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Karhusaari kaikille
Kulttuuriperintö eläväksi kohtaamispaikaksi!
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Alkusanat

Valokuva: Petteri Järvinen

Karhusaari on ainutlaatuinen
rakennushistoriallinen
kokonaisuus meren rannalla.
Otaniemen, Tapiolan, Keilaniemen, Westendin ja
Helsingin Koivusaaren täydennysrakentamisen
myötä Karhusaaren merkitys luonnontilaisena
virkistysalueena lähimetsineen tulee korvaamattomaksi.
Olemme laatineet Karhusaari kaikille -esityksen
keskustelun pohjaksi eri toimijoiden kanssa kehittääksemme yhdessä suunnitelman tai useampia,
kuinka satavuotisesta kaupunkimaatilasta rakennuksineen tehtäisiin yhdessä elämyksellinen kohtaamispaikka meille kaikille.

Pro Karhusaari ry
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Historiaa
Nicolas Sinebrychoff (1856–1896) sai oman merenrantapalstan suvun
omistamasta Hagalundin kartanosta vuonna 1890. Karhusaaren
omavaraisen maatilakokonaisuuden rakentaminen sijoittuu vuosiin
1888–1892. Uusrenessanssia edustavat rakennukset suunnitteli
Nicolaksen hyvä ystävä arkkitehti Karl August Wrede.*
Tilan suunnittelun lähtökohtana oli, että rakennusryhmää ympäröivä
puisto liittyy asteittain saaren alkuperäiseen luontoon istutusten,
hiekkakäytävien, pengerrysten, siltojen ja laiturien välityksellä.
Päärakennuksen kanssa samaan linjaan tuli lasiseinäinen ruusutarha
jääkellareineen, sekä sauna ja venevaja, jotka on jo purettu.
Rakennusryhmän lounaispuolelle tuli palvelusväen asuintalo, puuliiteri
ja pieni leikkimaja. Palvelusväen asuintalosta luoteeseen rakennettiin talli,
navetta, meijeri, sikala, kanala, viljamakasiini, mankeli, mylly, käymälä,
valjashuone, vajat, liiterit ja varastot sekä puutarhurin asuintalo. Riihi
rakennettiin kauemmaksi.
*Arkkitehti Karl August Wreden (1859–1943)
muita töitä Karhusaaren lisäksi on mm. Helsingin Kluuvissa
Wreden pasaasi ja Turun kaupunginkirjasto.

Harvinaislaatuinen
maatilakokonaisuus
””Kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot: ainutlaatuinen,
arkkitehtonisesti yhtenäinen ja poikkeuksellisen monipuolinen
huvila- ja talousrakennusten kokonaisuus. ”
Karhusaaren ympäristöselvitys ja maisema-analyysi 2019

©

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja
Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Maisemasuunnittelu Hemgård
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Sinebrychoffin huvila
– rantaraitin helmeksi
Länsiväylän molemmin puolin sijoittuvat Karhusaaren maatilakokonaisuus
ja Keilaniemen tornitalot edustavat suomalaisen arkkitehtuurin kerroksellisuutta: modernia nykyaikaa ja nostalgista historiaa. Sinebrychoffin
palatsimainen huvila lasiverantoineen, salaovineen ja kaakeliuuneineen
on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
Huvilan herkissä kattomaalauksissa näkyy koristemaalari C H Carlssonin
kädenjälki. Hän oli mukana myös Kansalliskirjaston kirjastorakennuksen
ja Aleksanterin teatterin koristelussa.

Identiteetti rakentuu
kulttuuriperinnöstä
”Hagalundin hyvät ihmiset”, Sinebrychoffit, auttoivat aikanaan espoolaisia
monin tavoin. Tehdään Karhusaaresta paikka, jossa suvun muisto nivoutuu
osaksi espoolaisten elämää. Samalla tavoin kuin suvun muisto näkyy
helsinkiläisten elämässä: Hietalahdessa asustavat panimohevoset ovat
tuttu näky keskustassa, ja Sinebrychoffin puisto on yksi suosituimpia
kohtaamispaikkoja.
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Tehdään yhdessä
Ajatuksenamme on kehittää yhdessä kaupungin, kuntalaisten, paikallisten
yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa kohtauspaikka menneelle
maailmalle ja nykyajalle. Karhusaaresta tulisi tulevaisuudessa uudestaan
mahdollisimman omavarainen – kuten se oli aikoinaan kaupunkimaatilana. Karhusaaresta saatavat tulot käytettäisiin sen rakennusten
kunnostamiseen ja ylläpitoon sekä palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon
siten, että siitä tulee elämyksellinen paikka kaikkina vuoden aikoina.

Tapahtumia moneen makuun
Historiakierroksia, musiikkiesityksiä, taimimyyjäisiä, vintage-kirpputoreja,
liveroolipelitapaamisia, laskiaisriehoja, tonttupolkuja, venetsialaisia, jouluja vappulounaita, itsenäisyyspäivän juhlia, musiikkifestareita, rantajuhlia,
juhannustansseja, konsertteja, petanqueturnauksia…

Yrityskummeja
Tavoitteenamme on, että alueen ja sen rakennusten kunnostukseen
ja restaurointiin osallistuvat useat sponsori- ja yhteistyöyritykset,
jotka myös hyödyntävät tiloja. Entisöinti ja kunnostus tehdään
kaupunginmuseon valvonnassa.

Rahoitusta
Alueen kehittämiseen ja aineellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen
etsitään rahoitusta ja tietotaitoa useilta tahoilta.
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Karhusaari kaikille!
Elämyksiä kaikenikäisille: kahvila, teemaillallisia,

sadonkorjuujuhlia, pop up -ravintoloita, myyjäisiä, piknikkejä, teemaillallisia,
valotapahtumia…

Lapsille ja nuorille: liikunta- ja ulkoiluleirejä, uimakouluja, kesäleirejä,
majanrakennusleirejä, käsitöitä, bändikursseja, piparipajoja, geokätköilyä…

Kädentaitajille: entisöinti- ja kunnostuskursseja, luentoja
perinnerakentamisesta, vanhojen talojen varaosa-apteekki

Kulturelleille: kesägallerioita, konsertteja, kesäteatteri, maalaus- ja

piirustuskursseja, taidetyöpajoja ja -näyttelyitä, workshoppeja, arkkitehtuuri- ja
historialuentoja, opastettuja kierroksia

Juhlijoille: vuokralle huvilan lisäksi edullisempi, latomainen juhlatila,
venetsialaiset, juhannusjuhla, lavatanssit…

Liike-elämälle: Keilaniemessä pidettävien kokousten välissä

kävelyretki historiaa ja luonnonrauhaa huokuvaan Karhusaareen, tilauslounas,
-illallinen, sauna.

Liikkujille: sauna, avantouinti, grillikatos, pyörien huoltopiste,

kanoottivuokraus, ulkojoogaa, puistojumppaa, kuntokoulu, puussa nukkuminen
-hotelli…

Eläinrakkaille: kotieläinpiha, kanala, lammasaitaus, lepakkoretket,
hyönteishotellien rakentamista…

Viherpeukaloille: laatikkoviljelyä, hyötypuutarha, perennan vaihtoa,
niityn hoitoa …
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Kalastajille: savustuspaikka, kastematomyymälä, pienvenelaituri
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Huvila
Ainutlaatuinen, entiseen loistoonsa kunnostettu huvila olisi avoinna
vähintään kerran kuukaudessa Villa Rulluddin tapaan. Sinebrychoffien
hengen mukaisesti siellä järjestettäisiin taidenäyttelyitä, kamari
musiikkiesityksiä, kirjailijoiden haastatteluita ja lukutilaisuuksia.
Huvilaa vuokrattaisiin myös edelleen yksityisiin juhliin ja liike-elämän
tilaisuuksiin. Yksittäiset huoneet olisivat vuokrattavissa edullisesti
asukaskokouksiin ja harrasteryhmille. Alakerran keittiössä olisi sesongin
mukaan lapsille kokkaus- ja askartelupajoja.
Huvilalla on luontainen yhteys hyväntekeväisyyteen: Nicolas
Sinebrychoffin vaimo Anna oli sukua C. G. Mannerheimille.
Marsalkka vieraili usein Karhusaaren huvilalla. Hän oli Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL) keulakuva.

Palaa
karttasivulle
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Hevosmiehen talo
Karhusaari tarvitsee pikaisesti kahvilan! Asuinkäytössä ollut huoneisto,
jossa on suuri leivinuuni, vuokrattaisiin espoolaiselle kahvilayrittäjälle.
Piha-alueelle rakennettaisiin lämpimiksi vuodenajoiksi terassi. Alakerran
sauna kunnostettaisiin yleiseksi saunaksi ja lähiranta uimakelpoiseksi.
Lasiseinäinen ruusutarha varustettaisiin pop up -kahvilaksi. Myös sen
alla olevaa jääkellari voitaisiin hyödyntää kahvilatoiminnassa.

Leikkimökki
Leikkimökin sisustan upeat yksityiskohdat seinämaalauksineen
avattaisiin nykyajan lasten nähtäväksi. Yhteistyössä lelumuseon kanssa
järjestettäisiin näyttelyitä ja tapahtumia vanhan ajan leluista ja leikeistä.

Palaa
karttasivulle
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Talousrakennuksista
restaurointikeskus
Talousrakennusten ylläpito on laiminlyöty vuosikymmenien ajan. Ne ovat
kuitenkin kunnostettavissa, kunhan ei tuumata kauan.
Talousrakennuksissa voisi olla perinnerakentamisen myymälä, entisöintija ikkunoiden kunnostuskursseja, keittomaalikursseja, joiden tuotoksilla
maalataan alueen rakennuksia:
» Navetta-sikala soveltuisi puutyöverstaaksi, entisöintikurssien
pitopaikaksi, varaosa-apteekiksi ja puun kuivatustilaksi.
» Karjakeittiö ja asunto kunnostettaisiin vaikkapa
perinnerakentamisen myymäläksi ja toimistoksi.
» Talli- ja vaunuvarastossa sekä liiterisiivessä voisi olla
työtiloja ja kylmiä varastotiloja.
» Meijeristä saisi hienon sepänpajan, lähituotteita myyvän
pikkukaupan tai toimiston.

Palaa
karttasivulle
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Varastosta juhlaja näyttelytila
Länsiväylälle näkyvästä varastosta saisi huvilaa mutkattomamman
ja edullisemman juhlien pitopaikan. Tila sopisi myös näyttelyille,
sienikursseille, perennan vaihtotempauksiin, lähituottajien ja
pienyrittäjien joulumyyjäisiin, antiikkikirppiksille, sadonkorjuutapahtumiin
ja puutarhakurssien pitopaikaksi.

Suojeltu muinaismuisto
Sinebrychoffit kunnioittivat saaren historiaa suojelemalla Krimin sotaan
(1855–56) rakennetut maavallit tykki- ja kivääriasemineen. Kunnostetaan
alue kasvillisuudesta, merkitään paikat paremmin ja tehdään alueelle
infotauluja.
Esitellään myös Karhusalmen väyläeste vuodelta 1855, joka on
ajoitukseltaan lähes ainutlaatuinen Suomessa*.
			

©

*Espoon kaupungin blogi 30.8.2019/ Eetu Sorvali arkeologi

Palaa
karttasivulle
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Puisto promenadeineen
Puutarhojen ja puiston ennallistaminen on kulttuuriteko. Samoin
uhanalaisten niittyjen ja ikivanhojen, kilpikaarnaisten mäntyjen
suojeleminen, joita jo Sinebrychoffit suojelivat. Ehkäpä myös
Sinebrychoffin panimohevoset ottaisivat saaren lenkkinsä kohteeksi?

Hyötypuutarha
ja puistometsä
Ulkorakennusten takana, mäen päällä on ollut koriste- ja hedelmä
puutarha kasvihuoneineen. Kaupunkiviljelijät voisivat kunnostaa
hyötypuutarhan marjapensaineen ja omenapuineen talkootöillä.
Urbaaneille viljelijöille istutuslaatikoita.
Espoolaiset ostaisivat itselleen nimikkopuita: esimerkiksi tammen tai
lehmuksen, kun puutarhan puustoa uusitaan. Tästä voisi tulla uusi trendi
morsiuspareille, jotka viettävät hääjuhlaansa saaressa vrt. lukot silloissa.
Omenapuiden kukkiessa voisi järjestää hanamin tyyppisen juhlan.

Kasvihuoneen kivijalka
Pienimuotoisella, historialliseen kontekstiin sopivalla täydennys
rakentamisella kasvihuoneen kivijalkaan voisi rakentaa
kahvilarakennuksen ympärivuotiseen käyttöön.

©

Palaa
karttasivulle
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Rakentamaton meriluonto
Luonto on elämys kaiken ikäisille! Saaren merkitys virkistysalueena
korostuu entisestään, kun lähialueiden viheralueet pienenevät ja
asukasmäärät kasvavat kymmenillä tuhansilla. Suojellaan saaren herkkää
luontoa suojaamalla sen haavoittuvimpia kohtia. Karhusaaressa meri on
rantaraitilla lähimmillään. Vapaa ja helposti saavutettava kivikkoinen,
kaislaton ranta on kalastajien, auringonpalvojien ja ulapan ihailijoiden
suosiossa. Saaren satoja vuosia vanha kilpikaarnainen männikkö ja
uhanlaiset niityt ovat saaren korvaamattomia aarteita.

"Viheralueet ovat Kasvavan
Espoon voimavara"
Etelä-Espoon alueen lähimetsien hoidon maastokysely v. 2016 (Espoon
kaupunki ja Helsingin yliopisto, 2016): lähimetsiä koskevassa kyselyssä
lähes kaikki haastatellut tahot näkivät luonnon monimuotoisuuden suojelun
Etelä-Espoon alueella tärkeäksi. Vastauksissa toivottiin myös metsien
jäävän luonnontilaisemmiksi.
Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys (Lehikoinen ym. 2014):
koulu- ja päiväkotimetsien käytön näkökulmasta tärkeitä piirteitä
ovat mm. monimuotoisuus ja luonnontilaisuus,
jotka mahdollistavat erilaisia toimintamahdollisuuksia. Karhusaari
kuului selvityksessä
tärkeisiin metsiin.

Palaa
etusivulle

Otsikon lainaus: Espoon
kaavoituskatsaus 2019
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Venelaituri
Alueen merellisen miljöön rakennuttanut Nicolas Sinebrychoff oli
Suomen vanhimman pursiseuran, Nyländska Jaktklubbenin, kommodori.
Hän myös lahjoitti jokavuotisen Nicolas Sinebrychoff Challenge -kisan
upean palkinnon seuralle.
Karhusaari on osa espoolaista saariston kesähuvila-asutuksen historiaa.
Sen laituri kuului rannikon höyrylaivareittiin. Kunnostettuna se tulisi
liittää osaksi saaristoliikenteen laitureita.

Suojeltu riihi
Rannan lähellä sijaitseva pressujen ja tägien peittämänä riihi on suojeltu
rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena. On aika saattaa se
arvoiseensa kuntoon!
Rakennuksessa voisi olla palveluita uimarannan käyttäjille ja kalastajille:
pieni kioski, pukeutumistiloja, lukittavia lokeroita vaatteille ja muille
tavaroille ja uimakoulu. Osa rakennuksesta soveltuisi esimerkiksi suplautojen varastointiin.

Uimaranta
Palautetaan uimarannalle käyttäjien kaipaamat vanhanmalliset uimakopit,
joita näkee myös Pihlajasaaressa ja Hangossa. Lisäksi rannalle sopisi
nuotiopaikka, istuskeluryhmiä ja kuntoiluvälineitä.

Palaa
karttasivulle
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Pro Karhusaari ry
Pro Karhusaari ry perustettiin 11.1.2019. Karhusaari kaikille
-kuntalaisaloitetta hallinnoivan Pro Karhusaari ry:n tavoitteena on alueen
säilyttäminen virkistysalueena sekä sen rakennuksien ja puutarhojen
kunnostaminen. Poliittisesti sitoutumattoman yhdistyksen visiona on,
että Karhusaaressa vaalittaisiin tulevaisuudessa aineellista ja aineetonta
kulttuuriperintöä.
Yhdistyksen mielestä Karhusaaren rakentamaton upea luonto,
historiallinen maatilakokonaisuus satavuotisine rakennuksineen ja
Krimin sodan aikaisine muinaismuistoineen ovat arvokas ja harvinainen
kulttuuriperintö, joka tulee jättää myös tulevien sukupolvien
ihasteltavaksi. Siksi yhdistys laati tämän esityksen: keskustelun pohjaksi
alueen kehittämiselle.

Palaa
etusivulle
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Visuaalinen suunnittelu: Mainostoimisto Fontiina/Tiina Auer
Teksti: Pro Karhusaari ry
Kuvat: Pro Karhusaari ry ja Petteri Järvinen
Lähteet: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Mäkelä-Alitalo, Heikkinen,
Keltanen: Sinebrychoffit, Tony Hagerlund, Espoon kaupunki,
Espoon perinneseura

Karhusaaren luonto- ja kulttuuriarvoselvitykset 2019
https://espoo.emmi.fi/l/sLMCS5JSX6tL

Ota yhteyttä:
prokarhusaariry@gmail.com
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