
Jarmo Oksanen 

Victor Reinhold Ek ja Loviselund Albergassa 

Kauppaneuvos Victor Ek oli oman aikansa merkittävimpiä helsinkiläisiä liikemiehiä. Vuoden 1885 

huhtikuussa hän perusti pääkaupunkiin huolinta- ja agentuuriliikkeen, jonka tärkeimmät toiminta-

alueet olivat linjamerenkulku ja muuttotoiminta. Ek oli myös Brasilian ja Yhdysvaltain varakonsuli 

sekä muun muassa Suomen Yhdyspankin hallintoneuvoston jäsen. 

Victor Reinhold Ek 

Victor Reinhold Ek syntyi Helsingissä 

21.10.1858. Hänen vanhempansa olivat 

espoolainen kestikievarinpitäjä Viktor Ek ja 

Maria Lovisa Hagert. Victor Reinhold tuli 

vaatimattomista oloista ja joutui sen vuoksi 

keskeyttämään koulunkäyntinsä neljänneltä 

luokalta ruotsalaisessa normaalilyseossa 1875, 

vaikka hän oli erittäin lahjakas oppilas. 

Kaukaisen sukulaisensa apteekkari Kjellinin 

ansiosta hän sai mahdollisuuden opiskella 

ulkomailla. Vuosina 1879 - 80 hän opiskeli 

Lyypekissä, joka oli tuolloin hyvin merkittävä 

merenkulkukaupunki. 
                                           

                  Victor Ek (1858 – 1922)./1/ 

    

 

  

Jo Lyypekissä ollessaan Ek mietti mahdollisuutta perustaa oma yritys merenkulkualalla kotimaahan 

palattuaan. Huhtikuussa 1885 Hufvudstadsbladetissa oli ilmoitus, että kauppias Vikcor Ek on aloittanut 

oman höyrylaivafirman, jonka konttori sijaitsi silloisessa Länsirannassa Helsingissä. Toiminta koski tuolloin 

Stettinin liikennettä Saturn- ja Stolp -nimisillä laivoilla. Pian julkaistiin toinen ilmoitus, jossa tiedotettiin 

kotimaan liikenteestä Thor- ja Thyra -nimisillä laivoilla. Viime mainittu liikennöi Porkkalasta mm. Siuntion 

Pikkalaan. 

Maaliskuussa 1890, 31 -vuotias Victor Ek avioitui nuoren Tukholmassa syntyneen näyttelijättären Anna 

Gertrud Adolfina Waldenströmin (1869 – 1938) kanssa. Anna oli saanut paikan Ruotsalaisesta Teatterista. 

Aviomies ei kuitenkaan pitänyt työtä sopivana ja Annan ura näyttelijänä jäi lyhyeksi./1/ 

Viktor Ek vanhempi 

Victor Reinhold Ekin isä, Viktor Ek vanhempi piti Kilon kestikievaria ainakin vuodesta 1880 alkaen 

todennäköisesti vuoteen 1891, jolloin se lakkautettiin ja kestikievaritoiminta siirtyi Glimsiin 1891. Grans ei 

ollut erityisen hyvä kestikievarin paikka, sillä se sijaitsi liian kaukana Bembölessä sijaitsevasta pääteiden 

risteyksestä./2/  

Toisena syynä lienee ollut Viktorin vaimon Lovisan kuolema vuonna 1890. Viktor vanhempi meni naimisiin 

Marian, syntynyt 1861, kanssa vuonna 1890. He asuivat Loviselundissa henkikirjojen mukaan vielä ainakin 

vuonna 1905. Viktor oli asunut Loviselundissa todennäköisesti 1880-luvulta alkaen.  



 

Loviselundin(42) sijainti./KAMU/ 

Juontaisiko nimi Loviselund Viktorin ensimmäisen vaimon nimestä? Heidän poikansa Karl muutti 

Helsinkiin vuonna 1909 Espoosta. Vuoden 1908 tammikuussa Loviselundissa pidettiin 

hyväntekeväisyyskonsertti. Vuoden 1909 kesällä huvilasta oli vuokrailmoitus Veckobladet –lehdessä.  

Uusmaalainen -lehti kirjoitti tammikuussa 1910: ”Tulipalo Albergassa. Eilen aamulla noin klo 8 paloi kovan 

tuulen vallitessa iso ulkorakennus kauppaneuvos Victor Ekin omistamassa ’Loviselund’ -nimisessä 

huvilassa, johon Suomen Pelastusarmeijan lastenkoti nykyään on sijoitettuna. Läheiset rakennukset saatiin 

varjelluksi, kun Pitäjänmäen palokunta kiitettävän nopeasti joutui paikalle. Palo lienee saanut alkunsa 

rakennukseen kuuluvasta vanhasta hollituvasta, jota nyt käytettiin pesutupana. Oli tehty walkea ja se jätetty 

yksin palamaan.”  

Loviselundissa järjestettiin mm. iltamia lastenkodin ja koulujen varainkeruuna. Loviselund sijaitsi nykyisen 

Laurean ja Työväenopiston tontilla ja sen nykyinen osoite olisi Vanha Maantie 11. Mainittakoon, että 

Albergan palsta 2:123 oli myös nimeltään Loviselund. 

 
 

                                

Ensimmäisen maailmansodan vaikutuksia Loviselundiin 

Syksyyn mennessä tapahtui yllättäviä muutoksia. Rinnakkaiskoulun tilat Albergan kartanossa oli jouduttu 

luovuttamaan sotilasmajoitukseen. Toukokuussa 1915 pääkoulukin oli luovutettava sotaväen käyttöön. 

Kumpaakin koulua varten oli etsittävä korvaavat tilat.  



Elokuussa 1914 alkaneen ensimmäisen maailmansodan vaikutukset ulottuivat Itä-Espoossa Leppävaaran 

alueelle. Venäläiset alkoivat rakentaa Helsingin suojaksi saksalaisten maihinnousua peläten massiivista 

linnoitusvyöhykettä, jonka kaksi ulointa vyöhykettä kulki osittain Espoon puolella, kaartaen Leppävaaran 

kohdalla rautatien pohjoispuolitse itään.  

Oman koulutalon saaminen oli esillä jatkuvasti. /4 /. Suomalaisen koulun tilaksi vuokrattiin kauppaneuvos 

Ekin omistaman Loviselund -nimisen huvilan alakerta. Käytettävissä oli ainoastaan yksi huone, joten 

molemmat koulut toimivat jälleen vuorottain samassa tilassa. Koulun vuokra päätettiin hankkia keräyksellä, 

järjestämällä iltamia ja pyytää tarvittaessa apua eteläsuomalaiselta osakunnalta sekä ylimääräistä avustusta 

Espoon kunnalta.  

 

 

 

Loviselundin Poikakoti. /Pelastusarmeijan museo/ 

Elsa Könönen: Hengen miekka auttava käsi kirjoittaa: 

Kauppaneuvos Victor Reinhold Ek (1858 – 1922) lahjoitti v. 1917 tähän tarkoitukseen Leppävaarassa 

omistamansa Loviselundin huvilan. Korjaus- ja sisustustyöt veivät kuitenkin niin paljon aikaa, että 

Loviselundin lastenkoti voitiin avata vasta syksyllä 1918, mutta silloin sitä myös kipeimmin tarvittiin. Sinne 

sijoitettiin vain poikia, ja Leppävaarassa ennestään oleva suuri lastenkoti muutettiin tyttökodiksi siirtämällä 

pojat sieltä Loviselundiin./5/ 



 

Poikakodin kasvimaa. /Pelastusarmeijan museo/ 

”Lastenkotien kohdalla ovat olot ainakin siinä suhteessa hyvät, että on oma katto pään päällä. Suuressa 

makuuhuoneessa oli valkoisten peitteiden verhoamia lastensänkyjä parikymmentä ympäri seiniä ja kaikki 

uhosi viihtyisyyttä ja puhtautta. Yläkerrassa oli suurempien poikien makuuhuone ja johtajattaren sekä hänen 

apulaistensa huoneet. Lovisenlundin oli kauppaneuvos Ek Helsingistä lahjoittanut Armeijalle. Tyttökoti oli 

vuokrahuoneistossa. Se odotti vielä jalomielistä lahjoittajaa.”/6/ 

 

Lastenkodin hoitajat. /Pelastusarmeijan museo/ 



Anna Ek kuoli vuonna 1938. Pelastusarmeija Helmiä syvyydestä -lehti kirjoitti: ”Vanhoista ystävistämme 

olemme jälleen menettäneet yhden, kauppaneuvoksetar Anna Ekin, joka vuosi toisensa jälkeen on 

lämpimästi suosinut ja kannattanut lastensiirtolatyötämme. Rouva Ek on myöskin muistanut 

Pelastusarmeijaa jälkisäädöksessään lahjoittaen 200 000 markan suuruisen rahaston, jonka korot saamme 

käyttää. Poikakotimme yhteydessä on meidän muistettava kauppaneuvos ja rouva Ekiä, jotka monta vuotta 

sitten lahjoittivat Pelastusarmeijalle huvilan Leppävaarassa, jossa mainittu kotimme sijaitsee.” 

Syksystä 1935 alkaen Loviselundin maa-alueen omistus siirtyi Espoon kunnalle. Pelastusarmeijan 

poikakotina huvila toimi kuitenkin aina vuoteen 1954 asti. Tällöin se huonokuntoisena purettiin, mutta 

hyväkuntoiset hirret saivat uuden elämän. Niistä rakennettiin Espoon Viherlaaksoon Pelastusarmeijan 

Väinölä-kodin tontille Pientenlasten vastaanottokoti, Maria-koti./7/ Väinölän tontin rakennukset, mukaan 

lukien Maria-koti purettiin vuonna 2011. Tilalle rakennettiin Y-Säätiön rakennuttama Koy Väinöläkoti, joka 

valmistui helmikuussa 2014. Vanhat hirret päätettiin käyttää vielä kerran. Ennen sitä niille tehtiin kuitenkin 

haitta-ainetutkimukset, joiden tulokset kuitenkin osoittivat, että hirsien PAH -ainepitoisuus on niin korkea, 

ettei niitä voi uudelleen käyttää, vaan ne ovat ongelmajätettä. Hirret hävitettiin asiaan kuuluvalla tavalla/8/. 

Siihen loppui Loviselundin taival. 
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