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Kumpula – kaupungin modernisaatio kartanomaisemassa 

 

Ranja Hautamäki 20.12.2015 

 

Kumpulan kartanomaiseman muutos kytkeytyy pääkaupungin kasvun vaiheisiin. Modernisaatio jätti 

jälkensä Helsingin ympäristön kartanoihin, mutta samalla kartanoympäristöt painoivat leimansa 

esikaupunkeihin ja tulivat osaksi helsinkiläistä kaupunkimaisemaa. Tästä kartanon ja kaupungin 

kohtaamisesta muodostuu nykyinen Kumpulan kartanomaisema. Päärakennus ja kartanopuisto 

erottuvat edelleen Hämeentietä pitkin kulkevalle, mutta kulttuurimaisema on nyt toinen. Laaksossa 

sijaitseva siirtolapuutarha muistuttaa entisistä viljelyalueista ja laitumista. Taustalla kohoavat 

yliopiston rakennukset ja kauempana erottuvat Isonniityn asuinalue ja Pasilan siluetti. Aiemmin 

merelle asti ulottuneet niityt ovat teollisuuden ja myöhemmin sen syrjäyttäneen asumisen käytössä. 

Kerroksellinen kartanomaisema kertoo yhteiskunnan murroksesta, kartanokulttuurin ja kaupungin 

kohtaamisesta.  

 

Kartanomaisema kasvavassa kaupungissa 

 

Kartanokulttuuri alkoi hiipua 1800-luvun lopulta lähtien sääty-yhteiskunnan murenemisen ja 

kaupungin kasvun myötä. Kartanoiden taloudellinen asema heikkeni, ja maatalouden sijaan etsittiin 

toimeentuloa tilusten myynnistä tai palstoituksesta. Kumpulan kartanon viimeinen yksityinen 

omistaja, Herman Standerskiöld-Nordenstam, laaditutti vuonna 1892 palstoitussuunnitelman 

kasvavan kaupunkiväestön tarpeisiin. Suunnitelma oli tyypillinen, suoraviivaisesti palstoitettu 

työväestön asuinalue.1 Kartanon tiluksia oli tarjottu aiemmin myös kaupungille, mutta kauppa ei 

ollut toteutunut. Sopimukseen päästiin vasta vuonna 1893, jolloin kaupunki sai haltuunsa 251 

hehtaarin maa-alueen ja varmisti näin alueellisen laajenemisen pohjoiseen suuntautuvalle kasvulle. 2 

Samalla maanhankinta oli keino estää Toukolan ja Hermannin vapaasti leviävää 

esikaupunkiasutusta. Maa-alueen ostoa valmistelleiden viranomaisten mukaan ”tilan lunastaminen 

olisi suotavaa niin hyvin kaupungin pyöristämistä varten kuin silmällä pitäen esikaupungeista 

aiheutuvien epäkohtien ehkäisemistä”.3 Kumpulan kartanoalueen kauppa oli Meilahden ja 

Greijuksen tilusten ohella kaupungin ensimmäisiä maanhankintoja.4 Kaupunki hankki maata 

                                                      
1 Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kartat, Sinetti. 
2 Yrjänä 2013, 41, 43. 
3 Harvia 1936 I, 19. 
4 Yrjänä 2013, 39, 41. 



 

 

aktiivisesti 1910-luvun lopulta lähtien, jolloin useat kartanoalueet päätyivät kaupungin 

omistukseen.5  

 

Kartanosta kansliaksi, puistosta virkistysalueeksi 

 

Asuinkäytössä olleet kartanorakennukset ja niiden ympäristöt muotoutuivat moniin eri 

käyttötarkoituksiin, joista osa edellytti voimakkaita muutoksia alueen rakenteissa. Kunkin 

aikakauden käyttötarpeet ja arvostukset heijastuvat kehityksessä. Kartanoihin sijoitettiin erityisesti 

sosiaalihuoltoa ja virkistystä palvelevia toimintoja, jotka sopivat luontaisesti puistomaisiin 

kartanoympäristöihin ja niiden tilaviin rakennuksiin.6 Kumpulaan perustettiin veneeristen tautien 

sairaala vuonna 1905.7 Kivikaupungin ulkopuolella sijaitseva kartano tarjosi asukkailleen paikan 

toipua suojassa katseilta korkean lauta-aidan takana. Kartanon päärakennus ja vaunuvaja muutettiin 

sairashuoneiksi, asuinrakennus sairaalan konttoriksi ja viljamakasiini saunaksi. Puutarhan käytävät, 

istutukset ja rakenteet vaurioituivat uudessa käytössä, ja yksityispuutarhalle ominaiset piirteet 

hävisivät. Sairaalan hiljaisuus muuttui vuorostaan lasten ääniksi, kun Kumpulan kartanoon 

perustettiin vuonna 1962 kansakoulu, joka oli toiminnassa 1970-luvun loppuun.8 1990-luvulla 

kartanorakennukset kunnostettiin ja päärakennukseen muutti yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan kanslia. Puistoon rakennettiin kasvitieteellinen puutarha, joka avasi 

ovensa vuonna 2009. 9 Kumpulasta tuli monen muun kartanon tavoin nähtävyys, mikä kertoi 

kartanoiden uudenlaisesta asemasta kaupunkikulttuurissa. 

 

Myös Kumpulaa ympäröivä maisema muuttui. Kartanon asema kivikaupungin ja esikaupungin 

välisessä laaksossa viitoitti alueen kehitystä. Alue säilyi rakentamattomana ja sinne sijoitettiin 

vuonna 1932 Helsingin kolmas siirtolapuutarha.10 Asemakaava-arkkitehti Birger Brunilan ja 

puutarha-arkkitehti Elisabeth Kochin laatima suunnitelma edusti aikakauden klassismin ihanteita, 

geometrisuutta ja aksiaalisia aiheita.11 Siirtolapuutarha jatkoi viljelymaiseman perinteitä uudella 

tavalla. Työväestön virkistäytymistä palvelevat palstat antoivat mahdollisuuden tuottaa 

elintarvikkeita kotitarpeiksi ja samalla virkistäytyä raittiissa ulkoilmassa. Siirtolapuutarhoihin 

liittyneitä sosiaalisia tavoitteita kuvaa ensimmäisen siirtolapuutarhan perustamispäätös, jonka 

                                                      
5 Hautamäki 2016, 290. 
6 Hautamäki 2016, 292. 
7 Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1905, 57. 
8 Lemström 1981, 1-2. 
9 www.luomus.fi/fi/kumpula/puutarhan-historiaa. (17.12). 
10 Laurila 2008, 9. 
11 Hoppu, Salla, Maria Karisto & Riitta Salastie 2011, 16. 



 

 

mukaisesti ”siirtolapuutarha-aate tarkoittaa tarjota perheille, joilla ei ole tilaisuutta poistua kesällä 

kaupungista, tilaisuutta kohtuullisesta maksusta tarkoitukseen luovutetulta ja yhdenmukaisesti 

jaetulta alueelta vuokrata puutarhaviljelykseen pieni palsta, missä perheenjäsenet voivat viettää 

loma-aikansa”.12 

 

Kumpulan kartanon laakson merkitys virkistysalueena tunnistettiin myös 1970-luvun lopulla 

käynnistyneessä kaavoituksessa, jossa maisemasuunnittelulla on tärkeä asema. Vallilanlaaksoa 

ehdotettiin kehitettäväksi suurimmaksi osaksi puistona, mikä turvaisi alueen luonteen 

kantakaupungin ja esikaupungin välisenä vihervyöhykkeenä. Siirtolapuutarha esitettiin 

säilytettäväksi ja vihervyöhykkeelle ehdotettiin pallokenttiä, viljelypalstoja ja ulkoilureittejä.13 

Rakentamisen painopisteet sijoitettiin Kumpulan mäelle ja laakson länsi- ja lounaisosaan. 

Lähtökohtana oli rakentamisen määrän ja sijoittelun sopeuttaminen alueen maisemallisiin 

arvoihin.14 Tehokkain rakentaminen kohdistettiin kartanon takana kohoavalle mäelle. Mäelle 

kaavaillusta yliopistoalueesta järjestettiin 1970-luvun lopulla aatekilpailu, jonka tuloksena alueen 

suunnittelua jatkettiin arkkitehti Arto Sipisen ehdotuksen pohjalta. Maisemallisina 

suunnittelutavoitteina oli laakson, kartanoalueen ja Kumpulan mäen huomioon ottaminen. Arvoina 

nähtiin mäen siluetti ja erityisesti selvästi ympäristöään korkeammalle kohoava lakialue, joka 

päädyttiin säilyttämään rakentamattomana.15 1980-luvulla rakennettiin Isonniityn 

pienkerrostaloalue, jonka lähtökohtana oli Kumpulan pienipiirteinen mittakaava.16  

Muuttuneen kartanomaiseman arvot  

 

Kumpulan kartanomaisemassa tiivistyvät monet arvot. Kartanorakennukset ja siirtolapuutarha on 

suojeltu asemakaavassa.17 Laakso on osoitettu yleiskaavassa 2002 alueelliseksi kaupunkipuistoksi ja 

kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi 

alueeksi, jota on kehitettävä siten, että sen arvot ja ominaispiirteet säilyvät.18 Maiseman säilyminen 

ei ole ollut kuitenkaan itsestäänselvyys. Nykyisin suojeltu siirtolapuutarha oli uhanalainen 1970-

                                                      
12 Helsingin kaupunginvaltuuston painettu asiakirja 3/1918, 2; Laurila 2008, 9. 
13 Toimintakertomus 1983, 10. 
14 Kumpulan kaavarunko 1983, 7. 
15 Arkkitehti 4/1979, kilpailuliite, 4, 6; Kumpulan yliopistoalueen ja Kumpulan laakson asemakaavaehdotus, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 21.3.1985, 7. 
16 Kumpulan selvitysalue, alustava kaavarunkoluonnos 1978, 34. 
17 Kumpulan kartanoalueen asemakaava 1987. Helsinki: Kaupunkisuunnitteluvirasto; Vallilan siirtolapuutarhan asemakaava 2010. 
Helsinki: Kaupunkisuunnitteluvirasto. 
18 Helsingin yleiskaava 2002, kartta. 



 

 

luvulla monen muun siirtolapuutarhan tavoin.19 Yleiskaavaehdotuksessa 1970 todettiinkin, että 

siirtolapuutarhat ”joutuvat vähitellen ainakin osittain väistymään keskeisen sijaintinsa vuoksi 

rakentamisen ja liikenneväylien alta”.20 Siirtolapuutarhojen arvo tunnustettiin laajemmin vasta 

2000-luvun alusta lähtien, kun historiallisten puutarhojen suojelun asema vahvistui 

kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkiviljely nousi esille uutena kaupunkikulttuurin muotona.   

Kumpulan maiseman arvoja punnittiin myös 2000-luvun alussa käynnistyneessä Vallilanlaakson 

joukkoliikennekadun kaavahankkeessa. Vastakkain olivat toisaalta joukkoliikenteen sujuvuus ja 

toisaalta virkistyksen sekä kulttuurihistorian arvot. Kestävän kehityksen argumentilla sekä 

puolustettiin että vastustettiin rakentamista. Lisäksi nousi esiin kysymys tasa-arvosta ja siitä, keiden 

etua ajettiin: lähiasukkaiden, siirtolapuutarhamökkien omistajien vai joukkoliikenteen käyttäjien.21 

Joukkoliikennekadun kaavahanke toi havainnollisesti esille myös vaikutusten arvioinnin vaikeuden. 

Liikenteen toimivuutta voidaan kuvata yksiselitteisesti matkustajamäärillä ja matkustusajoilla, 

mutta maisemallisten ja virkistykseen kohdistuvien vaikutusten määrittäminen on huomattavasti 

hankalampaa.22 Vaikka joukkoliikennekadun kaavahanke ei edennyt, se palautui kuitenkin 

keskusteluun pikaraitiotieyhteytenä uudessa yleiskaavaehdotuksessa.23  

Kumpulan kartanomaisema kertoo muutoksesta ja pysyvyydestä. Se viestii ajasta ennen kaupungin 

syntyä ja ilmentää kaupungin kehitystä ja modernisaation eri vaiheita ja muotoja. Kumpulan 

kartanomaisema heijastaa eri sukupolvien arvostuksia ja pyrkimyksiä muuttaa tai säilyttää 

maiseman kerrostumia. Modernisaatio synnytti uuden ja vanhan kohtaamisessa uusia arvoja ja 

uudenlaisen, kaupunkimaistuneen kartanomaiseman. Maiseman historialliset piirteet lisäävät 

kaupunkiympäristön syvyyttä ja ajallista ulottuvuutta. Taito yhdistää kaupunkimaiseman eri 

kerroksia tukee kestävää kaupunkisuunnittelua, sillä kaupunki rakentuu historiallisen jatkumon 

varaan. Kerroksellinen, eri aikatasojen muodostama maisema luo monimuotoista ja mielenkiintoista 

kaupunkiympäristöä. 24   

 

                                                      
19 Vallilan siirtolapuutarhan asema jäi epävarmaksi, sillä sitä ei esitetty virkistysalueiden kartassa siirtolapuutarhana. Helsingin 
yleiskaavaehdotus 1970, osa 4, yhteenveto 1971, tarkistettu yleiskaavaehdotus; kartta 4.2 C Virkistyksen tavoitteellinen 
perustarjonta. 
20 Helsingin yleiskaavaehdotus 1970, osa 4, yhteenveto 1971, 5.  
21 Helsingin Sanomat, Kuka nauttii Vallilanlaakson hiljaiselosta?, 3.7.2012. 
22 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen 2012, 9–10. 
23 Helsingin uusi yleiskaava. Kaupunkikaava. Kaavaehdotus 10.11.2015. 

24 Hautamäki 2016, 306–307. 
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