
”Leppävaaran alkukoti - tarinoita ja 
kuvia Mäkkylän virkatalon mailta” 
-kirja kuvaa havainnollisesti ja hienojen 
valokuvien avulla Leppävaaran asutuk-
sen 900 vuoden taipaleen kivikauden 
löydöistä ja ensimmäisestä kyläyhteisös-
tä alkaen. Kirjassa kerrotaan tuoreesta 
arkeologisesta löydöstä, jonka perusteel-
la Leppävaaran ja koko Espoon asutuk-
sen historiankirjoitus menee uusiksi.

Mäkkylän virkatalon värikäs historia 
levittäytyy kirjan sivuille. Sijansa saavat 
Helsingin pormestari Hannu Olavin-
poika, Suomen sodan petturiksi julistet-
tu vara-amiraali Cronstedt, Kavaleffi en 
kauppiassuku ja Vallikivien suurperhe, 
jotka aikanaan isännöivät virkataloa eli 
puustellia. Sotien jälkeen se muuttui 
oppilaitosten kotipaikaksi, josta aikalai-
set kertovat kirjassa tarkemmin.

Leppävaaran alkukoti

Täytt ä elämää
Herkulliset tarinat ja vanhat valokuvat 
vierittävät lukijan nähtäväksi vuosisadan 
alun huvila-asutuksen, nuorten miesten 
juhlinnan kieltolain aikana, sotavuodet 
ja valonheitinpatteri ”Tytön” ja radan 
varren pommitukset sekä arjen pyörit-
tämisen sodan varjossa. Mäkkylän 
mustalaisleiri kohosi Vanhan patteritien 
varteen 50 -luvun alussa ja kirjassa 
kerrotaan sen vaiheista

Sota päättyi aikanaan ja Mäkkylän 
virkatalon maille, patteriteiden varsille, 
nousi rintamamiestalojen tiivis asutus. 
Jälleenrakennuskauden optimismi 
leimasi elämää ja isot ikäluokat pantiin 
alulle. Kirjassa on erityisen paljon lasten 
elämää, leikkejä ja harrastuksia koskevia 
tarinoita sekä ainutkertaisia kuvia aivan 
1900-luvun alusta alkaen. 

Oopperaa ja elektroniikkaa
Kirjan sivuilta löytyvät säilyneet ja jo 
menetetyt talokaunottaret unohtamat-
ta Mäkkylän kuulua kummitustaloa, 
samoin kertomukset paikkakunnan 
merkkimiehistä ja -naisista: Arkkitehdit 
Ilmari Launis ja Henrik Helin, Bock-
strömin miehet, tuomari Agnes Lundell 
ja politiikan voimaduo Veikko Rantala 
sekä Bertil Eriksson. Virkatalon mailla 
on kukoistanut kulttuuri, Ilmari Kianto 
asui täällä ja kuvanveistäjä Uthuslien 
muovasi Helsingin rautatieaseman 
pikkukivimiehet.  Oopperan tähdet Irja 
Aholainen ja Lauri Lahtinen ja ooppera-
säveltäjä Armas Launis elivät Mäkkyläs-
sä. Eila Pellinen, Seppo Ahokas ja Yrjö 
Latva yhtyeineen tanssittivat kansaa.  

Leppävaaran radioasema ja Valtion 
sähköpaja ovat myös osa virkatalon 
historiaa. Sähköpajasta kehittyi Televa 
Oy, jossa luotiin digitaalisten puhelin-
keskusten ja mobiilipuhelimien tekno-
logia. Sama teknologia siivitti Nokian 
maailmanvalloitukseen ja Televasta tuli 
ensin Telenokia ja sitten Nokia osti sen 
kokonaan. Leppävaaralaisten ikoni-
nen Mansikkalan leipomo saa kirjassa 
perusteellisen kuvauksensa samoin kuin 
Nissen Esso ja Huspun kahvila.

Mitäkö ne ovat? Jos et tiedä, avaa 
kirja ja ihastu sen sataan tarinaan ja 700 
hienoon valokuvaan, jotka täyttävät 
kirjan 519 sivua. 

Historiasarja
”Leppävaaran alkukoti” -kirja on 
Leppävaara-seuran historiasarjan kolmas 
kirja. Ensimmäinen teos ”Albergasta 
Leppävaaraan” on jo loppuunmyyty. 
Toinen kirjoista, ”Valtatien varrelta”, 
kertoo Lintuvaarantien varren ja 
Harakan työläisasutuksen historian. 
Kirja valittiin vuoden 2016 parhaaksi 
kotiseututeokseksi. 


