus ilmentää mennyttä ja kulunutta aikaa ja 

kutsuu kuvittelemaan kaikkea sitä, mitä on voinut tapahtua vuosikymmenten aikana. 

Lasikuistilla rautainen sängynrunko ja vaalea verho viestivät myös vielä etäisellä 

tapaa, että lahoava rakennus on joskus ollut asuinkäytössä. (Ks. kuvat 50 ja 51)  

 

Estetiikan tutkija Pauline von Borsdoff näkee, että silloin kun mielikuvituksen 

aktiivinen rooli korostuu ympäristöesteettisessä havainnoissa, tulevat näkyviksi ne 

tilanteet, joissa jonkin ympäristön merkitys on verrattavissa taiteeseen tai 

taiteelliseen kokemukseen.190  Paikat ja ympäristöt kuvina alkavat resonoida meissä. 

Paikat eivät ole vain silmin nähtävää ja todentuvaa tilaa, vaan ne osallistavat 

kuvittelemaan erilaisia mahdollisia menneitä ja tulevaisuuksia. Von Bonsdorff 

toteaa, että ympäristön havainnoinnista tulee mielikuvituksen kautta reflektiivistä – 

emme vain havainnoi ympäristöstä siten, miten asiat voisivat olla, vaan investoimme 

myös itsemme pohdiskeluun. 191  Mielikuvituksellista ympäristön havainnointia von 

Bonsdorffin vertaakin runokuviin. Runot syntyvät lukijalle kuvina, kun lukija 

osallistaa oman mielikuvittelun taitonsa havaintoon. 192  

4.4. Hylätyn huvila-alueen poetiikka 

Kruunuvuoren rappeutuvien huviloiden voi nähdä herättävän myös omanlaistaan 

tilan poetiikkaa kesähuviloina ja intiimeinä lomanvieton rakennuksia. Tämän luvun 

lopuksi tarkastelen vielä tilan ja mustin suhdetta ranskalainen filosofi-fenomenologin 

Gaston Bachelardin ajatusten valossa.  

Tilan poetiikka -teoksessaan (1957) Gaston Bachelard tarkastelee tilan 

fenomenologista kuvittelutaitoa, eli sitä millä tavoin erilaiset tilat jo mielikuvina 

todentuvat omasta maailmassa olemisestamme käsin. Bachelardin mukaan taloa tai 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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190 von Bonsdorff 1998, 85. 
191 von Bonsdorff 1998, 86–87. 
192 von Bonsdorff, 87. 
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mitä tahansa rakennusta eletään aina omien muistojen ja unelmoinnin, eräänlaisen 

uneksinnan kautta: ” - - talo on yksi suurimmista ihmisen ajatuksia, muistoja ja unia 

yhteen kokoavista voimista.” 193  Huomionarvoista on, että ranskankielessä talo ”la 

maison” merkitsee myös kotia. 194 Kun kotia ei ranskankielen tavoin erota talosta, 

tulee näkyviin fenomenologisen filosofian tulokulma tilan havainnointiin. Maailma 

todentuu asuttuna eli omien aikaisempien tilallisten muistojen ja kokemusten kautta. 

Bachelard toteaa, että erityisesti lapsuuden kotiamme koskevat muistot ja mielikuvat 

ovat oman olemisemme perusta: ”Muistojen tuolla puolen on aina syntymäkoti, joka 

on ruumiillisesti kirjoittunut meihin, se on joukko elimellisiä tottumuksia.” 195  

Bachelard kuvaa syntymäkotia maailmankolkkanamme.196  

Bachelard tuo siis esille, kuinka rakennukset eivät ole pelkkää geometriaa vaan myös 

mielen- ja sieluntiloja ja etenkin rakennusten eri osat kykenevät luomaan tunteilla 

ladattuja runollisia mielikuvia. 197 Bachelardin tapa käsitteellistää rakennuksia 

tällaisen poeettisen kuvittelun paikkoina tulee lähelle Walter Benjaminin ajatusta 

rakennuksista unikuvina. Toisin kuin Walter Benjamin, joka tarkasteli fyysisen tilan 

herättämiä unenomaisia ja tahattomia muistikuvia, Bachelard näki muistojen 

aikaisemmista tilallisista kokemuksista heräävän kielessä ja lukemalla: ” - - 

´huonetta lukeva´ lukija keskeyttää lukemisen heti ensimmäisten sanojen, 

ensimmäisen poeettisen avauksen kohdalla ja alkaa ajatella jotain aiempaa 

asuintilaansa.”  198  Bachelardin ajatus tilan poetiikasta on sovellettavissa kuitenkin 

fyysiseen tilaan. Kuten olen jo tämän luvun alussa tuonut esille, samalla tavoin 

rakennettua kaupunkimaisemaa ja erilaisia ajallisia jälkiä voi lukea kuin tekstejä 

menneisyyksistä.  

Kruunuvuoren tilan tarkastelussa ajatus tilan poetiikasta ei tunnu kauaskantoiselta;  

runolliset mielikuvat – kuten tahaton muistikin – lähtevät lentoon kaupungin 

jäsentämättömillä paikoilla. Bachelard huomioikin teoksessaan, kuinka rakennusten 

ulkomuodolla on väliä siinä suhteessa herättävätkö ne uneksintaa vai ei. Bachelard ei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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193!Bachelard 2003 (1957), 79.!
194 Roinila 2003, 22.  
195 Bachelard 2003 (1957), 93. 
196 Bachelard 2003 (1957), 75–76. 
197 Pallasmaa 2003, 487–488.  
198 Bachelard  2003 (1957), 92. 



!
!

51!

itse löytänyt tilallista poetiikkaa omasta urbaanista nykyisyydestään. Hänelle 1950-

luvun Pariisin ”geometriset kuutiot” eivät olleet suotuisia uneksinnan paikkoja.199 

Bachelard kiinnittää päinvastaisesti huomion pieniin ja intiimeihin talomielikuviin 

kuten torneihin, nurkkauksiin, ullakoihin ja metsämajoihin. Tällaisia mielikuvia 

elämme hänen mukaansa runouden kautta: nurkkaukset ja metsämajat ovat ajattelun 

sopukoita ja yksinolon tiloja, joissa olemme oppineet unelmoimaan. Ne ovat 

antaneen olemiseemme erilaisia runollisia ulottuvuuksia. 200   

Tietyt esineet tuottavat myös poetiikkaa. Omat tavarat eivät Bachelardin mukaisesti 

ole kiinnostavia uneksinnan kannalta, mutta sen sijaan toisten hylkäämät tavarat 

rupeavat kutkuttamaan mieltä ja herättämään runollisia mielikuvia. Irmeli 

Hautamäen mukaan Bachelardille hylätyt ja vanhat esineet, kuten vanhat tohvelit tai 

nurkasta löytynyt irronnut nukenpää, tuottavat runollisia mielikuvia. 201  

Bachelardille myös kaapit ja kirstut antavat pääsyn uneksinnan kotoisaan 

pohjattomuuteen. Kaappeihin ja laatikoihin sulkeutuu salaisuuksia ja 

unohtumattomia asioita ja juuri sellaiset tilat elävät Bachelardin mukaan runollisesti. 
202 

 

Tilan poetiikan herääminen liittyy Bachelardille etenkin intiimiyden tuntuun. 

Kruunuvuoreen huvila-alueeseen tiivistyykin ”kesäpaikkana” erityistä yksityistä ja 

kotoista tunnelmaa.  Kuten Bachelard kuvaa, ovat erilaiset metsämajat kotoisia 

mielikuvia – tiloja, jonne vetäydytään omaan rauhaan, joutilaisuuteen ja 

yksityisyyteen. Kruunuvuoren tilallisuudessa kesäpaikkana on vahvasti läsnä  

vastaava joutilaisuuden ja lomanvieton tuntu. Kruunuvuori on asutettua tilaa; se on 

ollut yksityinen kesäpaikka ja aikanaan väliaikainen koti monelle asukkaalle. 

Huvilarakennuksiin ja Kruunuvuoren ympäristöön koteina sulkeutuu intiimejä 

tunnelmia ja henkilökohtaisuuksia. Mielikuva kodista, on se sitten kuva omasta tai 

toisen kodista, herättää ajatuksia yksityisen tilan kokemisesta ja kokemuksen 
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199 ”I do not dream in Paris, in this geometric cube, in this cement cell, in this room with iron shutters  
so hostile to nocturnal susbjects. When I dream well, I go yonder, to a house in Champagne, or to a 
few house wtihin which the mysteries of happiness are disstilled.” Lainaus on Bachelardin ”La Terre 
et les rêveries du repos” -teoksesta (1947). Ks. Vidler 1992, 65.  
200 Bachelard 2003 (1957), 85. 
201 Hautamäki 2006. 
202 Bachelard 2003 (1957), 199–200. 
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intiimistä laadusta. Hylätyn tunnelma on tällöin eri tavoin sävyttynyt kuin vaikkapa 

hylätyllä teollisalueella vieraillessa, jolloin paikan merkitykset kiinnittyvät 

yleisemmälle tasolle arjen rutiininomaisuuteen ja työntekoon ja sen kokemuksen 

reflektointiin.203   

 

Mielikuva kesäpaikasta tai kesämökistä voi Kruunuvuorella runollisesti myös 

kuljettaa omien kesäpaikkojen tai niistä unelmoimisen äärelle; kesä-Helsinkiin ja 

siitä nauttimiseen. Kruunuvuorella ajatus kesäpaikasta keskellä kaupunkia tekee 

paikan tunnelmasta myös erityisen. Minkälaista on ollut omistaa oma kesäpaikka 

näin läheltä kaupungin keskustaa?  

 

Tilan fenomenologisen tarkastelun ja tahattoman muistin käsitteen valossa voi 

todeta, että Kruunuvuoren rakennukset eivät pidä yllä vain kesäasukkaiden jakamia 

muistoja, vaan liikkuminen Kruunuvuorella ja tilan aistiminen voivat palauttaa 

Kruunuvuorella seikkailijan mieleen muistoja kokijan omista kesäpaikoista ja 

asutuista tiloista. Etenkin fenomenologinen näkökulma osoittaa, kuinka mitä tahansa 

tilaa luetaan ja havainnoidaan aina samanaikaisesti omien muistojen kautta. Tämä 

nostaa pintaan tilan poetiikkaa. Bachelardin uneksinta sekä Benjaminin tahaton 

muisti molemmat liittyvät myös muistojen ruumiillisuuteen; muistot 

materialisoituvat liikkeessä ja aistimuksissa ja muistoja eletään tietyssä hetkessä.204  

 

 

5. Kruunuvuori kaupungin toisena tilana 
 
 
Hylättynä ja kaupungin kaavoittamattomana alueena Kruunuvuori on epämääräinen 

välitila kaupungissa. Käyttämättömänä huvila-alue ei ole enää täysin yksityistä tilaa 

mutta ei myöskään kaikkien käyttöön virallisesti säädelty julkinen paikka 

kaupungissa – kuten luonnonsuojelualueena ja virkistymiseen tarkoitettuna 

puistoalueena Kruunuvuori tulee mahdollisesti pian asemakaavoitettuna olemaan.  

Kruunuvuorta lähestyn tutkielmani lopuksi kaupungin ”puolijulkisena” tilana. 

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan kautta yksityisestä huvila-alueesta on 
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203 Edensor 2005, 151. 
204 Edensor 2005, 150–151.  
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muokkaantunut pikkuhiljaa kaikkien jaettavaa ja haltuun otettavaa tilaa. 

Kruunuvuorella käydessä on vaikuttanut siltä, että kaupunkilaiset ovat löytäneet 

ainutlaatuisen unohdetun ympäristön, ja Kruunuvuoreen tullaan varta vasten 

rakennuksia ihmettelemään ja kantakaupunkiin avautuvista merellisistä näkymistä 

nautiskelemaan. Kuten minkä tahansa kaupungin julkisen tilan tavoin, huvila-aluetta 

käytetään nykyisin koiran ulkoiluttamiseen, lenkkeilyyn tai kesäiseen piknikiin 

Kruunuvuoren kallioilla.205   

Muutos yksityisestä tilasta kaupunkilaisten jaetuksi tilaksi ilman ulkopuolista 

säätelyä  tekee Kruunuvuoresta omalaatuisen ja poikkeavan ympäristön kaupungissa. 

Kruunuvuori on kaupungin sanelematonta tilaa. Rajaamattomana puolijulkisena 

tilana Kruunuvuori on lähtökohtaisesti avoimempi paikka omaehtoiselle tilan 

haltuun otolle kuin viralliset julkiset kaupunkitilat – aukiot, puistot tai kiinteistöjen 

piha-alueet. Näitä tiloja määrittää usein tilan omistajuus tai avoimuus. Hylätty tila on 

taas marginaalista, omaksi tehtävää tilaa. Kruunuvuorella graffitien ilmestyminen 

huvilarakennusten pintaan kertoo siitä, että ollaan kaupungin kontrolloimattomalla 

alueelle ja tilaa otetaan omien ehdoin haltuun. Vapauden tuntuun Kruunuvuorella 

vaikuttaa toki se, että alue sijaitsee syrjässä muusta Laajasalon rakentuneesta 

ympäristöstä. 

Epämääräisenä kaupungin puolijulkisena tilana Kruunuvuori jää selkeiden tilallisten 

rajanvetojen väliin. Kruunuvuori on ”toinen tila” kaupungissa. Toisella tilalla 

viittaan ranskalaisen filosofin Michel Foucaltin heterotopian käsitteeseen. Foucalt toi 

käsitteen aikanaan esille arkkitehdeille suunnatussa konferenssipuheessa Des 

Espaces Autres vuonna 1967. Puheessa Foucalt määritteli erilaisia tiloja, jotka hänen 

näkemyksensä mukaisesti ilmentävät tilallisia toiseuksia kaupungissa. 206  

Esimerkiksi pelkästään joutilaisuuteen tai puhdistautumiseen pyhitetty tila, kuten 

julkinen sauna tai hamam, edustaa Foucaltille heterotopiaa. 207  Toisien tilojen 

periaatteet Foucalt määrittelee laveasti, mutta kiteytetysti niitä voi ajatella paikkoina, 

jotka luovat epäjatkuvuuksia ja vastakkaisia tiloja muulle arkisemmalle  
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205 Omat huomioni huvila-alueelta kesällä 2014. 
206 ”Hetero” tarkoittaa toista ja ”topos” paikkaa tai lokaatiota. Ks. Foucalt 1984 (1967), 4. 
207 Foucalt 1984 (1967), 7. 
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ympäristölle. Foucaltin mukaan heterotopiat peilaavat sitä, mitä muut tilat 

edustavat.208 

 

Kaupunkitutkijoiden Michiel Dehaenen ja Lieven de Cauerin mukaan heterotopia-

käsitteen yleinen tulkinta arkkitehtuurikeskustalla on ollut, että käsitteellä viitataan 

marginaalisiin muista säädellyistä kaupunkiympäristöistä erottuviin ympäristöihin.209 

Dehaene ja de Cauer määrittelevät itse heterotopian puolijulkiseksi tilaksi. Toiset 

tilat eivät ole heidän mukaansa representoitavissa täysin dikotomisten rajanvetojen 

kautta vaan sekoittavat erilaisia tilallisuuksien – yksityisen ja yleisen – tuntuja 

yhdessä paikkaa. 210  Esimerkiksi juuri Foucaltin esille tuoma julkinen sauna on 

vahvasti monimerkityksellinen tila; samaa aikaa intiimi ja yleinen tila. Itse 

ymmärrän heterotopian Deheanea ja De Caueria mukaillen niin, että toiset tilat ovat 

paikkoja, jotka havahduttavat tavanomaisiin määritelmiin tai rajanvetoihin, joiden 

kautta tiloja yleensä käsitteellistetään (yksityinen–julkinen, kaupunki–luonto, koti-

työpaikka), ja tuovat jotain näiden ulkopuolella olevaa näkyväksi.  

 

Kruunuvuori on tässä suhteessa hyvin poikkeuksellinen toinen tila kaupungissa. 

Epäjatkuvuus ja tunne tilallisesta poikkeavuudesta ilmenee erityisen hyvin edellä 

kuvaamassani kokemuksessa Kruunuvuorella, jossa yksityisen ja julkisen tilan 

jaotelman rinnalle nousee kokemuksena jotain muuta. Kruunuvuoren tilallista 

poetiikkaa tarkastellessa totesin, kuinka kesähuvila-alue hylättynä sekoittaa 

yksityisen ja julkisen tilan tuntuja. Kruunuvuorella on vieläkin vahva intiimin tilan 

tuntu, vaikka alueesta on jo vuosien aikana tullut tavallaan kaikille avoin vierailun 

kohde. Kruunuvuorella käyminen tuntuu erityiseltä juuri tämän taustalla piilevän 

tilallisen toiseuden kautta. Kruunuvuori myös villiintyneenä rakennettuna 

ympäristönä tuo esille tilallisen toiseuden eli luonnon koko ajan läsnä olevan 

villiyden kaupunkitilassa. Villiintyneenä ympäristönä Kruunuvuori peilaa 

suunniteltua kaupunkitilaa. Kruunuvuori havahduttaa siihen, mitä käy kun 

kaupunkitilaa ei ”pidetä yllä”, kontrolloida tai valvota. Luonto villiintyy ja  

rakennukset jäävät lahoamaan. 
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208 Foucalt  1984 (1967), 3. Ks. myös Dehaene & De Cauter 2008, 6; Edensor 2005, 62–63. 
209 Dehaene & De Cauter 2008, 6 
210 Dehaene & De Cauter 2008, 5–6. 
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Foucaltin heterotopia-käsite saa kaikuja etenkin rappeutuvan tilan tunnussa. 

Foucaltin mukaan yksi heterotopian periaate on, kuinka toiset tilat tekevät näkyväksi 

ajan kasaantumisen. Esimerkiksi museot tai kirjastot arkistoivat toisten mennyttä 

aikaa ja tilalliset toiseudet kerrostuvat yhteen paikkaan.211 Toin aikaisemmin esille, 

kuinka rauniot ovat kummallisia aika-tilallisuuksia kaupungissa. ”Joutavina” 

kaupungin paikkoina rappeutumaan jääneet rakennukset tuntuvat vain odottavan 

tulevaa aikaa ja muutosta, mutta samanaikaisesti ne viestivät menneestä tilaan 

jääneiden esineiden välityksellä. Raunioissa on tällöin siirtymätiloja toisiin tiloihin, 

paikkoihin ja aikoihin. Kruunuvuori onkin paikka kaupungissa, jossa on hyvin 

monenlaisia tilallisuuksien tuntuja yhdessä fyysisessä paikkaa, ja juuri tämä tekee 

Kruunuvuoresta hyvin erityisen ja oudon tilan kaupungissa. Kruunuvuoren 

rappeutuvan huvila-alueen viehätys paikantuu mielestäni juuri tähän 

poikkeukselliseen ja selkeitä määritelmiä pakenevaan tilallisten toiseuksien tuntuun, 

joka kokemuksena ylittää arkisen.  

 
 
5.2. Kesäpaikasta kaupungin villiksi välitilaksi  

 

Tämän tutkielman kautta olen halunnut tuoda esille Kruunuvuoren kesähuvila-alueen 

merkityksen ainutlaatuisena rappeutumaan jääneenä ympäristönä Helsingissä. 

Kruunuvuori on jäsentämätöntä, vapaasti kehkeytyvää tilaa kaupungissa –

Kruunuvuorella rakennukset saavat muusta kontrolloidusta kaupunkiympäristöstä 

poiketen jatkaa rappeutumistaan, luonto villiintyä ja ympäristöön jäädä roskia, 

graffiteja, kirjoituksia ja muita merkkejä tilan omaehtoisesta käytöstä. Hylättynä ja 

rappeutuvana Kruunuvuori ei ole merkityksetöntä tyhjää tilaa kaupungissa vaan 

muodostaa omanlaisensa villin ja mielikuvituksellisen aika-tilallisuuden kaupunkiin.  

 

Kruunuvuoren esimerkin kautta tutkielmani painottui hylätyn tilan teoreettiseen 

tarkasteluun. Osoitin, kuinka hylätyksi ja villiintymään jääneet kaupunkiympäristöt 

tuovat etenkin uusia näkökulmia kaupunkimaiseman laadulliseen ja 

kokonaisvaltaisempaan käsitteellistämiseen. Kaupunkimaisema ei ole pelkkää 

suunniteltua kaupunkitilaa vaan samanaikaisesti kaupungissa on läsnä moninainen 
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säätelemättömien ja suunnittelemattomien tilojen kirjo – villi kaupunkimaisema. 

Villit kaupunkimaisemat tuovat näkyväksi maisemassa koko ajan läsnä olevan 

villiyden ja muutoksen. Kaupunkimaisema muuttuu ilman suunnitteluakin tai 

rakentamista; luonto villinä jäsentää ja muuttaa kaupunkimaisemaa ja tekee 

maisemasta ajallisesti kerroksellista. Kaupungin kontrolloimattomat alueet purkavat 

osaltaan myös kaupungin ja luonnon välistä dikotomiaa ja tuovat luonnon villinä 

osaksi kaupunkitilojen esteettistä arvottamista.   

 

Osoitin tutkielmassani myös, kuinka hylätty ympäristö luo tilan havainnointiin 

kerronnallisuutta. Rappeutumaan jääneet rakennukset herättävät lukemaan tilaa 

oman kertojanäänen kautta. Rakennettu tila korostuu tällöin reflektiivisenä eli omaa 

mielikuvittelun taitoa osallistavana, aistittavana ja mentaalisena ulottuvuutena. 

Kruunuvuoren kaltaiset kaupungin epäjärjestyksen paikat, joihin on ajan mittaan 

kerrostunut monenlaisia merkkejä menneestä ja tiivistynyt ajan kulun tuntua, ovat 

muuhun kontrolloituun kaupunkitilaan verraten poikkeuksellisia aistimellisia 

kaupunkiympäristöjä. Tällaisilla paikoilla onkin helppoa ajautua menneen 

tahattomaan ja spontaaniin muisteluun. Tutkielmassani toin esille, kuinka hylätyillä 

paikoilla tilan tapaa jäsentää muistia voi ennen kaikkea tarkastella 

mielikuvituksellisemmasta suunnasta kuin kaupungin virallisilla mennyttä 

konstruoivilla muistipaikoilla.  

 

Tutkielmassani selvitin Kruunuvuoren ajallisen muutoksen kantakaupungin 

vastarannalla ja toin esille, kuinka Helsingin kaupungin omaleimaisesta 

kesähuvilakulttuurista viestivä huvila-alue on käynyt läpi mielenkiintoisen 

muutoksen. Yksityisestä kesähuvila-alueesta on hylättynä tullut erityinen 

tutkimusmatkailun ja raunioviehätyksen kohde kaupungissa. Kruunuvuorelle 

lähdetään nykyisin harhailemaan ja otetaan aikaa rappeutuvan kesähuvila-alueen 

tutkailuun. Tätä muutosta tarkastelemalla halusin korostaa myös Kruunuvuoren 

merkitystä kaupungin katovana kesäasumisen miljöönä. 

 

Kruunuvuoren kaltaista kaupungin läheistä kesähuvila-aluetta tarkastelemalla nousee 

esille marginaaliseksi jäänyt erityispiirre Helsingin merellisestä pääkaupungista – 

katse kääntyy merelle kaupungin vastarannoille rakentuneille vapaa-ajan ja 

kesänvieton paikoille. Kesähuvilakulttuurin muodossa kaupunkikulttuuri on 
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aikanaan levittäytynyt kivikaupungista myös kaupungin edustalle itäiseen saaristoon: 

Laajasaloon, Villinkiin ja Vartiosaareen. Kaupungin läheiset väliaikaisiksi 

asuinympäristöiksi tarkoitetut huvila-alueet ja kesäpaikat osoittavat, kuinka 

kaupunkilaisten jaetut muistot eivät liity vain historiallisiin kaupunkikeskuksiin, 

vaan kaupungin muistoja on rakentunut ja rakentuu edelleen yhtä lailla kaupungin 

edustalla. Kesäisin Helsingin kaupunkia eletään etenkin tilapäisesti mereltä päin. 

Helsingin kaupungin edustan saaristo ja etenkin Itä-Helsinkiin rakentuneet 

kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoon tarkoitetut ympäristöt luovat omanlaisen 

mielenkiintoisen tilapäisen kaupunkikulttuurin ja muistojen sfäärin kaupunkiin. 

Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista paneutua tarkemmin itäisen Helsingin 

saariston ja sen rakennetun ympäristön merkitykseen erityisenä osana Helsingin 

kaupunkimaisemaa ja kaupunkitilaa. 

 

Viimeisen vuosisadan aikana Kruunuvuoren kesähuvila-alue on ollut monen 

erilaisen ryhmän kesänvieton keidas ja arjen pakopaikka kaupungin läheisyydessä. 

Kesäasumisen paikkana Kruunuvuorta ovat määrittäneet joutilaisuuden ja 

nautiskelun ilmapiiri. Oma oleminen kurottelee arjen tuolla puolen Kruunuvuorella 

vieläkin; hylättynä ja aikaansa seisahtuneena Kruunuvuoren huvila-alue on 

mielikuvituksellinen ja runollinen tila kaupungin keskellä. Unenomaisessa 

ympäristössä kaupungin arki tuntuu kaukaiselta. Kaupunki on kuitenkin siinä, ihan 

lähellä. Kruunuvuoren rannoilta avautuu laaja näkymä kasvavaan ja muuttuvaan 

kaupunkiin: Korkeasaaren ja Mustikkamaan välistä näkyy Kalasatama, takana 

Arabianranta, Kruunuvuorenselän vasemmalla puolen kaupungin edustan saaret 

Suomenlinna ja Vallisaari. Mustikkamaalle ulottuu jo Kalasatamasta siltayhteys, 

joka kenties tulevaisuudessa yhdistää myös Kruunuvuoren kesäpaikan 

kantakaupunkiin.  
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Kuva 1. Laajasalon kesähuvila-asukkaita nauttimasta kesäisestä ilmasta 
kallioilla. Kallioon on piirretty nimikirjaimet H x N & W. Museoviraston 
kuva-arkisto. Reprokuva: Elina Hämäläinen. 
 
Kuva 2. Kesänviettäjiä pistotöiden parissa kallioilla. Haakoninlahden 
huvila-alue, 1924. Museoviraston kuva-arkisto. Reprokuva: Elina 
Hämäläinen. 

Kuvaliite 
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Kuva 3. Väritetty maisemakortti Kaitalahdesta vuodelta 1910. Taustalla 
kalliolla näkyy Villa Kissingen pagodamainen huvimaja. Museoviraston kuva-
arkisto. Reprokuva: Elina Hämäläinen. 
 
Kuva 4. Höyrylaivat lähdössä Helsingin Pohjoissatamasta Laajasalon 
suuntaan. Museoviraston kuva-arkisto. Reprokuva: Elina Hämäläinen. 
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Kuva 5. Ilmakuva Kruunuvuoresta Haakoninlahden suunnalta vuodelta 
1926. Etualalla Oy Shell Ab:n Haakoninlahden öljysatama. Öljysäiliöitä 
rakennetaan. Kuvaaja: tuntematon. Helsingin kaupunginmuseon kuva-
arkisto. 
 
Kuva 6. Ilmakuva Kruunuvuoresta Kaitalahden suunnalta. 
Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus, 2008. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 13. 
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Kuva 7. Kruunuvuorenrannan suhde kantakaupunkiin. Kuvassa näkyy 
Kruunuvuoren eteläpuolen öljysatama-alue. Kruunuvuori jää kuvan oikean 
yläreunan ulkopuolelle. Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus, 2008. 
Helsinki: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 6. 
 
Kuva 8. Havainnekuva Kruunuvuorenrannan tulevasta keskuksesta. 
Kruunuvuorenranta. Osayleiskaavan selostus, 2008. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto. 
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Kuvat 9 ja 10. Havainnekuvat Kruunuvuorenrannan koko osayleiskaava-
alueesta (vasen) ja Kruunuvuoren yksityisomistuksessa olevasta osa-alueesta 
suhteessa muuhun suunnittelualueeseen (oikea). Kruunuvuori. Asemakaava- ja 
asemakaavan muutosluonnoksen selostus, 2015. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 9 ja asemakaavaluonnoksen liite. 
 
Kuva 11. Havainnekuva Kruunuvuoren etelärinteeseen rakentuvasta 
asuinalueesta. Anttinen & Oiva Arkkitehdit Oy. Kruunuvuori. Asemakaava- ja 
asemakaavan muutosluonnoksen selostus, 2015. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 1. 



!
!

71!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Kuva 12. Kruunuvuoren osa-alueen maanomistustilanne. Oranssilla merkitty 
alue kuuluu Aarne Aarnion perikunnalle. Liilalla merkitty alue Kruunuvuoren 
etelärinteessä kuuluu Kruunuvuori Real Estate Oy:lle, joka osti Shellin 
öljysataman maa-alueen vuonna 2013. Kruunuvuori. Asemakaava- ja 
asemakaavanmuutosluonnoksen selostus, 2015. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaluonnoksen liite. 
  
Kuva 13. Helsinki ja kaupungin edustan saaret. Kruunuvuori on kartassa 
merkittynä punaisella osoittimella. Kuva: Google Maps -verkkokarttapalvelu. 
(haettu 13.4.2015) 
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 Kuva 14. Kruunuvuoren huvila-alue. Villa Hällebo vuonna 2001.  
Kuvaaja: Heidi Richert. Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
 
 Kuva 15. Villa Hällebo lokakuussa 2014. Pääsisäänkäynnin 
laudoitetut ovet on rikottu. Kuvaaja: Elina Hämäläinen. Tekijän 
arkisto.!
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Kuva 16. Kruunuvuoren huvila-alue. Punainen mökki vuonna 2002. Kuvaaja 
Heidi Richert. Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
 
Kuva 17. Graffitikuvion saanut Punainen mökki lokakuussa 2014. Kuvaaja: 
Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuvat 18, 19, 20, 21.   
Ylhäällä vasen: Puutarhurin huvila lokakuussa 2014. Ylhäällä oikea: 
Puutarhurin huvilan lasikuistin graffiti tammikuussa 2014. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen. Tekijän arkisto. 
 
Alhaalla vasen: Puutarhurin huvila kesällä 2009. Kuvaaja Eero Ahtola. 
Tekijän arkisto. Alhaalla oikea: Puutarhurin huvilan ja pihan edustan romut 
tammikuussa 2014. Kuvaaja: Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuva 22. Villa Hällebon saunarakennus Kruunuvuorenselän puoleisilla 
kallioilla on joutunut jo vandalismin kohteeksi. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen (2014). Tekijän arkisto. 
 
Kuva 23. Kruunuvuoren metsälampi lokakuussa 2014. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuva 24. Villa Kissinge 1930-luvulla. Kuva on Birgitta Dahlströmin 
kotialbumista. Torppa, Minna & Reinhard, Aurora. Kruunuvuori- 
unohdettujen huviloiden tarina, 2009. Helsinki: Helsingin 
kaupunginmuseo, 130.  
 
Kuva 25. Villa Kissinge lysähtäneenä kasaan lokakuussa 2014. 
Kuvaaja: Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto. 
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Kuva 28.  Paanukattoinen Villa Kissingen huvimaja jotenkuten 
kasassa vuonna 2002. Kuvaaja: Heidi Richert. Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
 
!

Kuvat 26 ja 27. Villa Kissingen 
ulkoseinän graffiti ja ikkuna, josta huvilan 
rakenteet pursuavat jo ulos. Kuvaaja: 
Elina Hämäläinen (2015). Tekijän arkisto 
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Kuva 29. Huvimaja Kaitalahden puolelta kuvattuna toukokuussa 2005. 
Kuvaaja: Jorma Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
 
Kuva 30. Huvimajan rauniot lokakuussa 2014. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen. Tekijän arkisto.! 
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Kuva 31. Villa Walhelm vuonna 2002. Kuvaaja: Heidi Richert. 
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
 
Kuva 32. Villa Walhelm lokakuussa 2014. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuva 33. Lindebergin huvila kesäkuussa 2009. Kuvaaja: Eero Ahtola. 
Tekijän arkisto. 
 
Kuva 34. Lindebergin huvila tammikuussa 2014. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuvat 35 ja 36. Villa Walhelmin sisätilat tammikuussa 2013. Vasemmalla 
Tarina aarteita nuorille  -lehti yksityiskohtana huvilan lattialta. Kuvaaja: 
Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
 
Kuvat 37 ja 38. (Vasen) Walhelmin huvilaan jäänyt tuoli on vaihtanut 
paikkaa. Kuvaaja: Elina Hämäläinen (2015). Tekijän arkisto. (Oikea) 
Walhelmin huvilan lattia on täynnä sanomalehtiä. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen (2014). Tekijän arkisto.  
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Kuvat 39 ja 40.  Vasemmalla ylhäällä keltainen Villa Hålvikin 
piharakennus vuonna 2002.  Kuvaaja: Heidi Richert. Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto. Vieressä sama rakennus vuonna 2014 
täysin raunioituneena. Kuvaaja: Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
 
Kuva 41. Kruunuvuoren huvila-alueen kanala, joka myöhemmin 
kunnostettiin asuinkäyttöön. Kuvaaja: Elina Hämäläinen (2014). Tekijän 
arkisto. 



!
!

83!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Kuva 42. Kanalan sisätilat huhtikuussa 2015. Kuvaaja: Elina Hämäläinen. 
Tekijän arkisto.  
 
Kuva 43 ja 44. Puutarhurin huvilan yläkertaan on ilmestynyt lisää 
graffiteja. Kuvaaja: Elina Hämäläinen (2015). Tekijän arkisto. 
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Kuvat 45 ja 46.   
 
Ylhäällä: Vartioiden tupa  -niminen 
mökki Kruunuvuoren rinteessä 
vuonna 2002, jolloin se oli vielä 
käytössä.  
Kuvaaja: Heidi Richert. Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
 
Alhaalla: Mökki paloi vuonna 2009. 
Kuvassa näkyy mökissä kiinni 
kasvanut mänty. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen (2013). Tekijän arkisto. 
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Kuva 47 ja 48.  
Ylhäällä: Villa Kronberg vuonna 2002, jolloin rakennus oli 
ollut jo yli 30 vuotta tyhjillään. Kuvaaja: Heidi Richert. 
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto. 
 
Alhaalla: Villa Kronberg vuonna 2009 täysin kasaan 
romahtaneena. Kuvaaja: Eero Ahtola. Tekijän arkisto.  
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Kuva 49. Lilla Kronberg vuonna 2005. Kuvaaja: Aurora Reinhard. 
Torppa, Minna & Reinhard, Aurora. Kruunuvuori – unohdettujen 
huviloiden tarina. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo 2009, 148. 
 
Kuvat 50 ja 51. (Vasen) Lilla Kronbergin lasikuisti avautuu 
merelle päin. (Oikea) Lilla Kronbergin sisätilat kasaan 
romahtaneena ja osittain jo maatuneena. Kuvaaja: Elina Hämäläinen 
(2015). Tekijän arkisto. 
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Kuvat 52 ja 53.  
Villa Schwiegermutter vuonna 2002. Kuvaaja: Heidi Richert. 
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto.  
 
Villa Schwiegermutter ja omenapuut tammikuussa 2014. Kuvaaja: 
Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuvat 54 ja 55.  
Ylhäällä: Villa Hålvik asukkaineen vuonna 1907. Torppa, Minna & 
Reinhard, Aurora. Kruunuvuori – unohdettujen huviloiden tarina, 
2009. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 109. 
 
Alhaalla: Hålvik raunioina lokakuussa 2014. Huvila paloi vuonna 
2005. Kuvaaja: Elina Hämäläinen. Tekijän arkisto.  
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Kuva 56.  
Kartta Kruunuvuoren huvila-alueesta. Torppa, Minna & Reinhard, 
Aurora. Kruunuvuori – unohdettujen huviloiden tarina, 2009. 
Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 6. 
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Kuvat 57 ja 58. 
Kruunuvuoren ainut vielä suojelukelpoinen rakennus Villa Hällebo 
joutui vandalismin kohteeksi vuonna 2014. Huhtikuussa 2015 talon 
seinällä toivotaan, että rakennusta ei hajotettaisi. Kuvaaja: Elina 
Hämäläinen (2015). Tekijän arkisto.  
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Liite 1: Kaavio huviloiden rappeutumisesta  

 

Huvilarakennus  / 

asuinmökki 

Rakennusajankohta  Hylkäämisajankohta 

Villa Hällebo 
 

1800-luvun loppu 
 

2014  
 

Villa Hålvik 1900-luvun alku 
 

Paloi vuonna 2005 

Villa Kissinge 1900-luvun alku 1990-luku 

Lindebergin huvila 
 

1900-luvun alku 1975 
 

Lilla Kronberg 
 

1900-luvun alku 1973 
 

Villa Kronberg 
 

1900-luvun alku 1960-luvun loppu 
 

Puutarhurin huvila 1910-luku 2009 

Villa Schwiegermutter 1910-luku 1997 

Villa Walhelm 1920-luku 1989 

Vartioiden tupa 1920-luku Paloi vuonna 2009 

Punainen mökki  

Kanala / ansarimökki 

1920-luku 

1941 

2014 

2007 
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Lähteet: Helsingin kaupunginmuseo: Kulttuuriympäristöyksikkö: 
Rakennuskortisto (HKM/RK); Torppa, Minna & Reinhard, Aurora, 2009. 
Kruunuvuori – unohdettujen huviloiden tarina. Helsinki: Helsingin 
kaupunginmuseo. 
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