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Laajalahden luonnonsuojelualue kuuluu Natura-suojeluohjelmaan. Se on Viikin ohella pääkaupunkiseudun
parhaita lintuvesiä ja hyvä lintujen tarkkailupaikka varsinkin muuttoaikaan.
Alkukesä on oivallista aikaa kuunnella yölaulajalintuja sekä ihastella yön valoisuutta.
Yöllä myös lepakot ovat liikkeellä, syksyyn asti www.ymparisto.fi. Vesisiippaa voi kuulla myös ilman detektoria.
Ota mukaan evästä ja ripaus seikkailumieltä! Muista hämärässä pyöräillessä valot.
1 Meilahden arboretumissa on runsaasti ruusu- ynnä muita pen- 14 Konemiehentie 4:n kohdalta johtaa polku Laajalahden lintutornilsaslajeja. Se on myös arvokas lintukohde, jossa lehtimetsän ja
le. 300 metrin päässä on lintutorni. Tämä on myös lepakkoaluetta.
pihojen peruslajiston ohella saattaa kuulla luhtakerttusta.
Huom. Vaihtoehtoinen rantareitti jättää väliin kohteet 15-17.
2 Heikinniementiellä voi eläytyä 1900-luvun alun huvilaidylliin. 15 Kaija ja Heikki Sirenin piirtämän Otaniemen kappelin (1957) alttaTäällä voi olla lepakoita.
ritauluna toimii metsäinen kallio, jolle on pystytetty risti.

3 Heikinniementiestä hieman alaspäin Seurasaarentien meripuo- 16 Servin mökki (Jämeräntaival 4) valmistui teekkarien ravintolaksi
lella on rauhoitettu vanha mänty.
1952.
4 Seurasaari on hyvä lepakkopaikka. Siellä pyöräily on kielletty, jo- 17 Teknillisen
korkeakoulun
ylioppilaskunnan
ylläpitämä
ten kannattaa lukita pyörä ja kierrellä rantoja jalkaisin. Vuonna
Polyteekkarimuseo on perustettu 1958 (Jämeräntaival 3A; www.
1909 perustetun ulkomuseon rakennukset ovat eri puolilta
polyteekkarimuseo.fi). Ympäröivän Teekkarikylän asemakaaSuomea 1700- ja 1800-luvuilta.
va pohjautuu Aino ja Alvar Aallon ehdotukseen vuodelta 1949.
5 Urho Kekkosen (1900–86, presidentti 1956–81) museo. Aikansa
raharuhtinas Amos Andersson lahjoitti talon 1940 tasavallan presidentin viikonloppuasunnoksi.
18
6 Tomtebon suunnitteli arkkitehti Gustav Nyström omaksi kesähuvilakseen 1800-luvun lopulla. Nykyään se on kansantaidekeskuksena Seurasaarisäätiön hallinnassa.
7 Tamminiementie 3-4:n kohdalla on rauhoitettu viiden tammen
ryhmä.

Taloihin on osaksi käytetty Neuvostoliiton 1940- ja -50 -lukujen
vaihteessa puretun lähetystörakennuksen tiiliä.

Elissa ja Alvar Aallon piirtämän Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen (1964) hallitsevana osana on suuri auditorio, jonka
katto muodostaa puistoon päin amfiteatterimaisen ulkotilan. Sen
tieltä sai väistyä 1800-luvun alkupuolella rakennettu empire-tyylinen Otaniemen kartanon päärakennus. Aiemmin korkeakoulu
sijaitsi Hietalahden torin äärellä.

8 Vuonna 1680 Hindernäs eli Meilahti liitettiin Munkkiniemen kar- 19 Korkeakoulun pääkirjasto Otaniementie 9:ssä (Aalto, 1970) reunustaa Otaniemen kartanon ajoilta säilynyttä puukujaa. Sen toitanon aputilaksi. Meilahden kartanon hirsinen päärakennus
sella
puolella on Alvar Aallon suunnittelema ostoskeskus.
Breidablick valmistui 1700-luvun lopulla. Kahvilana toimivan rakennuksen kaupunginmuseo korjautti 1980-luvulla. 1800-luvun 20 Sen takana Dipoli, jonka ovat suunnitelleet Raili ja Reima Pietilä 1966.
puolimaissa valmistunut kivirakennus on kaupungin taidemuseAjamme lehmuskujaa, joka on alun perin yhdistänyt Otaniemen
on hallinnassa. Taidemuseon näyttelytila kumpareen alapuolelkartanon siitä 1812 lohkottuun Hagalundin kartanoon.
la valmistui 1976. Tamminiemen puistossa on jäljellä portaat ja 21 Päärakennusta (ajosuunnassa vasemmalla puiden takana) on
laattakivipolku Villa Solhemista, joka seisoi puiston kukkulalla
laajennettu 1800-luvun loppupuolella, kun kartano, samoin kuin
1893-1974.
Otaniemenkin kartano, oli helsinkiläisen Sinebrychoffin suvun
9 Mungxnesby mainitaan asiakirjoissa jo vuonna 1543. Kylän maishallinnassa. Kartano on yksityiskäytössä.
ta ja parista muusta talosta muodostettiin 1624 Munkkiniemen 22 Entinen kartanon sikala toimii nykyään ratsastustallina.
kartano. Sen ensimmäinen valtias oli majuri Gert Skytte (von
Schütz). Nykyisen päärakennuksen runko valmistui 1815, siivet 23 Rauhoitettu seitsenhaarainen kuusi löytyy Itärantakadun eteläpäästä, metsän siimeksestä, suoraan jatkuvaa kapeahkoa polja kuisti ovat myöhäisempiä. Tammitie on toiminut kartanon sikua n. 200 metriä kuljettaessa (suositetaan taluttamista).
sääntulokujana. Rakennus on Kone Oyj:n omistuksessa.

10 Tarvon 1900-luvun alkukymmenten puuhuvilat toimivat nykyään 24 Keilalahteen on viime vuosina noussut useita IT-alan yrityksiä.
Nykyisen Fortum-yhtiön pääkonttori valmistui jo 1960-luvulla ja
lastentalona.
se tunnetaan myös ”Raatteen hampaana” silloisen Neste-yhtiön
11 Turunväylä eli Tarvontie oli valmistuessaan 1961 Suomen ensimpääjohtajan mukaan.
mäinen moottoritie.
25 Aurinkokunnan opastaulu: Neptunus
12 Siirrymme Espoon puolelle Tarvaspäähän, Akseli Gallén-Kallelan
(1865–1931) museoon (www.gallen-kallela.fi). Taiteilija suun- 26 Taidemuseo Villa Gyllenberg www.gyllenbergs.fi/villa-gyllenberg
nitteli itse tämän 1913 valmistuneen rakennuksen. Vieressä on 27 Didrichsenin taidemuseo (www.didrichsenmuseum.fi)
1850-luvun kalamajasta 1860-luvulla laajennettu nykyinen kah28 Arkkitehti Aarne Ervi (1910-77) piirsi itselleen Ateljee Ervin, joka
vila.
valmistui Kuusiniementie 5:een.
13 Mauritz Gripenbergin suunnittelema jugendhenkinen Espoon
29 Merenpuoleisen Kalastajatorpan ravintolaosa valmistui 1937
luontotalo Villa Elfvik (www.espoo.fi/villaelfvik) valmistui 1904 vaJ. Eklundin suunnitelman pohjalta.
paaherra Emil Standertskjöldin ja hänen Elviira-rouvansa kesäMunkkiniemen sankarihaudat ja patsas Maaemo suojelee
30
asunnoksi. Nykyään rantaruovikossa laiduntaa taas kesäisin karpoikiaan, Wäinö Aaltonen. Gert Skytten puiston takana on
jaa. Lukitse pyöräsi luontotalon pihaan käydessäsi lintutornissa.
Kaartintorppa, joka valmistui 1800-luvun lopulla. Sen suunnitteli
Maastourien välttämiseksi taluta pyörää seuraavalle tielle asti.
arkkitehti Gustav Nyström Ramsayn suvulle.
Kukkien, marjojen ja sienten poimiminen luonnonsuojelualueella
on kielletty.

