
 

Konalan kotikaupunkipolut 
 



Konalan kotikaupunkipolut 
 
 
2(20)   Konala-Seura  
 

Tietolaatikko: Kuuluisia konalalaisia 

Konalan kotikaupunkipolut 

Johdanto  

 
Konalan asutuksella on varsin pitkä historia sillä Konalan 
kylän kautta on kulkenut vuosisatoja yhteys Hämeeseen.  
Historiasta ei ole kovin paljon muuta näkyvissä, kuin van-
ha maatilarakennus, Lillstu, Tähkätien varrella, maanvilje-
lystä kuvaavat kadunnimet ja Helsingin maalinnoitusket-
juun liittyviä rakenteita viime vuosisadan alkuvuosilta. Ka-
tuverkossa on nähtävissä vanhan Hämeen tieyhteyden 
jäänteitä uusien kaupunkiseutua palvelevien pääväylien 
välissä. 
Kotikaupunkipolkuun on koottu kaupunginosalle tyypillisiä 
kohteita eri aikakausien rakentamisesta ja mielenkiintoi-
sista paikoista, jotka liittyvät alueen historiaan, luontoon, 
kulttuuriin ja henkilöihin. Konalan kotikaupunkipolku liittyy 
osaltaan kaupunkiseudun vastaaviin reitteihin Helsingissä 
Pitäjänmäen ja Malminkartanon suuntaan sekä Vantaan 
ja Espoon alueelle jatkuviin reitteihin. 
 
Konalan kylästä varhaisin säilynyt maininta on vuodelta 
1509. Eri ajoilta löytyy muotoja mm. Konalby, Konale, ja 
Kånala by. Konalan historiikin kirjoittaneen Torbjörn 

Holmqvistin mukaan sanan merkitys on epäselvä, mutta ilmeisesti se olisi suomalaista alkupe-
rää. Lähtökohdaksi on arvailtu Konholaa: konhopää hevonen on suuripäinen, eli koni. 
 Konalan kantatilat Rosas, Bertas ja Skyttas olivat nykyisessä Pitäjänmäessä. Isojaossa 
1775 Rosas muutti pohjoisemmaksi nykyiseen Konalaan, joka säilyi maaseutumaisena pitkälle 
1900-luvulle. Alueliitos Helsinkiin toteutui 1946. Ensimmäinen asemakaava valmistui 1962. Sil-
loin Konalassa asui 1562 henkeä. Pian rakennettiin keskeiset kerrostaloalueet sekä teollisuus-
alueen pääosa. Nykyisin vehreässä ja viihtyisässä kaupunginosassa on asukkaita vajaat 5000 
ja lisäksi 250 yritystä. 
 Hartwallin virvoitusjuomatehdas toimi Konalan teollisuusalueella 1962–2003. Nyt sen 
paikalle rakennetaan yli 600 asuntoa kerros- ja rivitaloihin 2014 mennessä. Uutena maamerkki-
nä Hartwallin entiseen varastoon avattiin syksyllä 2009 kauppakeskus Ristikko, jossa on 19 lii-
kettä ja ravintolaa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Konalassa ovat eläneet ja vaikuttaneet mm. kouluneuvos Esko Toivonen, kuvanveistäjä Viljo 
Savikurki, laulajat Kirill Babitzin (Kirka), Anita Hirvonen ja Anne Taskinen (Heinäsirkka), taitei-
lija Simo Salminen sekä olympiavoittajat Arto Härkönen ja Lahja Hämäläinen. 
Konalalaiset ovat toimineet aktiivisesti eri yhdistyksissä: Konala-Seura, Lions Club, partiolip-
pukunta Jeanne d'Arc, urheiluseura Pitäjänmäen Tarmo, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 
Marttaliiton paikallisyhdistykset sekä monet muut. 
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ETELÄINEN POLKU 
 
1. Kauppakeskus Ristikko 

 
Entinen Hartwallin virvoitusjuomatehtaan korkeavarasto oli 
lajissaan Suomen ensimmäinen ja myös ensimmäinen auto-
matisoitu. Rakennusta muutetaan parhaillaan kauppakeskus-
käyttöön osana koko tehdasalueen uudistusta. Ensimmäinen 
vaihe valmistui 2009 sisältäen 20 liiketilaa katutasossa. Ylem-
pien kerrosten tilat ovat syksyllä 2012 ennakkomarkkinoinnis-
sa. Kolmannessa kerroksessa vapaa korkeus on parhaimmil-
laan 18 metriä. 
 
  

 

 
 
2. Autolaakso 

Konalan teollisuusalueelle ovat olleet leimallisia autoliikkeet ja -korjaamot, joilla on alueella yh-
teensä 26 000 m2 toimitilaa. Alan ensimmäisenä Konalassa muistetaan Helsingin Autokorihuol-
to, jonka Aulis Horkka perusti 1956. Nyt alueen suurin toimija 20 000 m2:lla on on Autokeskus, 
joka muutti toimintansa Konalaan vuonna 1965. Yritys oli pe-
rustettu 1934 Kluuviin Vuorikadulle amerikkalaisten Dodge-
autojen maahantuontia varten. Vuonna 1962 se aloitti ensim-
mäisenä Euroopassa japanilaisten Datsuneiden maahantuon-
nin. Vuonna 1964 omistajaksi tuli Simo Aro, jonka perheellä 
yritys on edelleen. Nyt Autokeskus on Suomen suurimpia au-
toalan liikkeitä: sillä on 7 automerkin edustus, 8 palvelukes-
kusta ympäri maata ja 300 työntekijää. Konalan toimipaikkaa 
on laajennettu vuosien varrella huomattavasti ja perusparan-
nettu 2003. 
 
Ristipellontie 7:n kulmalla kasvaa erityisen komea rusokirsikka. Suomen oloja hyvin kestävä laji kukkii 
vaaleanpunaisena keväällä ja saa syksyllä voimakkaan punaisen ruskavärin. 
 
  
 
 

Filosofian tohtori, vuorikomissaari Victor Hartwall sai luvan kivennäisvesien valmistukseen ja 
myyntiin 1836. Pohjoismaiden ensimmäinen kivennäisvesitehdas aloitti toimintansa Seder-
holmin talossa Senaatintorilla. Toiminta laajeni pian ja siirtyi vaiheittain kauemmaksi keskus-
tasta. Hartwall kehitti Jaffa-limonaadin 1949 ja sai vuoden 1952 olympialaisiin lisenssin val-
mistaa ja myydä Coca Colaa ensimmäisenä Suomessa. Konalan tehdas avattiin 1962 ja yri-
tys laajentui panimoalalle ostamalla Karjala-oluen 1966. Tulipalo vuonna 1992 oli dramaatti-
nen ja sitä sammuttamassa olivat kaikki lähiseudun palokuntayksiköt vapaapalokuntia myö-
ten. 
 Kansainvälistynyt yritys noteerattiin pörssissä 1994. Nykyään hollantilaisen Heineke-
nin omistamalla Hartwallilla on henkilöstöä 1000. Pääkonttori muutti Konalasta Pitäjänmäelle 
2004 tuotannon siirryttyä Lahteen ja teollisuusalue päätettiin muuttaa asuinalueeksi.  
 

Tietolaatikko: Hartwall 
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3. Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry 

 

Valmistui 2004, suunnittelija Minna Lukander. Tontti oli ollut 
aiemmin varattuna koulurakennukselle, mutta kun sellaista ei 
ollut näköpiirissä, niin paikalle sopi hyvin vaikeasti kehitys-
vammaisten aikuisten asuntola ja toimintakeskus. Toisin kuin 
yleensä vastaavissa kohteissa, Konalassa kukaan ei vastusta-
nut kehitysvammaisten tuloa. 
 
Rakennus on paikalla valettua betonia ja läpivärjättyä betoni-
harkkoa. Se peitti alleen osan Helsingin maalinnoituksen tais-
teluhaudasta, mutta haudan jäljelle jäänyt osa kunnostettiin 

Museoviraston valvonnassa. Talo sai vuonna 2004 Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 
Rakentamisen Ruusun ja esiteltiin ark-lehdessä 2005. Kodinomaista tunnelmaa luo huolellisesti 
mietitty sisustus alkaen sisääntuloaulan takasta. 
 
Lyhty-talossa on 24 vakituisia asukaspaikkaa. Lisäksi noin 40 muualla asuvaa kehitysvammais-
ta käy siellä koulua sekä osallistuu työpajoihin ja vapaa-ajan toimintaan. Vuonna 1993 perustet-
tu Lyhty ry tuottaa lisäksi kulttuuritapahtumia, kouluttaa alan ammattilaisia ja kehittää yksilöläh-
töistä pedagogista malliaan, joka on saanut tunnustusta ympäri maailmaa. 
 
Talon täysin varusteltu musiikkistudio on ahkerassa käytössä. Vuonna 2009 siellä perustettiin 
punk-yhtye Pertti Kurikan nimipäivät, joka soitti Linnan juhlissa 2011. Yhtyeestä kertova doku-
menttielokuva Kovasikajuttu on kerännyt palkintoja ulkomaisilla elokuvafestivaaleilla ja sai 
vuonna 2012 elokuvataiteen valtionpalkinnon. 
 
4. Rosas  

 
Konalan kylän viimeinen säilynyt kantatila Rosas muutti tänne erä-
maahan isojaon yhteydessä 1775. Kaksi vuotta myöhemmin 
siitä erotettiin Kolsar, jonka päärakennus oli vielä hieman poh-
joisempana vanhan Nurmijärventien mutkassa. Pienempi 
mökki Lillstu oli Rosaksen pihassa ilmeisesti syytinkinä. Ro-
saksen nykyinen päärakennus vuodelta 1890 on jo tilan kol-
mas, saneerattu perusteellisesti 1981–82. Se lienee vanhin 
säilynyt rakennus Konalassa ja on pihapiireineen suojeltu. Pu-
helin ja sähkö tulivat Konalassa ensin Rosakseen 1920-luvulla. 
 

Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1769, nyt jo 10 sukupolvea, pisimpään Holmqvist-
nimisenä. Viimeinen maataloutta harjoittanut isäntä oli Sven Liljeström 1935–2005, jonka lap-
suudessa Rosaksessa oli kanoja 300–400: niiden munia myytiin lähimmissä Elannoissa ja 
Kauppatorillakin. Tilalla oli 14 lehmää, joiden syömät koivuntaimet ovat haarautuneet itäpuolen 
kujan reunalla. Kalastusoikeutta kahdella rysäkarilla vuokrattiin ulkopuoliselle kalastajalle. Tiluk-
set on vaiheittain myyty asuntorakentamiseen, mutta peltoviljelyä harjoitettiin vielä 1970-luvulla 
sulassa sovussa uudisasutuksen kanssa. Nyt jäljellä on enää kotitanhua, joka muodostaa 
omanlaisensa aikaikkunan modernien naapureiden ympäröimänä. Niistä uusimpana eteläpuo-
lella As.oy Helsingin Rosas vuodelta 2011, suunnittelija ArkOpen. 
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5. Leikkipuisto Vähätupa 
 

Leikkipuistorakennus vuodelta 1979. Sitä on laajennettu 2002 
ja piha kunnostettu 2003. Kaupungin ylläpitämän leikkipuiston 
toiminta on avointa kaikille lapsiperheille sisältäen ohjattuja 
tuokioita sisällä ja ulkona. Toiminta on suunnattu aamupäivisin 
alle kouluikäisille ja iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina kou-
lulaisille. Koululaisille on tarjolla ohjattua ja vapaata iltapäivä-
toimintaa, johon henkilökunta hakee ekaluokkalaiset suoraan 
Konalan ala-asteelta lukujärjestyksen mukaisesti.  
Lisäksi kahtena päivänä viikossa kokoontuu 2,5–5-vuotiaiden 
leikkitoiminnan kerho Veitikat. Kesällä auki olevissa leikkipuis-
toissa kaupunki tarjoaa lapsille maksuttoman lämpimän ruoan. 
  
Keskiviikkoisin leikkipuistorakennuksessa kokoontuu Pitäjänmäen–Konalan ikäihmisten kortteli-
kerho jo vuodesta 2004 keskimäärin 60 hengen voimin. Myös Konala-seura pitää täällä usein 
kokouksiaan. 
 
 
Pitäjänmäkeen johtavan kävelytien varressa on Konalan kotipuuksi 
nimetty omenapuu lajiketta Malus 'Kadetti'. Lajike on erittäin runsaasti 
kukkiva ja se on löydetty Munkkiniemestä läheltä vanhaa Kadettikou-
lua. Puu istutettiin Konala-seuran 35-vuotisjuhlassa 16.9.2009. 
 
 
 

 

6. Kehä I 

 

Valmistui 1980, pituus 24,2 km Keilaniemestä Itäkeskukseen. 
Kehätietä rakennettiin osissa 1960-luvun alusta alkaen. Viimei-
senä valmistui osuus Turuntieltä Vihdintielle meluaitoineen ja-
kaen Konalan kylän lopullisesti kahtia. Konalantien silta oli tehty 
valmiiksi jo hyvissä ajoin ja se ehtikin odottaa tyhjän päällä tois-
takymmentä vuotta. Kehätie ylittää tässä kohtaa laakson, joka 
on entistä merenlahden pohjaa ja sittemmin järveä. Tietä varten 
pehmeään maahan juntattiin kilometrikaupalla paalua. Sen alle 
jäi mm. osa Reimarlan yksityistä siirtolapuutarhaa sekä Mätäjo-
keen laskeva Reimarlanoja, jossa nimestään huolimatta oli vielä 
1910-luvulla niin paljon vettä, että purossa saatettiin kalastaa. Nykyäänkin tievallin eteläpuolella 
on kosteikko, jossa viihtyy siperianisokierto ja satakielellä on reviiri. 
  
Kehä I yhdistää Helsingin pääsisääntuloväylät toisiinsa palvellen ennen kaikkea seudun sisäistä 
liikennettä. Vain muutama prosentti ajoneuvoista on peräisin kauempaa. Nykyään Suomen vilk-
kain maantie: arkisin Vihdintien länsipuolella yli 65 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja määrän 
ennakoidaan nousevan lähes 86 000:en vuoteen 2020 mennessä. Kehä I on pääkaupunkiseu-
dun työmatkaliikenteen pahin pullonkaula ja toisaalta meluntorjunta sen varsilla on puutteellista. 
Väylän kehittämiseksi onkin suunniteltu 10 eri hanketta Helsingissä ja Espoossa. Niistä kolme 
toteutetaan suunnittelukaudella 2012–15 yhteiskuntataloudellisen hyötykustannussuhteen ol-
lessa huikeat 5,0. Konalan kohdalla rakennetaan kolmannet kaistat ja korjataan painumia, uusi-
taan valaistus sekä lisätään meluesteitä. 
Konala-seura on ehdottanut kehätien ylittävän kävelysillan nimeämistä Kotipuunpoluksi. 
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7. Vähäntuvantien kerrostalot 
Ennen Wallinmaan rakentamista Vähäntuvantien pohjoispuolen kerrostalot olivat Konalan pi-

simmät. Yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat talot ovat 
samansuuntaisessa rivistössä loivassa etelärinteessä. Rungot 
on tehty paikalla liukuvalumenetelmällä, julkisivut betoniele-
menteistä. Parvekkeissa näkyy kokonaan uusittuja ja vanhoja 
kunnostettuja. 
 
 

8. Konalan kirkkorakennus palveli kirkkona v. 2016 asti. 

 

Valmistui 1973, suunnittelija Heikki Castrén. Pieni puupintainen 
kirkko istuu maisemaan kotoisana kuin suuri huvila. Monitoimi-
kirkoksi suunniteltu rakennus käsittää kolmeen osaan jaettavan 
salin sekä kerhotilat. Urut ovat 12,5-äänikertaiset ja Kangas-
alan urkutehtaan valmistamat. Salissa on siirreltävä alttari ja 
seinällä Mauri Favénin 18 metriä leveä värikäs lastulevyreliefi 
Kolmas aamu. Kevytrakenteisessa tornissa soivat kellot nau-
halta. Kirkossa on pidetty monet konalalaiset perhejuhlat ja se 
on toiminut maallistenkin retkien tuttuna lähtöpaikkana. 

Pitäjänmäen seurakunta itsenäistyi Huopalahdesta 1966, jäseniä nykyään yli 10 000. Ystävyys-
seurakuntana on Budapestin Pestszentlörincin luterilainen seurakunta Unkarissa vuodesta 
1988. 
Kirkon alapuolella vanha Hämeenkyläntie erkanee vanhasta Nurmijärventiestä. Paikalle on siir-
retty vanha kilometrikivi, joka osoittaa etäisyyden Helsinkiin ja Hämeenlinnaan. Tienviittakivikin 
on olemassa, tätä nykyä HKR:n varastossa ja odottaa käyttöä. Kiertoliittymää risteykseen on 
suunniteltu pitkään ja rahatkin sen rakentamiseen on jo myönnetty pariin kertaan, mutta hanke 
ei ole edistynyt. Konalantien varressa ovat Helsingin ensimmäiset ajoradasta varatut punaiset 
polkupyöräkaistat. 
 
9. Helsingin maalinnoituksen tukikohta XXVII 

 

Rakentaminen aloitettu 1915. Tukikohta XXVII kattaa Reimar-
lan ja Konalan ja jatkuu osin Espoon puolelle. Se muodostaa 
etulinjan Hämeenkyläntien ja Vanhan Nurmijärventien suun-
nassa. Tässä Lehtimäenpuistossa on jäljellä asema 5, jossa 
kallioon louhittua ja maahan kaivettua taisteluhautaa sekä be-
tonista valettuja tulipesäkkeitä, joiden betonikatteet on räjäytet-
ty. Suuri osa asemasta on hävinnyt tai täytetty. Kolmesta suo-

Rantaradan avaamisen 1903 jälkeen Konalan ja Talin maaseutumaisemaan ilmestyivät hel-
sinkiläisten huvilat. Maalaiskunnan aloitteesta kylistä muodostettiin vuonna 1908 senaatin 
päätöksellä Sockenbackan taajaväkinen yhdyskunta, jonka itsehallinto ei kuitenkaan koskaan 
käynnistynyt. Radan varteen asettui 1911 alkaen vaiheittain Strömbergin tehdas työntekijöi-
neen. 1934 valmistui jättimäinen tehdasrakennus. Martaksen tilan maille puolestaan nousivat 
1940 alkaen sotainvalidi- ja rintamamieskylät. 

Helsingin kaupunki oli hankkinut maata naapurikunnista pitkäjänteisesti ja niinpä kunta-
liitokset olivat vain ajan kysymys. Ns. Suuren alueliitoksen toteuduttua 1946 Pitäjänmäestä 
muodostettiin Helsingin 46. kaupunginosa ja sen raja vedettiin aiemmin Konalaan kuuluneen 
Reimarlan pohjoispuolelta. Asukkaita nyt noin 11 000. 

Tietolaatikko: Pitäjänmäki 
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jahuoneesta yksi on räjäytetty: osa siitä palvelee päiväkodin amfiteatterin katsomon tukiraken-
teena. Nykyinen Äestäjäntie päiväkodilta etelään on tykkitien päälle rakennettu. 
 

Asema 5:n on vallannut mielenkiintoinen kasvillisuus: löytyy kieloa, käenkaalia, lillukkaa, mus-
tikkaa, taikinamarjaa, rohtotädykettä sekä lehto-orvokkia. Löytyy myös jänönsalaattia, joka tyy-
pillinen kasvi linnoituskohteille. Se on tullut ilmeisesti venäläisten heinäkuormien mukana ja kal-
kin suosijana pysytellyt näihin päiviin asti lähinnä linnoituskohteissa. Nyt se on alkanut levitä 
muuallekin. Sanikkaisia edustavat kivikkoalvejuuri ja metsäalvejuuri. Niitä erikoisempien kuten 
haurasloikon ja karvakiviyrtin puuttuminen johtunee siitä, että sementin valaminen varustuksiin 
on jäänyt kesken. Lisäksi isot kuuset varjostavat aluetta ja mainitut kasvit kaipaavat aurinkoa. 
Myös tallaantuminen haittaa eksoottisempien kasvien selviä-
mistä. Sammaleita sen sijaan on useita lajeja. 
 
Päiväkoti Karhi on rakennettu 1975 ja peruskorjattu 2002–03. 
Sen ryhmien nimet ovat Lintukoto, Karhunpesä, Hiirenmaja, 
Kurrenkolo sekä esiopetusryhmä Kotkanpesä. Toiminnassa 
painotetaan ryhmissä tapahtumaa oppimista ja yksilöllistä 
kasvamista, jossa saa elämyksiä,  
onnistumisen kokemuksia sekä iloa. 
 
 

  
 
 

Venäjä menetti Japanin-sodassa ensin Tyynenmeren laivastonsa 1904 ja sitten myös Itämeren laivas-
ton 1905. Näin Pietari jäi ilman suojaa mereltä päin. Uuden laivaston varustaminen oli hidasta, joten 
keisari Nikolai II päätti rakennuttaa pääkaupungin suojaksi laajan linnoitusjärjestelmän aina Ahvenen-
maata ja Hiidenmaata myöten. Pääpuolustuslinja oli Helsingin, Porkkalan ja Tallinnan edustalla. Saa-
ret linnoitettiin ja varustettiin tykeillä, joilla pystyttiin sulkemaan Suomenlahti sen kapeimmasta kohdas-
ta. Saksan uhan kasvaessa ja maailmansodan puhjettua Euroopassa 1914 alettiin linnoittaa myös 
maalla – Yhdysvaltojen myöntämän suuren rahalainan turvin. 
 
Helsingin maalinnoituksen tehtävä oli Viaporin sekä Kruunuvuorenselän sotasataman selustan suo-
jaaminen. Varustukset ulottuvat yhtenäisenä kaarena Vuosaaresta Westendiin. Ne suunniteltiin aikan-
sa uusimpien linnoitusoppien mukaan. Monin paikoin käytettiin materiaalina teräsbetonia, joka oli sekin 
uutta. Joukkojen ja raskaan tykistön siirtämistä varten tehtiin tykkitiet niin huolella, että niitä on edel-
leen jäljellä käyttökelpoisina. Suojahuoneissa oli syvennykset ortodoksisille ikoneille. Yhdyskäytävissä 
käymälät ja kaikki asemat oli hyvin viemäröity tulvimisen estämiseksi. 
 
Linnoitustöissä oli Helsingin seudulla enimmillään 15 000 henkeä: pääkaupunkiseudun asukkaita vii-
den markan päiväpalkalla sekä venäläisten Kaukoidästä tuomia maaorjia ja sotavankeja: mongoleja, 
tataareja, kirgiisejä ynnä muita, joita kutsuttiin yleisesti "kiinalaisiksi". Nämä asuivat maakuopissa ja 
olivat paikkakuntalaisten kannalta muutenkin hyvin eksoottista väkeä mm. ruokailutottumuksineen. Itse 
keisari Nikolai II tarkisti töiden etenemisen vierailullaan 1915. Koko maassa linnoitusta rakensi loppu-
vaiheessa yli 100 000 henkeä. Kun työt loppuivat vallankumouksiin 1917, he jäivät työttömiksi. 
 
Maalinnoituksella taisteltiin ainoan kerran 11–13.4.1918 Suomen sisällissodan aikana, kun Hangossa 
maihin nousseet saksalaiset etenivät punaisten hallussa olleeseen Helsinkiin lännestä ja pohjoisesta. 
Rauhan tultua linnoituslaitteet jäivät rappeutumaan. Muutamia luolia kunnostettiin puolustusvoimien 
käyttöön seuraavassa sodassa, osa on edelleen varastoina ja väestönsuojina. Varustukset ovat mui-
naismuistolain suojaamat. 

Tietolaatikko: Helsingin maalinnoitus 
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10. Helsinki-pientalot 

Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2006 suunnittelukilpailun 
uudesta pientalotyypistä, joka soveltuisi pieneneville tonteille ja 
olisi tyyliltään sopiva myös vanhoille pientaloalueille rakennet-
taessa. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + 
Salmenperä. Talosta on muutamia erikokoisia versioita, joiden 
ulkomuoto on yhdenmukainen. Siihen voi liittää lasikuistin tai 
kellarin. Lisäksi on suunniteltu yhteensopiva talousrakennus, 
jossa voi olla vaikkapa autotalli tai pihasauna. Muutama talo-
tehdas tarjoaa Helsinki-pientaloja valmispaketteina ja kaupun-
gilta saa piirustukset omatoimiseen rakentamiseen. Helsinki-

pientalo on tyyppihyväksytty rakennusvalvonnassa, joten lupamenettely on nopea ja edullinen. 
Konalaan rakennettiin vuonna 2012 kahdeksan Helsinki-pientaloa kolmelle vuokratontille Van-
halle Hämeenkyläntielle, Sänkitielle ja Kyntäjäntielle. Talot ovat vuoden ajan rakentajan esittely-
käytössä, minkä jälkeen ne voidaan myydä. 
  

 
11. Jälleenrakennuskauden pientaloalue 

 
Nykyisen Konalan rakentaminen alkoi viime sotien jälkeisen 
jälleenrakennuskauden myötä Vanhan Hämeenkyläntien var-
resta, Sänkitien ja Sotilaspellontien väliseltä alueelta. Vanhim-
mat talot ovat vuosilta 1948–49 pääosan ollessa 1950-luvulta. 
Rakentaminen jatkui modernimpaan tyyliin 1960-luvulle, jonka 
jälkeen vain muutama tontti on jaettu. Alue on kokonaisuutena 
arvioitu Helsingin kymmenen yhtenäisimpänä säilyneen jälleen-
rakennuskauden pientaloalueen joukkoon ja se on suojeltu 
asemakaavalla vuonna 2007. Kaavaan liittyy tarkat määräykset 
rakennusten säilyttämisestä ja korjaamisesta, julkisivumateriaa-

leista, pysäköinnistä sekä tonttien kasvillisuudesta ja jopa kadunpuoleisen pensasaidan korkeu-
desta (enintään 1,4 metriä). 
  
 

 
  
 
 
 
 

Jatkosodan jälkeen 11 % Suomen väestöstä oli ilman asuntoa alueluovutusten ja pommitustuhojen 
vuoksi. Merkittävä osa teollisuuden ja energiantuotannon kapasiteetista oli menetetty, ja materiaalipu-
la oli suuri. Suomen historian suurimmassa maareformissa luovutettiin maata rintamamiehille, kaatu-
neiden omaisille sekä evakoille – samalla huolehdittiin syrjäseutujen pysymisestä asuttuina. Näin sai-
vat alkunsa kaikkien tuntemat rintamamiestontit. Tontin saaneet pystyttivät pitkälti talkoovoimin noin 
100 000 puista rintamamiestaloa, pääosan niistä talotehtaiden valmistamista elementeistä. Tyyppitalo-
ja on muutama eri versio, joissa kaikissa savupiippu keskellä ja neljä huonetta tulisijoineen sen ympä-
rillä. Osa arkkitehtikunnasta piti talotyyppejä hirvittävän rumina ja kansan tyylitajua pilaavina. Käytän-
nöllisyydessä ei sen sijaan ole moittimista. Esim. jyrkkä katto mahdollistaa asuttavan ullakkokerrok-
sen, jonka saattoi vuokrata. Talot sijoitettiin yleensä pitkänomaisten tonttien kadunpuoleiseen päähän, 
jotta tilaa jäi hyötypuutarhalle. Kun kadut linjattiin maaston muodot huomioon ottaen, syntyi miellyttä-
vän vaihtelevaa ja kuitenkin harmonista miljöötä. 

Tietolaatikko: Rintamamiestalot 
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12. Espoon raja 
 

Konalan ja Mäkkylän välissä on ollut Helsingin ja Espoon pitäjien raja satoja vuosia. 1600-
luvulla raja oli kuitenkin lännempänä ja mm. nykyiset Leppävaara ja Otaniemi kuuluivat Helsin-
gin pitäjään. Seuraavalla vuosisadalla ne kuuluivat taas Espooseen niin kuin Konalakin vuosina 
1752–77. Heti rajan takana Painiityssä entisen merenlahden pohjalla oli konalalaisillakin hyvät 
hiihtomaastot, kunnes uudisrakentaminen käynnistyi 2010. 
 Rakennusliike Hartela osti Painiityn maat 1980-luvulla ja toteuttaa niille nyt 2000 asuk-
kaan kaupunginosan. Ensimmäinen kortteli valmistui 2011. Espoon kaupunki rakentaa alueelle 
leikkipuistoja, päiväkodin ja alakoulun. Myös pohjoisempana Uusmäessä vanha pientaloalue 
saa naapurikseen uutta kaupunkimaista pientalorakentamista. Nykyisten 800 asukkaan seurak-
si odotetaan vaiheittain noin 3000 uutta uusmäkeläistä tämän vuosikymmenen aikana. Alueelle 
suunnitellaan omaa alakoulua, nuorisotiloja, neuvolaa ja päiväkoteja. 
 

 

 

13. Hilatien sivukoulu ja prosenttitaide 
 

Valmistui 1990, suunnittelijat Yrjö Suonto ja Rei-
no Tapaninen. Hilatien koulurakennus oli Helsin-
gin ensimmäinen, jossa yksi prosentti rakennus-
kustannuksista käytettiin taiteen hankkimiseen. 
Kuvanveistäjä Antti Nordinin maalattu teräsveis-
tos FlaiFlai sopeutuu hyvin ympäristöönsä: se on 
erityisesti kiipeilevien lasten suosiossa. Lasten 
mukaan se palvelee myös majana. Veistoksen 
muotokielessä on kätkettyä huumoria, jonka saa 
aikaan säännöllisen geometrisen rakenteen ja huolimattomalta vaikuttavan kaltevuuden välinen 
ristiriita. 
Koulurakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia ja siellä todetut kosteusvauriot on korjattu vuon-
na 2008. Kuitenkin keväällä 2012 koko koulu jouduttiin sulkemaan mikrobikasvustojen vuoksi ja 
oppilaat siirtämään pääkoululle. Jouluna 2012 rakennuksen kuntokartoitus oli edelleen kesken. 

Nykyisin Suomen toiseksi suurin kaupunki, asukkaita 255 000 kesällä 2012 ja voimakkaas-
sa kasvussa. Ensimmäiset säilyneet maininnat Espoon pitäjästä ovat vuodelta 1341. Nimi 
juontunee ruotsin haapaa tarkoittavasta sanasta asp. Omaksi seurakunnakseen se erotettiin 
Kirkkonummesta 1458. Sen vakuudeksi oma kivikirkko rakennettiin Espoonjoen varteen 
1480-luvulla. Pääkaupungin siirtäminen Helsinkiin 1812 mullisti vähitellen myös espoolais-
ten elämän. Eliel Saarisen Suur-Helsinki-suunnitelmassa 1918 Albergan ja Björnvikin puu-
tarhakaupungit oli liitetty Helsinkiin raideyhteyksin. Erilaisia aluejako- tai -liitossuunnitelmia 
tehtiin sen jälkeen joka vuosikymmenellä, kunnes Espoosta tuli kaupunki 1972. Sen väkilu-
ku on kasvanut vuoden 1950 vajaasta 23 000:sta jo yli kymmenkertaiseksi. 
 
Helsingin ja Espoon yhteinen maaraja syntyi 1946 Helsingin ns. Suuressa alueliitoksessa. 
Selvitysmies Yrjö Harvian 1936–40 julkaiseman mietinnön pohjalta valtioneuvosto päätti 
5.10.1944 liittää Helsingin kaupunkiin kaksi kolmasosaa Helsingin maalaiskunnasta, nykyi-
sestä Vantaasta, mukaanlukien molemmat radanvarsikeskukset Malmin ja Pitäjänmäen; 
kokonaisuudessaan Huopalahden, Oulunkylän ja Kulosaaren kunnat sekä vielä Haagan 
kauppalan. Sen sijaan selvitysmiehen esitystä Espoon jakamiseksi kahteen tai useampaan 
osaan ei toteutettu. 

Tietolaatikko: Espoo 
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Päätös korjaamisen ja kokonaan uuden koulun rakentamisen välillä tehtäneen kiinteistölauta-
kunnassa keväällä 2013. 
 Konalan ala-asteella on kokeiltu yhteistyötä Espoon kanssa siten, että rajan pinnassa 
asuvat espoolaiset ovat voineet tulla tänne kouluun, mikäli luokissa on ollut tilaa. 
 
14. Hilatie 

Kaupunkimaisen pientaloasumisen perinne on säilynyt Euroo-
pan keskiaikaisissa kaupungeissa, pohjoismaisissa puukau-
pungeissa sekä 1900-luvun alun puutarhakaupungeissa, mutta 
viime sotien jälkeen se pääsi katkeamaan lähiörakentamisen 
huippuaikoina. Kuitenkin joka vuosikymmenellä on tehty yksit-
täisiä kokeiluja "tiiviin ja matalan" rakentamisen saralla. 
 Konalan 1980-luvun versio aiheesta on Hilatie vuosilta 
1981–82, suunnittelijana Jonathan Fleming. Omakoti- ja parita-
lot on määrätty asemakaavalla kadun varteen. Tämä maksimoi 
suojaisen piha-alueen ja saa yhdessä rapattujen seinien ja 
mutkittelevan katulinjan kanssa aikaan lähes eteläeurooppa-

laisen tunnelman. Yhtenäisen ulkomuodon sisällä talot ovat tilaratkaisuiltaan yksilöllisiä. Osa 
taloista rakennettiin omatoimisesti ns. hartiapankilla ja rahoitusmuotoja oli monia aravasta ko-
vaan rahaan. Myös omistusmuodot vaihtelevat hitas-vuokratontista omaan tonttiin ja onpa mu-
kana kolmen perheen taloyhtiökin. 
 Hilatien asukkaat muodostivat tiiviin yhteisön heti rakentamisvaiheesta alkaen, järjestivät 
yhteishankintoja ja muodostivat työryhmiä hoitamaan asioita. Tämän yhteistoiminnan jatkoksi 
perustettiin Hilatie ry. Edunvalvonnan lisäksi se on järjestänyt urheilupäiviä, pihajuhlia sekä puu-
tarhaneuvontaa. Viime vuosina toiminta on ollut hiljaisempaa. 
 Saman teeman 20 vuotta uudemmat versiot löytyvät Konalan Lehtovuoresta ja Malmin-
kartanon Vuorenjuuresta. 
 
15. Hilapellontien retrotalot 

 

Kuuden kerrostalon ryhmä valmistui 1969–70, suunnittelija Es-
ko Lehesmaa. Aikakauden yleiseen rakentamistapaan nähden 
poikkeuksellisen huolellisesti viimeistelty ulkoasu tuo mieleen 
30 vuotta aikaisemman, arvostetun funktionalistisen tyylin. Vir-
taviivaiseen funkikseen kuuluivat tasakatot, vaaleat rapatut pin-
nat, koristelun vähyys ja vahvojen tehostevärien käyttö yksityis-
kohdissa. Tontin eteläreunaan rakennettiin kaksi uutta taloa 
1994 ja kadun varteen naapuritontille kaupungin vuokrataloja 
vuonna 1985, joten Hilapellontiellä voi vertailla parinsadan met-
rin matkalla kolmen peräkkäisen vuosikymmenen rakennustyy-
lejä. Nyt vireillä on jälleen uutta täydennysrakentamista: Hilapel-

lontie 2b:n myymäläsiipi puretaan ja tilalle on suunniteltu asuinkerrostalo. Hilapellontie 2a:n ton-
tille on suunniteltu uusi nelikerroksinen asuinkerrostalo. 
 
 
16. Kolme aitaa 
 

Kuvataiteilija Denise Zieglerin kolmiosainen taideteos valmistui 
2010. Se sai samana vuonna Suomen ympäristötaiteen seuran 
kunniakirjan. Teos muodostuu nimensä mukaisesti kolmesta  
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aidasta, joiden esikuvat ovat kantakaupungissa: Kallion kirjastol-
la, Topeliuksenkadulla ja Meilahden sairaalalla. Tarkat jäljen-
nökset eri aikakausien aidoista on tuotu kauas esikaupunkiin 
avaraan puistoon, johon ne muodostavat ikään kuin aitojen ul-
koilmamuseon. Kun aidoilla ei puistossa rajata mitään, niitä voi 
tarkastella pelkkinä esineinä tai 10 metrin mittaisina abstraktei-
na veistoksina. Näin taiteilija kiinnittää huomiota arkisen ympä-
ristön laatutekijöihin. Lujista materiaaleista tehtynä aidat kestä-
vät kiipeilyä ja parkouria. Lisäksi vanhimman ketjuaidan kumpa-
re toimii talvisin pulkkamäkenä. 
 
Teoksen toteutukseen liittyi koululaisten työpajoja, joissa askar-
reltiin pienoismalleja oman kotitalon aidoista ja käsiteltiin rajan 
teemaa myös yleisemmällä tasolla. Lapset vierailivat Zieglerin 
näyttelyssä Taidehallissa ja olivat lopulta vastaanottamassa 
Kolmea aitaa teoksen avajaisissa. 
 
17. Puro 

Mätäjoen läntisin sivupuro alkaa Uusmäestä, pääuoman pi-
tuus 3,7 km. Puronvarsi tarjoaa hauskan tutkimusretken ylä-
juoksulle Espoon puolelle. Siellä sen varsilla on runsas kasvil-
lisuus: mm. palpakkoa, ratamosarpiota, solmu-, konnan- ja 
keräpäävihvilää, korpikaislaa sekä osmankäämiä vahvoina 
kasvustoina. Kesällä voi nähdä rantakukkaa ja ranta-alpia. 
Helsingin puolella puroa on enemmän parturoitu ja kivetty. 
Kun vedessä on ravinteita, vaarana onkin levän kasvaminen 
tyhjäksi jääneeseen ekologiseen lokeroon. Hilapuiston poh-
joispäässä on pieni luonnonmukainen osuus terva- ja harmaa-
leppineen sekä muutama komea iso raita. 
 
18. Aittalehdon puisto 

Ensimmäisten kerrostalojen ra-
kentamisen myötä 1960-luvun 
alussa Konalaan muutti runsaasti 
lapsiperheitä, joille kaupunki alkoi 
järjestää ohjattua leikkipuistotoi-
mintaa Aittapuistossa. Sitä ennen 
oli leikkipaikkana toiminut avoin 
leikkikenttä "Sikapuistossa" nykyisen Vuorikummuntien tuntumassa. Talvisin Aittapuistoon jää-
dytettiin luistinrata ja olipa siellä puinen jääliukumäkikin. Lapset kasvoivat, mutta tuttu Aittapuis-
to palveli pitkään konalalaisen nuorison kokoontumispaikkana. Leikkipaikka on edelleen vilk-
kaassa käytössä. 
 
19. Konalanrinne 

Konalan ensimmäiset nykyaikaiset kerrostalot valmistuivat 
osoitteeseen Aittatie 13 vuonna 1959, suunnittelija tuleva ra-
kennustaiteen professori Esko Suhonen. Tämä oli toiminut 
Suomen arkkitehtiliiton standardoimislaitoksen puheenjohtaja-
na sekä Rakennusalan kehittämisvaltuuskunnassa ja julkaisi 
vuonna 1963 teoreettisen tutkimuksen asuinhuoneistojen käyt-
töominaisuuksista. Vuosina 1965–68 Suhonen toimi Teknilli-
sen korkeakoulun arkkitehtiosaston johtajana. 
 Lähiörakentamisen alkuvaiheen parhaiden periaattei-
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den mukaisesti Konalanrinteen talot on sijoitettu puiden lomaan väljästi, maaston muodot huo-
mioon ottaen. Rapatut julkisivut ja inhimillinen mittakaava luovat kotoisaa tunnelmaa. Samaan 
ajalliseen kokonaisuuteen kuuluvat myös Käärtipolun sekä Riihipellontien varret. Helsingin 
yleiskaavassa 2002 nämä on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuu-
det säilyvät. Alemmas Aittatien varteen kahden alkuperäisen taloyhtiön tonteille on suunniteltu 
täydennysrakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta. 
 
20. Konalan ala-aste 

Valmistui 1980, suunnittelija Kaarlo Leppänen. 1960- ja 70-luvut 
koulua oli käyty parakeissa, joten uuden koulutalon valmistumi-
nen oli suuri edistysaskel. Se edusti aikakautensa korkeatasois-
ta rakentamista. Ulkoasun kannalta on huomattavaa, että beto-
nielementin pinnassa on kauneutta lisäävä tiiliverhoilu. 
 Konalan ala-asteella on nykyisin noin 250 oppilasta. 
Koululla ei ole tietyn oppiaineen painotusta, vaan se korostaa 
hyvää perusopetusta ja turvallista kouluympäristöä. Oppilas-
kuntatoiminta on vireää. Yhteistyö Konalan muiden toimijoiden 
kanssa on tiivistä mm. iltapäiväkerhojen järjestämisessä 1.–2. 
luokkien oppilaille sekä erityisoppilaille. Pitkäaikainen rehtori 
vuosina 1966–92 oli Anita Seppälä (s. 1929). 
Pihalla on kuvataiteilija Osmo Valtosen kiipeilyveistoksia vuo-
delta 1994. Ne edustavat maailmankaikkeuden neljää perus-
elementtiä muinaisten mesopotamialaisten ja egyptiläisten sekä 
antiikin kreikkalaisten käsityksen mukaisesti: tuli (punainen tet-
raedri), maa (oranssi heksaedri), ilma (keltainen oktaedri) ja 
vesi (sininen ikosaedri). Lisäksi viidentenä vihreä dodekaedri 

(12-tahokas) on taivaallinen elementti. Tilavuudeltaan kiipeilyveistokset ovat kaksi kuutiometriä 
ja edelleen ahkerassa käytössä. Koulun sisätiloissa puolestaan on Juhana Blomstedtin ja Mauri 
Favénin töitä Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmista. 
 Koulu palvelee "keskellä kylää" myös lukujärjestyksen ulkopuolella: sen kerhohuonetta 
käyttävät konalalaiset järjestöt ja koululla on myynnissä Konala-peliä. Perinteisen lautapelin 
suunnitteli Elina Vesterinen-Sumu vuonna 1995 

On arveltu, että Helsingin pitäjän lapsille järjestivät alkeisopetusta jo virolaiset Paadisten luos-
tariveljet 1300-luvun loppupuolella. Vuodelta 1771 on säilynyt merkintä, että Kånalan Bertak-
sen talollisten pojat Martinus Fallström ja Mathias Johanis Bergstedt olivat Helsingin triviaali-
koulun oppilaita. Triviaalikoulua käytiin keskimäärin neljä vuotta. Oppiaineina olivat kristinus-
ko, laskento, ruotsi ja latina. 1800-luvulla käytiin jo laajalti kyläkoulussa pitäjän kirkolla ja vuo-
sisadan puolivälissä kirkon järjestämät kiertokoulut toimivat useilla kylillä, mm. Konalassa ja 
Talissa. Lukutaitoa opetti oman työnsä ohessa mm. räätälimestari Lagercrantz Nurmijärven-
tien varressa. 
 Ajatus oman koulun saamisesta kylälle heräsi Konalassa ja Talissa 1908. Svenska 
småskolans vänner i Sockenbacka (myöhemmin Svenska bildningens vänner i Sockenbacka) 
perustettiin ja Emmy Lindqvist valittiin sen johtokuntaan. Rahaa hankittiin järjestämällä mm. 
iltamat. Koulu aloitti jo 1910 toimien kylän eri taloissa. Bertaksen Karl Holmqvist myi yhdistyk-
selle sopivan tontin nykyisen Suntionpolun varrelta ja huutokaupasta hankittiin Helsingin ve-
näläisen tyttökoulun purettava pikkukoulu. Materiaali kuljetettiin junalla Pitäjänmäelle ja koot-
tiin Selim A. Lindqvistin piirustusten mukaan. Hän myös osallistui henkilökohtaisesti hankkeen 
rahoittamiseen. Pitäjä otti kansakoulutoimen kustannukset hoidettavakseen 1912.  
  

Tietolaatikko: Konalalaisten varhainen koulutie 
 

HKSV 2010 
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21. Konalanvuoren ostoskeskus 

 
Valmistunut 1962, suunnittelija Erkki Karvinen. Poikkeukselli-
sesti ostarin rakennutti ja omistaa viereinen taloyhtiö, As.oy 
Konalanvuori. Palvelut olivat alusta alkaen hyvät: K-kauppa ja 
Elanto, posti ja postipankki, Talousosuuspankki, myöhemmin 
pizzeria ja baari sekä leipomo ja hammaslääkärikin.  
 Konalan toinen ostari Kolsarintie 2:ssa vuodelta 1963 
on ehtinyt jo hiljentyä ja sen paikalle on rakennettu asuinker-
rostaloja. Konalanvuoren ostoskeskus sen sijaan on arvioitu 
Helsingin säilyneiden ostareiden II luokkaan. Asemakaava ei 
edellytä suojelemista, mutta asiantuntijoiden mukaan suojeluarvoakin kohteella voisi olla. Jos 
Ristikko aikaansaa ostarin lopullisen hiljenemisen, kaavoittajan mukaan rakennukset voisi sa-
neerata rivitaloasunnoiksi.  
 
22. Wallinmaa 
Rakennusyhtiö NCC muuttaa Hartwallin entisen tehdasalueen 
1200 asukkaan suurkortteliksi lähivuosien aikana. Alueen ko-
konaissuunnitelman tekivät Kirsti Sivén ja Asko Takala vuonna 
2006. Yleisilme on värikäs ja tiivis sekä vaihteleva: jopa sa-
massa rakennuksessa voi olla eri korkeuksia. Kerrosluvut ma-
daltuvat etelään urheilupuiston reunaan. Konalalaisittain har-
vinaista on, että autopaikat ovat maan alla yhteispysäköintihal-
lissa, jonka myötä tehokkaan korttelin pihat on saatu virkistys-
käyttöön. Yksittäisten talojen suunnittelijoina on ollut eri arkkitehteja, jolloin vältetään liiallinen 
samankaltaisuus. 
 

  

Lähin suomenkielinen koulu oli Huopalahdessa, joten 1922 perustettiin Pitäjänmäen kansa-
koulun ystävät. Se vuokrasi Bergkullan huvilan, johon mahtui 40 oppilasta. Koulu aloitti syk-
syllä 1923 opettajinaan Aino Suhonen ja Lempi Ahtio. Jo saman lukuvuoden lopussa oppilaita 
olikin 82. 
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POHJOINEN POLKU 
 

23. Vanha Nurmijärventie 

 

Reitti kulkee tässä Malminkartanon suuntaan vanhaa Nurmijärventien 
linjausta myöten. Tolpassa on numerot 10 ja 157, jotka osoittavat etäi-
syyden Helsinkiin ja Hämeenlinnaan vanhoja tielinjoja pitkin. 
 Helsingin luoteinen sisääntuloväylä Kaarelantie erkani Turun-
tiestä Pitäjänmäen kupeessa. Tie kulki harjanteita seuraten pohjoiseen 
Vantaankoskelle, jossa kohtasi vielä vanhemman Kuninkaantien, ja 
edelleen Nurmijärven kirkolle. Tiellä liikkuivat 1820-luvulla mm. maan-
kuulut Nurmijärven rosvot. He terrorisoivat keskistä Uuttamaata ja ete-
läistä Hämettä ryöstäen taloja, kiduttaen niiden asukkaita ja rellestäen 
kestikievareissa. Alun perin vain 13-jäsenisen rosvojoukon ja heidän 
apureidensa kiinniottamiseen tarvittiin lopulta 700 sotilasta. 
 
 
 

 

 
 

24. Vihdintie 

 

Helsingistä Porin suuntaan Nuuksion erämaiden halki ei kulke-
nut kunnollista tieyhteyttä vielä 1940-luvulla. Kaukaa Someron 
kautta kierrellyttä kakkostietä ryhdyttiin uusimaan 1947. Uuteen 
linjaukseen sanotaan vaikuttaneen entisen pääministerin ja Hel-
singin Elannon toimitusjohtajan Väinö Tannerin, jolla oli suuri 
maatila Vihdin Sorkissa. Vanha kansa puhuikin sen vuoksi Tan-
nerin tiestä. 
 Konalan kohdalla samaa linjaa noudatteli ratavaraus, jo-
ka tehtiin Rantaradan uudelleensijoittamiseksi Porkkalan ollessa 

vuokrattuna Neuvostoliitolle sodan jälkeen. Varotoimeen ei ehditty ryhtyä, kun Neuvostoliitto 
yllättäen palautti Porkkalan Suomelle 1956. Esimerkiksi Vapaalassa oli kuitenkin kartoissa 
Asematie vielä pitkään. 
 Liikennemäärien kasvettua Vihdintie jäi pullonkaulaksi jo 1960-luvulla ja seuraavalla vuo-
sikymmenellä sen alkupää korvattiin uudella yhteydellä ykköstieltä Vihdin Palojärvellä. Näin ny-
kyinen Vihdintie jäi seututieksi. 
  
 
 

Vuonna 1888 keisari Aleksanteri III antoi määräyksen siirtymisestä uuteen kilometrijärjestel-
mään Suomen maanteillä. Vanhat virstanpylväät korvattiin ensin puisilla kilometripylväillä, 
kunnes 1920-luvulla ne korvattiin kivipylväillä vähäliikenteisimpiä teitä lukuun ottamatta. Pit-
kämatkaisen liikenteen yleistyessä lukemavälejä pidennettiin 1930-luvun lopulta alkaen. Soti-
en jälkeen teiden oikaisut aiheuttivat runsaasti pylväiden siirtoja ja lukemien tarkistuksia. Tie-
hallinto luopui tolpista vasta vuonna 1970 ja niistä tehtiin mm. kivimursketta tienpohjiin. Tolpat 
olivat myös kysyttyjä lahjoja etenkin 50-vuotiaille. Jäljelle jääneet ovat muinaismuistolain suo-
jelemia ja niitä on paikoin kunnostettu. 
 

Tietolaatikko: Kilometripylväät 
 
 



   Konalan kotikaupunkipolut 
 
 
  Konala-Seura ry           15 (20 

 
25. Konalan teollisuusalue 
 

Monipuolinen palvelukeskittymä Vihdintien molemmin puolin. 
Eniten löytyy autoalan liikkeitä ja valmistetaanpa Konalassa 
myös asfalttia. Alueella toimivissa yrityksissä käy töissä 4500 
henkeä. Ensimmäinen oli Matti Janhusen kevytbetonitehdas, 
jossa valmistettiin MJ-palkkeja elementtitaloihin  1940-luvun 
lopulta. Suomalaisia atk-perinteitä edustaa puolestaan japani-
lainen Fujitsu, joka osti 1996 brittiläisen ICL:n, joka oli 1991 
ostanut Nokia Datan tietokoneryhmän. Sen vieressä toimii 
vanhassa teollisuuskiinteistössä Konalan harjoitusjäähalli ja 
Malminkartanonkujan toisella puolella Pohjoismaiden suurin 
bändisoiton harjoituskämppäkeskus IndieCenter. Viihteen 
yleismies Pertti "Spede" Pasasen studiot olivat Ruosilantiellä, 
jonka nimi tulee Rosaksen tilasta. Samassa rakennuksessa 
kuvattiin alkuvaiheen Tanssii tähtien kanssa -jaksoja ja kuva-
taan edelleenkin Salattuja elämiä, kun taas Jarkko Sipilän 
dekkarissa Prikaatin kosto komisario Takamäki jäljittää paha-
maineista Pääkalloprikaatia Konalan teollisuusalueella. 
 Konalan Teollisuus- ja Kiinteistöyhdistys perustettiin 1959 ja sen siihen otettiin liikeyrityk-
set mukaan 1969. KTLK on ajanut kulmakunnan asioita mm. bussiyhteyksiä, Vihdintien valais-
tusta, liikennevaloja, suojateitä, postinjakoa ja puhelinlinjoja, taksiaseman perustamista jne. 
  
 
26. Konalan portti 
 

 
HOK–Elanto suunnittelee alueel-
le uutta sisustamiseen, remon-
tointiin ja rakentamiseen keskit-
tyvää vähittäiskauppakompleksia 
työnimellä "Konalan portti". Kaa-
vamuutos hyväksyttiin kaupun-
ginvaltuustossa 2010 sisältäen 
17 500 m2 myymälätiloja ja 12 
500 m2 toimistoja. Maamerkkinä 
toimii aivan Vihdintien ja Mal-
minkartanontien kulmassa 11-
kerroksinen toimistotorni. Hank-
keen toteutus alkaa Hankasuon-
tien siirrolla vuonna 2013. Myös 
kevyen liikenteen ylikulusta Vih-
dintien yli on puhuttu. Sinne Ko-
nalantien kulmaan on ollut esillä toinenkin samantyyppinen 15 000 m2:n hanke. Toteutuessaan 
nämä tekisivät Konalasta kodin erikoisliikkeiden keskittymän läntisessä Helsingissä. 
 
  
 
  

HKR 2008 

HKSV 2009 
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27. Vuorenjuuri 

Vuorenjuuri liittyy kaupunkimaisen pientaloasumisen uuteen 
tulemiseen. Se oli Helsingissä ensimmäinen  
"tiiviin ja matalan" kaupunkirakentamisen kokeilualue 2000-
luvulla. Samalla kokeiltiin nykyaikaista hartiapankkirakentamis-
ta, josta edelliset kokemukset olivat 1980-luvulta. Asukkaat ovat 
itse urakoineet 20 kytkettyä kaupunkipientaloa, jotka valmistui-
vat vuokratonteille 2006. Vastaava kokeilu on toteutettu 1990-
luvun lopulla Säterinmetsässä Leppävaarassa. Pilottihankkeet 
saivat jatkoa vuonna 2012 Helsingin Alppikylässä. 
  

Viereinen suojaava muurimainen kerrostalokokonaisuus valmistui 2004, suunnittelija arkkitehti-
toimisto Matomäki–Hedman. 
  
28. Malminkartanonhuippu 
 

 
 
Helsingin korkein kohta oli parhaimmillaan 92 metriä merenpinnan yläpuolella, nyt painunut 
hieman. Mäen oma korkeusero on 66 metriä, huipulle johtavissa portaissa on 426 askelmaa. 
Täyttömäen sisältönä on eri vuosien varrella rakennustyömailta kuljetettua ylijäämämaata. Ko-
koaminen alkoi 1976 ja kesti 20 vuotta. 
 Mäki täytettiin niin ääriään myöten, että rinteestä tuli paikoin turhankin jyrkkä. Tämän an-
siosta koillisrinteeseen voitiin tehdä laskettelurinne, jossa oli kapulahissi vielä 1990-luvulla.  
Nyt valaistuna pulkkamäkenä. Jyrkkä rinne on ollut vaikea maisemoida. Siihen on istutettu mm. 
ruusuja ja metsäpuitakin korkeuskäyrien mukaisina vyöhykkeinä. Kasvit eivät ole kuitenkaan 
pysyneet säädetyissä korkeuksissa, joten suunnitelma on uusittu noudattamaan säteittäisiä sek-
toreita. 

Siirrymme hetkeksi Kaarelan kylään ja Malminkartanon kaupunginosaan. Mätäjoen varren 
Kårbölen kylä mainitaan historiallisissa lähteissä ensi kertaa vuonna 1417. Sen päätilaksi 
nousi Malmgård vuonna 1579, kun kuningas Juhana III antoi koko kylän sekä viereisen Hä-
meenkylän läänityksenä amiraali Bengt Söffringson Juustenille. Tämä myös aateloitiin vuonna 
1591 nimellä Gyllenlood. Aateliskartanosta tuli sittemmin sotilasvirkatalo, vuokratila, vankisiir-
tola ja lopulta yliopiston opetustila, jonka hedelmäpuutarhassa oli 2500 omenapuuta. Malmin-
kartanon korkealuokkainen 70-päinen friisiläiskarja oli ainutlaatuinen koko maassa. 
 Martinlaakson radan avaaminen 1975 käynnisti rakentamisen, jonka eteni Malminkar-
tanoon 1977. Asemakaavan suunnitteli Heikki Kaitera. Malminkartano on Helsingin ensim-
mäinen ns. metsälähiöiden jälkeinen esikaupunki pienine kujineen, aukioineen ja erikoisine 
koetaloineen. Asukkaita nykyisin noin 8300. 

Tietolaatikko: Malminkartano 
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 Länsirinteessä on maastopyörärata ja etelärinteessä Hanna Vainion 1998 valmistunut, 
260 metriä pitkä ympäristötaideteos Tuulet ja suunnat, johon kuuluvat kotimaiset kalkkikiviraidat 
sekä kompassikuvio ja tuulipussit huipulla. Täyttömäkeä on välillä esitetty laajennettavaksi, mut-
ta tällä hetkellä suunnitelmat on peruutettu asukkaiden raivoisan vastustuksen ansiosta. Laa-
jennus olisi muuttanut arvokkaan metsäalueen kuumaisemaksi ulottuen Honkasuon uudelle 
asuinalueelle saakka. 
  

 

 

 
 

Malminkartanonhuipulta näkyy pitkälle merelle saakka. Mätäjoenkin vedet virtaavat Itäme-
reen, joka on tilavuudeltaan maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Helsingin edustalla 
suolapitoisuus on noin 5 ‰. Meren pinta-ala on 422 000 km2 ja valuma-alueen laajuus 1,7 
milj. km2. Koko Itämeren keskisyvyys on vain 55 metriä ja Suomenlahden 37 metriä, mikä 
yhdessä pienipiirteisen rannikon ja saariston kanssa tekee sen ekosysteemistä erityisen 
haavoittuvaisen öljypäästöille ja ravinnekuormitukselle. Itämeren harvinaisia eläinlajeja ovat 
mm. itämerennorppa ja pyöriäinen. Maan kohoaminen jääkauden jäljiltä jatkuu edelleen, 
pääkaupunkiseudulla noin 2 mm vuodessa.  
 

Tietolaatikko: Itämeri 
 

Maamerkit huipulta katsottuna: Silvolan tekojärvi, Suomen korkein asunrakennus Cirrus Vuosaaressa, 
Paloheinän huippu, Kannelmäen kirkko, Pasilan torni, Tuomiokirkko, Ilmalan vesilaitos, Pitäjänmäen 
SysOpen Tower, Fortumin pääkonttori "Raadenhammas" Keilaniemessä, Nokian Leppävaaran toimi-
talot sekä lukuisia vesitorneja. Lähituntumassa ovat Myyrmanni, Kilterinmäki, Mätäjoen laakso, Ab-
ramsin ja Husbackan historialliset maatilat, Vantaankosken rata ja AEL:n kampus. Uusia asutusaluei-
ta on kohoamassa Uusmäkeen, Honkasuolle ja Kuninkaantammeen. 
 Heti täyttömäen pohjoispuolella metsäkumpareen takana on vasta äskettäin löydetty, noin 10 
000 vuotta vanha Ancylusjärven muinaisranta. 

 

Tietolaatikko: Maamerkit huipulta 
 

Tietolaatikko: Vantaa 
 

Konalankin emäpitäjä Helsinge mainitaan asiakirjoissa ensi kertaa vuonna 1351. Tällöin 
Ruotsin kuningas Maunu Eerikinpoika myönsi Mätäjoen ja Helsingenjoen koskien lohenka-
lastusoikeudet virolaiselle Padisten sisterssiläisluostarille. Tätä perua ovat myös Munkkivuo-
ren ja Munkkiniemen nimet. Hämäläiset erämiehet puolestaan kutsuivat jokea Vantaaksi. 
Pyhän Laurentiuksen kirkko rakennettiin Keravanjoen ja Kuninkaantien risteykseen 1300-
luvun lopulla, nykyinen kivikirkko valmistui 1460.  
Kuningas Kustaa Vaasa perusti pitäjän alueelle Vantaanjoen suulle Helsingforsin kaupungin 1550 
kilpaillakseen Tallinnan hansakauppiaiden kanssa. Helsinki siirrettiin 1640 Vironniemelle ja pääkau-
punki siitä tuli 1812. Pitäjä sen sijaan kehittyi kartanoiden ja sahateollisuuden myötä vauraaksi maa-
laiskunnaksi. Sen keskuksiksi nousivat rautateiden valmistumisen jälkeen Malmi ja Pitäjänmäki, 
kunnes ne liitettiin osaksi Helsinkiä suuressa alueliitoksessa 1946. Asukkaita pitäjän puolelle jäi vain 
10 000. Toisaalta 1950-luvulla pitäjään liitettiin Korson kylän maat Tuusulasta ja Keravasta. 
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29. Lehtovuori 

 

Palaamme Konalaan. Lehtovuori rakennettiin yhtaikaa Vuoren-
juuren kanssa kaupunkimaisen pientalorakentamisen kokeilu-
alueena vuosina 2002–05. Se perustuu tontinluovutuskilpailun 
voittaneeseen Eric Adlercreutzin suunnitelmaan. Suoraan ka-
dun reunaan kolmeen kortteliin sijoitetut puupintaiset pari- ja 
erillistalot luovat pikkukaupunkimaisen tunnelman. Taloja on 
viittä eri tyyppiä viidessä suuressa asunto-osakeyhtiössä, eri-
laisiin elämäntyyleihin suunniteltuna. Autopaikat on sijoitettu 
asuntokohtaisiin katoksiin. 
 Lehtovuori edustaa samalla modernia puurakentamista. 

Talojen alakerran kantavat seinät ja välipohjat ovat betonia, muut seinät ja yläpohja puuraken-
teisia. Märkätilojen seinät ovat kivirakenteisia. Muutamissa kohdissa kussakin korttelissa talon 
koko seinä on kivisenä palomuurina. Kaiken keskellä on taloyhtiöiden omistama yhteistila, jota 
vuokrataan juhlien järjestämiseen ja jossa järjestetään jumppia, muskareita, kirpputoreja ja 
muuta toimintaa. Kellarissa on väestönsuoja, joka toimii normaaliaikana vuokrattavana lisäva-
rastona. 
 Alueen pohjoispuolelle on rakennettu lisäksi kaksi Nuorisoasuntoliiton kerrostaloa. 
 Lehtovuoren kupeessa Espoon rajan tuntumassa on pieni korpialue, jossa kasvaa harvi-
nainen harajuuri sekä lisäksi silmälläpidettävä hentosara ja runsaana mesimarja. Märkien kor-
pimetsien tyypillisiä lajeja löytyy pikkuvesitähti, rentukka, korpikaisla, suo-orvokki ja rantapal-
pakko. Puustossa vallitsevat kuusi, tervaleppä, hieskoivu, korpipaatsama sekä erilaiset pajut. 
Metsän taakse Espoon Rykmentinmäkeen on nousemassa uutta asutusta Itärajantielle. 
  
 

  
Sitten alkoikin jo suuri maaltamuutto, jonka seurauksena rakennettiin pääkaupunkiseudun lähiöt lyhy-
essä ajassa. Maalaiskunnasta tuli kauppala 1972, jolloin otti nimen Vantaa (ruots. Vanda), ja edelleen 
kaupunki 1974. Nykyään Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki ja siellä asuu 187 000 hen-
keä, joista Myyrmäen palvelualueella 34 000. 
  

Kuninkaankolmio on kolmen kaupungin kohtaamispaikka, 28 000 asukkaan moni-ilmeinen kotiseutu 
ja vielä useamman asiointialue, keskuksenaan urbaani Myyrmäki. Uudis- ja täydennysrakentamisen 
myötä Kuninkaankolmioon löytää tiensä vielä 14 000 henkeä lisää. 
 Kuninkaankolmiossa on asuttu pysyvästi jo 7500 vuotta sitten. Rajaseutua se on ollut viimeis-
tään keskiajalta lähtien, kun Helsingin pitäjä kuului Porvoon linnalääniin ja Espoo Raaseporiin. Rau-
hallinen tulevaisuus muuttui, kun kuningas Kustaa Vaasa perusti 1550 Helsingforsin kaupungin Van-
taanjoen suulle kilpaillakseen Tallinnan hansakauppiaiden kanssa. Kaupunki on sitten vaiheittain laa-
jentunut saavuttaen Malminkartanon 1946. 
 Seutuyhteistyön varhaisen pioneerin Eliel Saarisen suunnitelmassa 1918 Helsinkiä ympäröi 
puutarhakaupunkien kehä, jonka solmukohdat oli kytketty toisiinsa raideyhteyksin. Vasta viime vuosi-
kymmeninä tämä visio on alkanut vähitellen toteutua. Maalaiskunnissa kasvun käynnisti 1960-luvun 
lähiörakentaminen. Espoosta tuli sen myötä kaupunki 1972 ja Vantaasta 1974. Vuoden 2013 alussa 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla oli yhteensä 1 063 299 asukasta. Kuninkaankolmion kehittämis-
projektissa parannetaan nyt arjen sujuvuutta, palveluja, liikkumista ja suunnittelua yli kuntarajojen. 
  

Tietolaatikko: Kuninkaankolmio 
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30. Riukuharju 

 
Rakennettu 1978–80, yhtenäinen 700 hengen pientaloalue  27 
hehtaarin alueella kolmena suurena asunto-osakeyhtiönä. Asu-
kasyhdistys ja useat toimikunnat alkoivat toimia välittömästi. 
Postinjakelu, bussipysäkki ja päiväkerhot olivat ensimmäisinä 
asialistalla. Lapsille oli näytelmäkerhoa ja urheilukilpailuja, ja 
perhepäivähoitopaikkakin löytyi yleensä naapurustosta. Mart-
tayhdistys perustettiin ja Riukuharjun toinen olympiamitalisti, 
jääratakelkkailija Lahja Hämäläinen piti laulukonsertteja alueen asukkaille. Aluetta on myöhem-
min täydennysrakennettu Vitsastien varrelle. Nykyäänkin Riukuharjun yleisilme kertoo mm. 
säännöllisistä maalaustalkoista. 
 
Konalan korkein paikka on Vitsaspuistossa Espoon rajan tuntumassa 45,3 metriä meren pin-
nan yläpuolella. Puisto on myös lintujen suosiossa: tyypillisiä lajeja peukaloinen, sirittäjä, laulu-
rastas ja palokärki. 
 
31. Kakshuhdanpuisto 

 

Pieni metsäsaareke on lehtomaista sekametsää. Isot männyt ja muutamat kookkaat lehtipuut 
varjostavat mukavasti luoden lähes erämaan tunnelmaa keskelle asutusta. Mustikkaa löytyy 
runsaasti ja lisäksi oravanmarjaa, taikinamarjaa, kieloa, paatsamaa sekä lillukkaa. Erikoisuuksi-
na paatsamat ja vanamot. Metsän siimeksessä on kallioalue, jonka ympärillä kasvaa useampia 
hyväkuntoisia katajia. Isoilla kivillä on kallioimarretta ja muutenkin sanikkaisia on runsaasti. 
Eläimistössä pesimälajeja ainakin tikli, sirittäjä ja kultarinta sekä käpytikka. 
 

OHEISKOHTEET 
 
32. Elanto 

 
Kodikas liikerakennus vuodelta 1954 sopivasti Vanhan Hä-
meenkyläntien varressa ja kasvavan pientaloalueen etureunal-
la. Vanhan lain vaatimuksen mukaisesti olivat erikseen maito- 
ja lihapuoli, joihin jokaiseen kuljettiin omasta ovestaan. Työvä-
en osuusliikkeen jäsenillä oli käytössä vihko, johon ostosten 
hinta merkittiin. Maksu suoritettiin kahdesti kuussa ja järjestely 
kuulemma toimi hyvin. Kaupanpito rakennuksessa loppui jo 
1960-luvulla uusien tilavien ostareiden vallatessa markkinat. 
 
 
33. Kolmen kaupungin rajakivi 

Vanha Hämeenkylän ja Kaarelan rajakivi on nykyisellä Vantaan ja Helsingin rajalla. Aivan ki-
venheiton päässä on myös Espoon koilliskulma. Muistolaatan kiinnittivät vuonna 1994 suoma-
laisen kotiseutuliikkeen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset. 
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