
Kulttuurimaisema
vailla vertaa



ME LUOTAMME SINUUN, PÄÄTTÄJÄ

Me luotamme siihen, että kukaan ei halua tu-
hota Espoon museoviraston perinnemaisemak-
si määrittelemää Hannusjärven maisemaa. 

Me luotamme siihen, ettei metron ja sitä seu-
raavan lisärakentamisen anneta aiheuttaa 
Hannusjärven veden pilaantumista eikä veden 
hävikkiä.

Me luotamme siihen, että kriittisen pienen va-
luma-alueen luonnonmukaisia valumia ei muu-
teta liikaa eli ettei vettä läpäisemätöntä pintaa 
lisätä liikaa.

Me luotamme myös siihen, että Hannusjärven 
paitsi luonnoltaan myös kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat järvinäkymät säilyvät. Puiden takaa 
ei tulevaisuudessakaan nouse näkyviin kerros-
taloja, saati tornitaloja.

AINUTLAATUINEN MAISEMA 
ETELÄ-ESPOOSSA

Helsingin keskiluokka alkoi 1930-luvulla ra-
kentaa kesämökkejä. Ne sijoitettiin keskelle 
luontoa, ja ympäristöä muokattiin vain vähän. 
Pieni puutarha kuului asiaan, sillä itse kasvate-
tut kasvikset olivat tärkeä osa ravintoa. 
 Asuttiin varsin vaatimattomasti. Mökin li-
säksi tontilla oli sauna ja huussi. Suomalainen 
kesämökkikulttuuri oli syntynyt. 
 Hannusjärven rannat olivat sen luoteisosaa 
lukuun ottamatta valtion omistamia Mårtensby-
Hannuksen virkatalometsän maita ja kuuluivat 
Tammisaaren metsänhoitoalueeseen.
 Vuonna 1935 valmistui Jorvaksentie, ja 
valtio palstoitti ja vuokrasi Hannusjärven ympä-
ristön maat. Jotkut tonteista otettiin heti ympä-
rivuotiseen käyttöön ja 60-luvulla jo puolet oli 
vakinaisia asukkaita.

1976 maat siirtyivät Espoolle, joka kaavoitti 
alueen omakotitonteiksi 1985. Silloin kaupunki 
myi ne entisille vuokralaisille. Monet nykyisistä 
asukkaista ovat jo toisen, kolmannen, jopa nel-
jännen polven hannusjärveläisiä.

LUONTO- JA KULTTUURIARVOJA
TIIVISTYVÄLLÄ KAITAALLA

Tiivistyvä Kaitaa tarvitsee rinnalleen elävää 
luontoa. 2300 vuotta vanha Hannusjärvi ja 
kaunis Hannusmetsä monine kasveineen ja 
eläimineen ovat jo nykyään monelle erittäin 
tärkeä lähivirkistysalue. Seudun koulut ja päi-
väkodit hyödyntävät sitä jatkuvasti. Asfaltti- ja 
hiekkateitä on Etelä-Espoossa riittävästi. Sen 
sijaan oikeaa luontoa: aitoa sienestys-, marjas-
tus- ja ulkoilumaastoa ei tule lisää. Vähäiset, 
nykyiset ovat todellakin säilyttämisen arvoisia.

Kaunis maisema rauhoittaa ihmistä:
verenpaine ja stressitaso laskevat

ja ihmisen on hyvä olla.

Alla: kartalle on merkittynä
Espoon museoviraston määrittelelmä 

kulttuurimaisema-alue



PERINNEMAISEMA VAILLA VERTAA  

1930-luvulla rakennettiin suunnilleen kaikki 
nykyisinkin järven rannalla olevat rakennukset 
– ympäristöön soveltuen ja luontoa kunnioit-
taen. Kun astutaan järven länsipään yleiselle 
laiturille ihailemaan maisemaa, on näkymä sa-
manlainen kuin isovanhempien ja vanhempien 
aikaan 80 vuotta sitten.
 Maiseman arvon näkee helpoimmin Kai-
taantieltä. Avautuva järvi- ja metsämaisema on 
ainutlaatuinen koko Etelä-Espoossa – etenkin 
tulevan metroaseman kupeessa.

 Niinpä luotamme siihen, että Hannusjärven 
perinnemaisemaa arvostetaan ja tehdään sel-
laisia päätöksiä, että se säilyy yhtä arvokkaana 
myös tuleville sukupolville. 

Lisätietoja: 
• www.hannusjarvi.fi
• Tiedottaja Seppo Salo 040-513 5707
 seppo.salo@saunalahti.fi
• Jarmo Lehtelä 0400 700 624
 jarmo.lehtela@pp.inet.fi
• Kannen ilmakuva: Lissu Kaivolehto
• Kuvat: Elina Nuortie

JOS HANNUSJÄRVEN MAISEMA- JA LUONTOARVOT OVAT SINULLEKIN TÄRKEITÄ,
TULE KANNATUSJÄSENEKSI! 


