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Lintuvaaran, entisen Harakan palstoitus 

Tässä artikkelissa selvitetään Lintuvaaran, entisen Harakan palstoituksen vaiheita perustuen artikkelin 
lopussa mainittuihin arkistolähteisiin. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole täyttää tieteellisen julkaisun 
kriteereitä eikä kuvien tai tietojen tapauskohtaisia lähteitä ole tekstissä mainittu. Artikkeli on kirjoitettu 
vuonna 2008. 

Kaapro Jääskeläisestä ja Harakan muista tilanomistajista olen tehnyt oman artikkelinsa nimeltään ”Harakan 
alkuvaiheita. Kirjailija, punaupseeri ja liikemies tilanomistajina” ja se julkaistaan Lepuski.fi -sivuston 
historiaosuudessa 7.2.2015. 

Lintuvaaran palstoituksen alku 

Bergansin perintötalo, R n:o 1, oli toinen Suurhuopalahden maakirjakylän kahdesta suuresta tilasta, joiden 
historiaa tunnetaan 1600-luvulta alkaen. Toinen oli Albergan säteritila, R n:o 2, jonka mukaan koko 
nykyinen kaupunginosa Leppävaara on nimensä saanut. 

Bergans tuli vuonna 1905 tehdyllä kaupalla Gestrinin suvulta kauppias Kustaa Adolf (Kössi) Koskisen ja 
vaimonsa Annan omistukseen. Koskinen oli toiminut kauppiaana ja ravintoloitsijana Helsingissä ja eräissä 
muissa kaupungeissa. Nähtävästi hän oli toimissaan vaurastunut. 

Hän oli innostunut työväenliikkeestä ja kuului aktiivisena jäsenenä Helsingin Työväenyhdistykseen. Alussa 
työväenliike Suomessa toimi "wrightiläisten" periaatteiden mukaan. Silloin myös omistava luokka ja 
"johtoporras" olivat innostuneita sosialismista. Koskisen innostus siihen hiipui nähtävästi kansalaissodan 
aikana ja hän kääntyi oikeistolaiseksi. 

Tässä selvityksessä pyritään käsittelemään palstatilojen muodostumisia vain Bergansin tilan metsäpalstalle 
sekä niiden omistuksia asutuksen alkuvuosina. Kehitys kulki likimain samaa rataa myös Albergan mailla, 
joista lohkotun Leppävaaran kartanon maita palstoitettiin Bergansin metsäpalstan länsireunan viereen. Jo 
aiemmin, ehkä n. 1905 alkaen, oli Albergan maista muodostettu muutamia "huvilapalstoja" Leppävaaran 
eteläosiin.  

Tätäkin aiemmin, ehkä n. 1902 alkaen, oli Mäkkylän sotilasvirkatalon 
maista muodostettu muutamia "huvilapalstoja" Bergansin metsäpalstan 
itä- ja eteläreunan tuntumassa. Sieltä myydyistä palstoista ei ole 
pöytäkirjoissa näkynyt yhtään lainhuutoa nyt kyseessä olevalta ajalta. Näin 
siksi, että valtiovalta ei palstoja myynyt vaan vuokrasi. Näiden kolmen 
tilan entisiä maita sisältyy nykyiseen Lintuvaaraan, joka kuuluu 
Leppävaaran kaupunginosaan. Tässä kuitenkin tarkastellaan vain 
Bergansin tilasta lohkottujen palstatilojen alkutaivalta.   

Suuri osa Lintuvaarasta on rakennettu alun perin Bergansin (R n:o 1) 
perintötilaan kuuluneelle metsäpalstalle. Tämä noin 2600 metriä pitkä ja 
noin 300 metriä leveä pohjois-eteläsuuntainen metsäkaista oli tilan maihin 
merkitty Isojaossa 1700-luvulla. Alue ylti pohjoisessa Helsingin pitäjän 
rajaan asti ja sijaitsi Albergan ja Mäkkylän maiden välissä. 

K. A. Koskisen palstanmyynti-ilmoitus kevät 1907 

 

Ensimmäiset 69 "huvilapalstaa" muodostettiin nykyisen Harakantien pohjoispuolelle ja nykyisen 
Lintuvaarantien molemmille puolille vuonna 1907. Ne saivat nimet: Palsta 1-Palsta 69. Hieman aiemmin 



samana vuonna oli samalta alueelta erotettu jo kaksi palstaa, nimiltään "Albergan suomalainen koulu" ja 
"Villa Lindholm", joten palstoja oli yhteensä 71. 

Edellytykset asutukselle olivat syntyneet Helsingin-Karjaan rautatien valmistuttua vuonna 1903. Albergan 
laiturivaihde avattiin 10.10.1904. Matkustaminen helpottui vielä, kun sekä pysäkkirakennus että viereiseen 
taloon perustettu postipysäkki saatiin 1.1.1907 valmiiksi. Postiasema siirtyi asemarakennukseen 1.1.1912 ja 
sen hoitajaksi ryhtyi Knut Halen. 

Työväen asutusalue syntyy 

Kauppias Kustaa Adolf (Kössi) Koskisen liberaalin "tonttipolitiikan" ansiosta asutus lähti ripeästi käyntiin. 
Samaa tyyliä noudatti myöhemmin myös naapuritilan, Leppävaaran kartanon omistaja, pankinjohtaja Lauri 
af Heurlin, mutta hänen myymänsä tontit lohkottiin enemmän ostajan tarpeiden mukaan, ei ruutukaavan 
tapaan palstoittaen. Halpoja tontteja tavoittelivat lähinnä vähäväkiset työläiset, mutta joukkoon mahtui 
myös ammatinharjoittajia, pikkuvirkamiehiä ja liikemiehiäkin. Työväestö omisti lähes kaikki pienemmät 
tontit ja suuremmat palstat päätyivät varakkaamman väestön haltuun.  

Tiedossa on ollut, että Leppävaarassa asui ns. työväenluokan "johtotähtiä". Sitkeä huhu siitä, että Matti 
Kurikka olisi siellä asunut ja omistanut "Kurikka"-nimisen vuokrakasarmin palstalla 36, ei ole varmistunut 
tämänkään selvityksen aikana. Päinvastoin tuntuu luultavalta, että asuntola sai nimensä kahdesta muusta 
Kurikka-nimisestä omistajastaan. Matti Kurikan on väitetty asuneen myös muualla Lintuvaarassa mutta 
nämäkään "legendat" eivät tunnu uskottavilta. Hän oli nimittäin koko kyseisen ajan kirkonkirjoilla 
Helsingissä, vaikka hänen muka "tiedetään" asuneen myös Malmilla, silloisessa Helsingin pitäjässä. 

Useimmat palstakaupat tehtiin vain pienellä käsirahalla ja palstaan kiinnitettävää velkakirjaa vastaan. Kaikki 
eivät onnistuneet selviytymään isosta velastaan vaihtelevissa elämän suhdanteissa. Eräät palstat päätyivät 
takaisin K A Koskisen omistukseen, osa myytiin vapailla kaupoilla tai pakkohuutokaupassa. Tällöin ostaja 
yleensä otti vastatakseen palstaan kiinnitetyt velat. 

 

K. A. Koskisen perhe 1918.  Kuva Bergans kiinteistöt Oy 



Kansalaissodan vaikutus palstojen omistuksesta luopumiseen näyttää jääneen varsin pieneksi. Vain 
muutaman palstan voi päätellä vaihtaneen omistajaa sodan aiheuttaman ahdistuksen pakottamana. Voi 
myös päätellä K A Koskisen kohdelleen velallisia asiallisesti ja pitkämielisesti. Hän myös palkitsi pitkäaikaisia 
palkollisiaan ainakin kahdesti lahjoittamalla ilmaiseksi palstan. 

Eräät henkilöt näkivät mahdollisuuden palstojen 
arvon nousemiseen ja hankkivat sijoitusmielessä 
useampia palstoja. On kerrottu palstojen joutuneen 
myös uhkapelaajien panoksiksi korttipelissä. Tästä ei 
näyttöä ole ilmennyt asiakirjoista, mutta se ei 
tiedon mahdollista todenperäisyyttä voi kumota. 
Luovutushan voitiin tekaistulla kauppakirjalla 
naamioida kaupaksi. 

Palstatilallisten poliittinen jakauma oli runsaasti 
vasemmistovoittoinen. Työväenpuolueiden 
eriytymisen jälkeen niiden keskinäinen kilvoittelu oli 
pitkään leimallista. Etenkin varhaisempien palstojen 
ostajina oli runsaasti venäläisiä. Suomihan oli silloin 
osa Venäjää, joten ostamiselle ei olut mitään esteitä 
eikä vierasmaalaisia naapureita kummasteltu. 
Kansalaissodan jälkeen asenteet muuttuivat 
kielteiseksi valtakunnallisesti, ehkä ei pahimmin 
Leppävaarassa. Ilmiön vuoksi monet joutuivat 
suomalaistamaan nimensä. Ääritapauksissa oli 
edessä palstan myyminen. 

Emätilasta erotettua osaa kutsuttiin palstatilaksi ja 
sille jäi juridisesti eräänlainen "napanuora" 
emätilaansa. "Huvilapalsta" -nimi ei ollut sekään 
aivan tuulesta temmattu. Eräät helsinkiläiset 
pikkuvarakkaat henkilöt tai perheet hankkivat 
Lintuvaaran alueelta palstan kesähuvilaa ja 
puutarhaa varten. Sen aikuiset kevytrakenteiset 
mökit on nyt jo kaikki purettu ja tontit otettu 
ympärivuotiseen käyttöön. Muutamia vankempia 
alkuperäisiä rakennuksia on vielä olemassa 
omakotiasutukseen kaavoitetuilla alueilla. 

 

Bergansin palstoitusalue nykyisen Harakantien pohjoispuolella ja nykyisen Lintuvaarantien molemmin 
puolin. Lähde Maanmittauslaitoksen arkisto. 

Perä-Harakka 

Vuonna 1907 tehtiin myös kaupat edellä mainitusta palstoitusalueesta puolen kilometrin verran pohjoiseen 
olevista kahdesta suurehkosta maa-alueesta. Koskinen myi kaksi isoa palstaa entiselle työväenaate-
ystävälleen August Bernhardt Mäkelälle ja tämän pojalle Jaakko Ilmarille pienellä käsirahalla ja suurella 
velkakirjalla. Ehkä silloin jo ajateltiin näiden isojen palstojen edelleen jalostamista huvilapalstoiksi, koska 
samalla varattiin alue pääväylää (Päätie, Valtatie) varten. A. B. Mäkelän mielessä ei palstoitusajatus 
kuitenkaan kangastellut.   



Pohjoisempi palstatila sai nimen Suontaus ja rekisterinumeron 
1:74. Eteläisempi nimettiin Jääskeläksi ja se sai rekisterinumeron 
1:73. Bergansin tilaan kaupan jälkeen jääneet maat sisältyivät 
Bergansin uuteen rekisterinumeroon 1:75. Metsäpalstan 
keskiosan "huvilapalstoittaminen" tapahtui kauppias Koskisen 
toimesta ensimmäisten 71:n tultua myydyksi. Karttaan ja muihin 
asiakirjoihin oli alussa tullut merkityksi väärät rekisterinumerot. 
Jääskelän numeroksi oli niihin merkitty 1:71 ja Suontauksen 1:72. 
Nämä oli kuitenkin varattu aikajärjestyksessä aiemmin 
lohkotuille palstoille ja Bergansin loppuosan numeroksi oli 
merkitty 1:73. 

Suunnilleen Jääskelä -tilan aluetta on myöhemmin kutsuttu 
"Perä-Harakaksi". Pohjois-eteläsuunnassa tilan maat ulottuivat 
nykyiseltä Punarinnantieltä Pohjoisen Lintuvaarantien 
pohjoispäähän. Suontaus-tila oli Jääskelän pohjoispuolella ja sen 
maata riitti Helsingin pitäjän rajaan asti. Sekin oli enimmäkseen 
suoperäistä metsää. Kerrotaan Jääskelä-tilan nimen ja sitä kautta 
Jääskeläntien nimen juontuneen työläiskirjailija Kaapro 
Jääskeläisestä siksi, että Jääskeläinen olisi nykyisen Jääskeläntien 
pohjoispuolella olleilla suoalueilla kokeillut karpalon viljelyä.  

Bergansin metsäpalsta, Jääskelän ja Suontauksen palstatilat. 
Lähde Maanmittauslaitoksen arkisto 

Mäkelän innostus karpalonviljelyyn on syystäkin herättänyt ihmetystä. Sille on kuitenkin varsin 
selväpiirteinen selitys. Mäkelä oli muutamia vuosia Kanadassa Sointulan "ihanneyhdyskunnassa" ennen 
Albergaan tuloaan. Kanadassa intiaanit ja muutkin osasivat karpalon viljelyn jo 1800- luvun lopussa, ja 
Mäkelä oli siihen siellä tutustunut. Lopputulos kokeilusta oli varmasti hänelle karvas pettymys, sillä 
pohjoismainen karpalo ei ole yhtä helppo viljeltävä kuin amerikankarpalo. Pettymys ehkä ratkaisi Mäkelän 
päätöksen lähteä takaisin Kanadaan.  

Nimien juontuminen "Kaapro Jääskeläisestä" muunkin kuin karpalon viljelyn ansiosta on hyvin perusteltua 
sillä ”Kaapro Jääskeläinen” oli A. B. Mäkelän käyttämä kirjailijanimi. Tiedetään tosin, että ”Kaapro 
Jääskeläinen” -niminen mies on ollut olemassa, mutta hän kuoli punavankileirillä vuonna 1919. Tiedossa ei 
ole, kumpi lainasi nimen toiselta. 

K. A. Koskisen seuraavat palstoitukset 

Vuonna 1911 Koskinen myi edellisen palstoituksen pohjoispuolelta, metsäpalstan länsilaidalta, vajaan 
kolmen hehtaarin palstan eräälle puutarhurille. Palsta sijaitsi puronotkon ja nykyisen Lintuparventien 
vaiheilla ja oli ainakin osittain pelloksi raivattu. Alueella sijaitsi lato, joka mainitaan kauppakirjassa. Siitä 
seurasi myös palstan nimi ”Latomaa”. Palstan rekisterinumeroksi tuli 1:77.  

K. A. Koskinen palstoitti loppuosan metsäpalstasta vuonna 1912. Palstat saivat edellisen palstoituksen 
jatkona nimet Palsta 70 – Palsta 175. Niitä oli siten 106 kappaletta. Palstojen koot olivat selvästi pienempiä 
kuin vuoden 1907 palstoituksessa, kuitenkin vielä varsin reiluja nykyisen mittapuun mukaan. Tähän 
palstoitukseen tiloja syntyi kahta kokoluokkaa. 



 

K. A. Koskisen toinen palstoitus 1912. Vasemmalla palstoituksen eteläpuoli, oikealla pohjoispuoli. Lähde: 
Maanmittauslaitoksen arkisto. 

Vuonna 1913 Latomaan omistaja joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja tila päätyi takaisin K. A. Koskisen 
omistukseen. Hän palstoitti sen uudestaan jakaen alan seitsemääntoista osaan. Palstojen nimiksi tuli 
edellisten jatkona Palsta 176 - Palsta 192. Niistä tosin yksi oli tiealuetta (Lintuparventie), joten uusia 
asuntopalstoja tuli 16 kappaletta. Vinosta tiealueesta johtuen eräiden palstojen muoto ei ollut 
suorakulmainen. Kaikkiaan K A Koskisen toimesta muodostettiin ja myytiin 193 huvilapalstaa. 



 

K A Koskisen kolmas palstoitus (Latomaa R 1:77) v 1913. Lähde Maanmittauslaitoksen arkisto. 

Lintuvaaran alueiden palstoittajilla, K. A. Koskisella, Vihtori Haatajalla ja Lauri af Heurlinillä on ollut suuri 
vaikutus nykyisiin asemakaavoihin. Heidän varaamansa tiealueet ovat pääsääntöisesti osoittautuneet 
onnistuneiksi ja heidän suunnittelemansa tieverkko on käytössä edelleenkin. Nykyisen liikenteen vaatimia 
tiealueiden levennyksiä on tietenkin tarvittu paljon. 

Lähteitä 

Lähteinä on käytetty mm. maarekisteriä, Helsingin tuomiokunnan lainhuutopäätöksiä, 
maanmittaustoimituksia, kauppakirjoja ja karttoja, kirkonkirjoja ja elämäkertoja.  

 

 


