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Per-Olof Ahokainen
Elämää Kilossa
Esitys Kilo-seuran 20-vuotisjuhlassa elokuussa 2008
Puheeni tai ehkä katsaukseni otsikon alle on mahdollista sijoittaa paljonkin asiaa tästä mainiosta
kylästä, jonka yleisnimeksi jo minun nuoruudenaikanani annettiin ”Rantaradan helmi”. Tätä nimeä
tosin käyttivät jotkut muutkin radanvarren kylien ihmiset korostaakseen kotikylänsä mainioutta.
Tällaisestakin paljastuu kotiseutuhenki.
Katsaukseen on sisällytettävä hieman historiaa, joka samalla kuvaa koko maan ja erityisesti tämän
seudun tilaa vuosisatoina, jolloin tuntuu olleen enemmän kärsimyksiä kuin kultareunaisia aikoja.
Suuremman osasta esityksestä annan kaudelle, joka ajoittuu nykyisen Kilon kartanon
omistajasuvun aikaan. Se on suuren muutoksen aikakautta, ja se jakautuu kahteen merkittävään
tapahtumaan – rautatien valmistumiseen 1903 ja toisaalta 1940-luvun mukanaan tuomaan
muutokseen ja kasvuun. Kilon kehittymisessä on vielä kolmaskin suuri tapahtuma – kaavoitus –
mutta se on useimmille teille tuttu ja sen tulokset näkyvissä. Silloin olin jo kauan sitten pois
muuttanut, ja se aika on melkeinpä minulle vieras. Tässä esityksessä haluan sitten lopuksi valaista
aikaa, jolloin täällä vartuin ja jolloin pohja elämälleni luotiin (mutta se tulee osassa 2).
Kilon seutu oli 1600-luvulta alkaen aina 1900-luvun alkuun sama kuin Kilon kartano. Alue, josta me
Kilo-nimeä käytämme, muodostuu kylistä Kilo, Konungsböle (Kuninkainen) ja Klobbskog (Lansa ja
Klopinkylä).
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Näissä kylissä oli esim. 1865 yhteensä viisi taloa – Klobbskogissa kolme ja kahdessa muussa
kummassakin yksi. Näillä viidellä oli eri aikoina vaihteleva asema, mutta Kilon kartano oli aina
keskeisin, ja siitä tuli 1683 säteritila. Että Kilokaan ei aina kyennyt selviytymään velvoitteistaan, on
useimmiten yleisten olosuhteiden syytä. Katovuodet ja monet sodat ryöstöineen toistuivat liian
usein. Konungsböle sijaitsi Kilon kartanon eteläpuolella ja sen maat kiilana kohti Viherlaaksoa.
Historian kirjoista luemme, että Kilo 1622 oli osa Albergaa ja sitä lahjoitusta, jonka majuri Johan
Gyldenär kuninkaalta sai. Gyldenärit hallitsivat Albergaa noin sadan vuoden ajan, mutta Kilosta oli
siis jo 1683 muodostettu oma säteritila Gyldenärin tytär omistajana. Hänen miehensä S.F. Knorring
joutui luopumaan 1704, jolloin tilan sanotaan olleen lähes täydellisessä rappiotilassa. Sota 17001721 oli siis tässä jo varhain vaikuttanut.
1704 maj. Fromhold von Köhler tuli tilalle, jossa ei ollut juuri mitään asuttavaa rakennusta.
Konungsböle oli samassa tilassa ja sen viimeisetkin rakennukset poltettiin 1713. Krogen /kievarin
sanotaan olleen käytössä. Sijaitsihan se tärkeimmän tien varrella. Köhlerin aika ei ole suotuisaa –
seudulla, josta kaikki mahdollinen ulosmitattiin sodan tarpeisiin kuningaskunnalle. Niin Kilo siirtyi
velkojille, kunnes 1742 tilalle tuli Agricolat. Suku hallitsi tilaa 130 vuotta, ja siihen liitettiin
Konungsböle 1811 ja puolet Sveinsin säteriä 1823. Agricolat olivat titteleiltään pappeja,
pormestareita ja sotakamreereja, ja monet heistä tulivat olemaan merkittäviä kunnallismiehiä. Kilo
piti siis kievaria, ja 1822 mm. sen todetaan olevan Espoon ainoan. Sijainti oli sittemmin
Gransinmäellä, jossa rakennus vielä nykyisin käyttämättömänä seisoo. Kievari siirtyi Glimsiin 1890,
jonka jälkeen Kilon alaisia (alustalaisia?) asutti taloa.
Silloisista oloista ja mittasuhteista voidaan ottaa hyvä tilastovuosi 1865 esimerkkinä. Näihin
aikoihin ja usean vuoden ajan molemmin puolin vallitsi kato ja epideemiset sairaudet. Espoossa oli
kaikkiaan 179 tilaa, joista 26 muodosti oman kylänsä. Kilo yhtenä niistä ja samalla yksi
vauraimmista. Säteri- ja ratsutiloja oli kahdeksan. Kunnassa oli asukkaita 3588, kyliä 64 ja Kilossa
asukkaita 66. Kilon (kartanon?) asukkaita olivat mamselli Rautell, neljä renkiä, kuusi piikaa ja
vanhus sekä kuusihenkinen perhe, jotka kaikki kuuluivat kartanon kiinteään talouteen. Omissa
vuokramökeissään asuivat renkivouti, 5 muonarenkiä, seppä ja kievarinpitäjä. Alustalaisia olivat
Albron (Leppäsillan), Krogin ja Monikon torppien väki.
Kylässä oli myös suutari ja räätäli, jotka olivat tärkeitä, koska Helsinki oli kaukana. (Kauppareissuja
tehtiin Helsinkiin mutta ensisijaisesti myyntimielessä. 1878 kerrotaan espoolaisten käyneen
myymässä maitoa ja myös rakennus- ja polttopuuta helsinkiläisille. Kilolaisia maidonmyyjiä olivat
Klärich Kilon kartanosta ja Snäll Leppäsillasta.) Vaikka pääasiassa elettiin sillä mitä tilat tuottivat,
tarvittiin 1800-luvun lopulla jo muutakin. Espooseen avattiin ensimmäinen kauppapuoti n.1870.
1883 niitä oli jo 7 ja Kilossakin yksi.
V. 1903 saatiin valmiiksi rautatie Pasila-Karjaa. Rautatieasemia tuli Espooseen kaksi, Kauklahteen
ja Espooseen. Lisäksi valmistui seisake Kiloon. Mainittakoon, että Leppävaaran ja Kauniaisten
seisakkeet tulivat vuotta myöhemmin. Kartanon Nymalmilla oli luultavasti osansa tässä asiassa.
Radan varrella olevat kylät kehittyivät varsin nopeassa tahdissa, kun maanomistajat ryhtyivät
palstoittamaan alueitaan, mutta vielä 1901–05 lohkottiin Espoossa vain 8 tonttia, joista 7 täällä
Kilossa. 1907 jälkeen Leppävaaran ja Kauniaisten seuduilla toiminta oli erittäin vilkasta, mutta
Kilossa edettiin rauhallisemmin. Siten vasta 1914 tehtiin Konungsbölen mailta 77 tonttia.
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Ensimmäiset ehkä 6-7 huvilaa oli noussut v:een 1910 mennessä aivan seisakkeen lähettyville.
1914 jälkeen täälläkin sitten rakennettiin enemmän mutta monille tonteille vasta vapaussodan
jälkeen. Asukasluvun perusteella voidaan myös päätellä näin, mutta myös että väki oli
toiskuntalaisia, sillä Kilon väkiluku kasvoi vain 20:llä 1900–1917 aikana ollen v. 1917 163. Sen
sijaan v. 1920 luku oli jo 358.
Kun loppukesästä 1939 muutin vanhempieni kanssa nykyiseen Kuninkaistentie 14:ään, kylä oli
edelleen idyllistä maaseutua, jossa kartano oli merkittävä osa kokonaisuudesta. Näin tilanne
suurelta osin oli säilynyt 1920-luvun puolivälistä ja pysyi aina sotien päättymiseen saakka. Huvilat
sijoittuivat Kilontien, Lansantien, Ritari- ja Kuninkaistenteiden varteen sekä Prästängenille, mikä
tarkoittaa Kilpitietä, Keihäsrinnettä ja Pertuskatietä.
Kaikki tiet johtivat asemalle, jolla oli kohtuullisen iso lastausalue. Sen eteläpuolella oli
turvepaalivarasto, jolle johti hevosvetoinen rautakiskotie, jota pitkin turve tuotiin Mankkaan suolta.

Niin oli tehty v:sta 1910, jolloin tämä Kilon ensimmäisen teollisuuslaitos oli perustettu (tunnetun
kunnallismiehen Osvald Wasastjernan toimesta). Kohta tuli kuitenkin vaikeuksia, kun venäläiset
takavarikoivat kiskot käyttääkseen niitä metsäajoihin ja linnoitustyömailla. Sodan jälkeen ne
rakennettiin uudelleen.
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Kun nyt teollisuudesta ja yrittäjyydestä Kilossa on puhe, voidaan todeta, että 1923 Erich Gerhardt
oli perustanut Oy Egma Ab:n, joka valmisti selluloidituotteita. Egman kampoja käyttivät kaikki.
Kuten muut saksalaissyntyiset Gerhardtkin karkotettiin Saksaan sotien jälkeen, mutta tehdas jatkoi
toimintaansa, kunnes siitä tuli osa G.W. Sohlbergia. Samalle mäelle (Kilonkallio 3) tuli 40-luvulla
joitakin muita yrityksiä, mm. HaTeKe evakuoituna Hangosta. Kilossa toimi 1930-luvulla myös A.
Bärlundin sementti- ja asfalttiliike Prästängenillä. Espoon vähäisestä elinkeinotoiminnasta
mainitaan M.J. Lahden kirjassa kuitenkin myös puutarhat ja turkistarhat, joita juuri meidän kylästä
löytyi. Bergåsa Handelsträdgård ja Leppävaaran (liekö Mielikin?) puutarhat ovat suurimpia. Kaksi
turkistarhaa täältä löytyi, toinen niistä oli vanhempieni ostamalla tontilla. Se oli kettutarha, jonka
rakennus oli tallella tullessamme. Pitkän ajan nautimme mekin siitä, sillä maaperä oli sen entisellä
paikalla hyvin lannoitettua. Isän kasvattamat hajuherneet ja päivänkakkarat olivat torikauppiaiden
suosiossa.
Seppä oli tärkeä ammatinharjoittaja. Paitsi että hän ja poikansa kengittivät kartanon ja muidenkin
hevosia, ja hän korjasi ajopelejä, hän myös tuotti paljon sellaista mitä kaupoista ei saanut.
Kengitystyötä riitti vuoteen 1962, jolloin kartano luopui 16 hevosestaan ja saman tien 60-päisestä
karjastaan. Teollisuudesta tulee vielä mainita Velj. Lillqvist Oy, joka rakensi tehtaan radan varteen
luultavasti sotien alkuvuosina. Lillqvistit olivat urheiluhenkisiä ja kenties siksi tuotevalikoimassa oli
mm. jääkiekko- ja jääpallomailoja, ”Velika”-merkkisiä. Niitä tuli B- ja C-luokan tuotteina myös ja
niitä Kilon pojat hakkasivat pienillä kentillään. Lillqvistin näkyvin tuote oli kuitenkin kaapelirullat.
Erityisesti sotakorvausten takia kaapelitehtaamme osti niitä täältä tuhansia.
Kilolaisia oli v. 1940 880 henkeä, mikä vastasi 6,5 % Espoon väkiluvusta. Mahdollisesti siksi
kylässä oli silloin 3 kauppaa lähellä asemaa. Ne ovat Linderoos, Holmström ja Elanto, joka oli
löytänyt Kilon ensimmäisten espoolaispuotiensa sijainniksi jo ennen sotia.
Erkki Härö on kirjassaan ”Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema” esitellyt toistakymmentä
kilolaista huvilaa, joilla on merkittävä rakennus- ja arkkitehtoninen arvo.
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Ne ovat suurelta osin edelleen käytössä ja tämän päivän kilolaisten ihailtavissa. Vanhin on Villa
Karlsro, jota me nuoruudessamme kutsuimme Meyerin huvilaksi. Se on vuodelta 1897. Esitetyt
huvilat ovat kaikki ennen 1918 rakennettuja. Yleistä merkitystä sai erityisesti Villa Linnainen. Kilon
VPK muutti siihen ennen sotia. Ilmeisesti silloin tehtiin autotalli ja letkunkuivaustorni ja tanssilava
pihalle. Piha ja joku huone talosta oli mm. urheiluseuran käytössä hiihtokilpailuja varten.
Myöhemmin talossa toimi myös koulu parin vuoden ajan. Villa Grönberg, sittemmin Gerhardt,
luotiin arkkitehtonisesti viehättäväksi näyttävine puutarhoineen. Ehkä lopuksi tulee esitellä Villa
Eka, joka ainakin asukkaittensa puolesta on Kilon tärkein huvila. Albert Edelfelt, jonka sanotaan
ajoittain vierailleen Kilon kartanossa, rakennutti huvilan Eliel Saarisen piirustusten pohjalta.
Taiteilija Magnus Enckell asui täällä sitten toistakymmentä vuotta ja v:n 1925 jälkeen Auran perhe
ja sitten prof. Nevanlinna. Pihan tammi on myös kuuluisa.
Kilon aseman rakennus, joka purettiin 1981 – rakennusvuosi saattaa olla n. 1920 – oli tavallisille
kilolaisille pikkunätti ja viehättävä.

Myös kirjoittava ulkokuntalainen on kehunut sitä koko rantaradan viehättävimmäksi.
Asemarakennus oli Sahakonttori Oy:n toimistona yhtiön vuokrattua alueen lautatarhaa varten.
Purkamisesta ei ehtinyt syntyä kansanliikettä. Elannon funkistyylinen (hiljattain tulipalossa
vaurioitunut) rakennus oli silmiinpistävä.

KILO-SEURA RY – KILO-SÄLLSKAPET RF
Kotisivut: www.kiloseura.fi

Sähköposti: kiloseura@netti.fi

Tullessani Kiloon olin vain 4,5-vuotias. Näin ollen kylään tutustuminen keskittyi rajoitettuun
alueeseen Kuninkaista. Samanikäisiä löytyi ja leikkitilaa löytyi ulkoa, koska tontit olivat suuria. Ajan
tavan mukaisesti kanssakäyminen oli varsin vilkasta. Iltakahvilla (korvikkeella?) käytiin usein. Aika
oli sellaista, että tarvittiin toinen toistamme, sillä sota-aika ei ole normaalia aikaa. Nuorempia
miehiä ei näkynyt, ja monia perheitä koettelivat sairaudet ja suru. Elintarvikesäännöstely astui
voimaan ja laajeni vuosi vuodelta. Siksi kaikki, jotka kykenivät, viljelivät omiin tarpeisiinsa ja pitivät
eläimiä.

Meilläkin oli -40-luvun lopulla porsas ja lammas sekä 6 kanaa. Maito saatiin kartanosta –
myöhemmin hevosella ja maitovaunulla kotiportille – mutta alussa kannulla hakien. Perunaa
viljelimme siinä määrin, että kellarin laarit olivat täynnä ja tavaraa ja perunoita riitti myös
sukulaisille Helsingissä. Istutus ja nosto olivat talkootyötä, johon joskus käytettiin hevosta apuna.
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Kaksi pientä kuvaa ovat Kuninkaistentie 14:n tontilta v. 1940. Vasemmalla isäni ohjaa auraa, jota
Weckströmin hevonen vetää. Oikealla äitini ja kaksi pientä talkoolaista; kirjoittaja oikealla. Vielä
vuonna 1950 raivasimme lisää peltoa – kuokkimalla tietenkin.

KONUNGSBÖLE (KUNINKAINEN)

Totesin jo aiemmin, että merkittävämpää rakentamista ei ollut tapahtunut 1930-luvun alkuvuosien
jälkeen. Siten kartta vuodelta 1936 (1931), josta tässä esitellään Kuninkaisten aluetta, on ollut
pätevä aina 1940-luvun loppuun saakka. Siinä kuvataan kasvuympäristöäni.

Vihreällä muistikävelyreitti (Maanmittaushallitus Grankulla 1947)

Voisimme nyt tehdä muistikävelyn Kuninkaistentietä pitkin alkaen Turuntien päästä. Turuntien
varrella on komea rivi vanhoja tammia. Ne ovat tuskin istutettuja, vaikka siltä vaikuttaakin. Jos
tässä ”Ekbackan” kohdalla olisi ollut jotain asutusta aikaisempina vuosisatoina, en ole löytänyt
dokumentointia. Kaksi aikoinaan leveätä polkua vievät Karakallion yli takana oleville pelloille, mikä
seikka toki antaa aiheen arvailuihin.
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Lyhyt koivukuja on saanut paljon kolhuja vuosien varrella. Ensimmäisen kosketuksen taisi
aikaansaada tri Sjöblom pienellä uudella Austinillaan. Kuorma-autoilijat selvittivät kuitenkin
neulansilmän.

Talo oikealla (n:o 28) on rakennettu 1912. Räätäli Klevström perheineen hallitsi maantienvartiset
pellot molempiin suuntiin. Pihalla oleva kolmihaarainen tammi on Uudenmaan suurin Suomen
Luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan (1958).

Seuraavaksi tulee ”Bergåsa” (purettu), jossa talo oli noin v:lta 1920 ja omistajana oli Harald
Henelius.

Bergåsa

1930-luvun alussa Emil Weckström aloitti puutarhurina tässä. Paitsi suuret kasvihuoneet ja
penkkiviljelmät oli tässä (n:o 24–26) myös suuri hedelmäpuutarha. Tilan takana länteen päin oli
vain rämeistä metsää (nykyään mm. koulu) Viherlaaksoon saakka, jossa Kilon maat loppuivat.
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Tallimäki (n:o 31) kuului myös Bergåsaan. Siinä asui aiemmin mainittu hevonen.
Tila ”Solveig”, n:ot 23–29, oli liikemies Folke Lundinin. Se oli paikka jossa vietin paljon aikaa, koska
perheen samanikäinen Erkki oli kaverini. Kalliolla ja metsäisellä osalla oli parhaat paikat sotaisille
leikeille. Talo (purettu) rakennettiin n. 1930. Talossa oli ensimmäiset näkemäni ihmeelliset
kotitalouskoneet ja jääkaappikin. Kellarissa saimme pyörittää puuterimyllyä, jonka lopputuote
kaunisti helsinkiläisrouvia.

Kaarteessa oleva pieni talo piiloutui suuren kuusiaidan taakse. N:ossa 22 (purettu) asui kasööri
Malmsten. Tästä avautui näkymä Karaniityn pelloille. Niillä Kilon kartano viljeli heinää tai viljaa.
Tien varressa oli lato, kuten myös saarekkeella pellon eteläpäässä. Tämä hieno, kieloja kasvava
kumpare rajoittuu nykyään tiehen Agan kohdalla. Pellon koillispää oli varsin vetelä. Siihen kohtaan
rakennettiin joskus 50-luvulla liikennekaupunki.

N:o 21 lienee toiseksi vanhin tienvarren rakennuksista. Kertoman mukaan sen rakennutti opettaja
Holmström. Minun aikanani puhuttiin Fogelholmin huvilasta, josta sittemmin tuli Rapia. Tien
kerrottiin useaksi vuodeksi loppuneen tähän. 1920-luvun lopulla tulivat sitten seuraavat talot.

N:rot 13–19 (purettu) rakensi Rudolf Moring. Oletan hänenkin olleen rautatievirkailija. Hän oli myös
yksi ”Thorstorpia” hallinneen nuorisoseuran – Hembygdens Vänner i Alberga – puheenjohtajista.
Tontilla oleva komea jyrkänne peittyy nykyisin usean uuden rakennuksen taakse. Moringilla
vietimme paljon aikaa mm. korttia pelaten. 40-luvulla talon tyttäret olivat parhaimmassa tanssiiässä. Silloin kelpasi nuorempikin kavaljeeri, joka, heidän korkkimattoaan tarpeeksi kulutettuaan,
hankki valmiudet esiintyä Kilon VPK:n lavalla.

Vastapäätä oli tosi ryteikköinen metsä, jonka naapuriksi me tulimme. N:o 14 (purettu) oli
Rastaalasta kotoisin olevan August Ahlforsin rakentama v. 1929. Totesimme, että se oli rakennettu
vatupassia käyttämättä, joten 1948 ryhtyi isäni peruskorjaamaan taloa. Pinta-alaa tuli lisää 24
neliötä, syntyi yläkerran huoneita ja ulkokaton harjan suunta vaihtui. Erikoista oli, että kaivo oli
talon alla. Ahlforsin jälkeen asui Kilosta tuttu nimi, Tiderman, lyhyen ajan, ja sitten Paul Johansson.
Hän perusti tontin alaosaa, lähelle puroa, kettutarhan. Ojan eteläpuoli oli synkkää kuusimetsää.

Kuninkaistentie 9–11 on edelleen paikallaan, joskin muutaman kerran laajennettuna sekin. Se on
tuttu talo monelle espoolaiselle. Sieltä sai apua vaivoihinsa lääkäri Sjöblomilta. Lääkäri teki myös
kotikäyntejä ja päivysti laajalla alueella. Sain kerran seurata kotikäynnille, kun kutsu tuli Finnsistä
Espoonkartanolta saakka.
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Tässä kohtaa tulen huomanneeksi, että on melko monta vanhemmasta väestä, joista minulla ei ole
muistikuvaa. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että nimenomaan 1942 oli vuosi, jolloin useita perheitä
kohtasi kuolema.

Sjöblomin naapurissa asui suutari Holmberg. Talo on suuri, ja siellä asui myös vuokralaisia sekä
yläkerrassa että kivijalkakerroksessa. Jälkimmäisessä toimi räätälirouva Nordström, joka ompeli
minullekin erinäisiä vaatekappaleita. Yläkerrassa asuivat ystäväni, Lindqvistin pojat. Emil
Holmbergilla oli vielä pystyssä oleva verstasrakennus yläpihalla. Siellä olen seurannut työntekoa.

Vastapääätä oli ala-Holmberg (purettu) – suutarin veli. Heillä oli puron varressa sauna, jota
kyläläiset käyttivät perjantaisin ja lauantaisin – kukin omalla vuorollaan. Saunoja oli tähän aikaan
harvalla talolla. Ne tulivat muotiin vasta 1950-luvulla.

Meidän naapurissa (purettu) asui Holmbergin tytär eli perhe Österberg. He perustivat melkoisen
puutarhalaitoksen, jonka kasvihuoneet vasta 90-luvun lopulla purettiin. Erikoisuutena totean, että
Sjöblomin kaivo oli heidän tontillaan. Näin oli muillakin, koska ylempänä olevilla tonteilla ilmeisesti
oli vaikeaa löytää vettä. Niinpä esim. n:o 7 Holmbergilla oli kaivo ja pumppu Våtkallin pellolla
keskellä nykyistä katua Kuninkaistenporttia.

Tulemme nyt Kuninkaistentien alkuun. Se oli ”Selinska hörnet” eli Selinin kulma. Vieläkin käytössä
olevassa talossa asuivat August ja Aina Selin. Aina oli nuorelle kuin kaveri, ja monta kertaa
nautimme hänen keittiössään kahvit. Kulma oli eräänlainen kohtaamispaikka. Tytär Sylvi
perheineen asui toisessa alakerran puolikkaassa. Hän oli ompelija. Hänen keittiössään
ompelukone tuotti lukemattoman määrän leninkejä kylän naisväelle. Heidän tyttärensä on edelleen
kilolainen.

Kartassa näkyy pieni sorakuoppa. Siellä tehtiin teitä ja tunneleita, joita kumiset leluautomme
kulkivat. Ne olivat tosi hienoja autoja! Montun vieressä asui toinen herrasväki Selin (talo purettu).
Koska setä Frans oli autonkuljettajana Pauligilla ja täti Sigrid oli töissä paperitukkuliikkeessä, se
tiesi joitakin etuisuuksia pula-aikoina. Heidän kaunis ja hyvin hoidettu talonsa joutui myöhemmin
jonkin puujyrsijäotuksen uhriksi.

Kuninkaistenrinne vei talolle Kuninkaistenportti 15 saakka. Tämä oli reitti Turuntielle, ennen kuin
pellolle rakennettiin tie. Mainitussa n:o 15:ssa asui toinen tärkeä lapsuuden ystäväni ja
koulutoverini Stig. Se oli Liljeströmin talo siihen aikaan.
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Vuonna 1949 oli tiedossa, että Kuninkaistenportti-tie joskus rakennettaisiin. Siksi sai urheiluseura
Kilo IF luvan kunnostaa lyhyen juoksuradan ja hyppypaikat aivan Holmbergin pumpun viereen.

Kilo IF rakentamassa juoksurataa Våtkallin pellolle

Sitten ei tarvinnut mennä Viherlaaksoon, jossa ”Logenin” eteläpuolella oli Vi-Ven kenttä. Våtkallin
pelto oli tähän saakka ollut kartanon viljelemä.

N:rot 2–4 omisti tanskalainen parturi Andersin. Häntäkään en muista, mutta ankat kuitenkin
muistan. ”Ankkalammikko” oli nuoruusvuosinani vielä kohtalaisen iso, niin että saatoimme talvisin
luistella ja pelata jääpalloa sillä. Sitä mukaa kuin Karamalmilta tulevaa puroa perattiin, häipyi
lammikkokin. Perkaus oli tarpeen, sillä muistan hyvin rankkasateen kesällä 1945, jolloin useita
päiviä kaikki Kilon pellot olivat järvinä. Meidän tontillakin vesi nousi talolle asti. Kartasta selviää
hyvin, miten ojat Kilossa kulkivat.

Tien varrella asemalle päin ei 30-luvun kartan mukaan ole rakennuksia lainkaan. Kuitenkin aivan
1930-luvun lopussa on rakennettu Ritarintie 7 (Tamelander) ja luultavasti myös n:o 6 (Lindström +
Malm).

KILO-SEURA RY – KILO-SÄLLSKAPET RF
Kotisivut: www.kiloseura.fi

Sähköposti: kiloseura@netti.fi

Vastapäätä n:o 7:ää tuli sitten n. 1950 Konttisen kauppa. Kylän tämänpuolinen väki sai siten oman
palvelupisteen. Väkeä olikin tähän aikaan jo huomattavasti enemmän, sillä ennen kaikkea
Kelkkamäentien varteen olivat samoihin aikoihin rakentaneet lähes 20 rintamamiestonttiin
oikeutettua. Myös Våtkallin alueelle oli tullut useita taloja.

Ritarintie 2 oli vielä tullessamme kylään VPK:n varikkona palokunnan siirryttyä Villa Linnaisiin
(Kilonrinne 1). Sen jälkeen varikkorakennus muutettiin asuinkäyttöön ja siitä tuli Nordellin perheen
koti. Villa Linnaisten edessä oli sotavuosina käsikäyttöinen hälytyssireeni.

Nuorten kokoontumispaikka oli oikotieksi (Genvägen) kutsumamme polunpätkä halki tonttien n:o 1
ja 3. Illallahan vanhemmat ihmiset kulkivat tietä pitkin, ja nuoret saivat olla omissa oloissaan
aikuisten häiritsemättä. Tärkein pesäke oli kuitenkin aseman alue. Tänne tulivat nuoret myös
eteläpuolelta rautatietä. Tässäpä tulivat mainittua silloiset nuorisotilamme.

Asemasta, joka on jo ollut näkyvillä tässä kertomuksessa, on tehtävä hieman tarkemmin selkoa.
Rakennus sisälsi makasiinin, odotustilan ja asemamiehen konttorin. Konttorin perällä oli pieni
huone, jossa oli postitoimipaikkamme, siis Elsa Klevströmin, post-Elsan valtakunta. Postitalo
rakennettiin länsipuolelle, ja se näkyy kuvassa. Makasiinin puolella oli rekki, johon hevoset sai
sitoa. Oli hienoa joskus saada nähdä kartanon ajurin tulevan katetuilla vaunuilla noutamaan
tilanomistajaa junalta.

Sundqvist Kilon asemalla 50-luvulla
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Rakennukset aseman itäpuolella olivat asemamiehen asuntona. Elannon puoleiselle mäelle
rakennettiin 50-luvulla kioski ja taksikoppi. Asemamiehinä toimivat Sundqvist (toisessa kuvassa),
Strömberg ja Björkholm. Asemalla oli resiina, jota käytettiin, kun vaihteita piti käydä kääntämässä.
Raiteita oli ainakin kolme ja kiskoja oli vedetty Lillqvistin tehtaallekin.

Hyvät lukijat. Tässä ovat osat 1 ja 2. Kolmaskin – ja luultavasti viimeinen – jossa aion kertoa
liikkeistäni ja touhuistamme tulee, kun olette saaneet tämän sulatettua.

Per Olof Ahokainen

