
Kirkkonummen rakennetun ympäristön kaunein paikka -äänestyksen tulokset 
 
 
1. HVITTRÄSK: 

 Merkittävä kansallinen arkkitehtuurimiljoöö. 
 Kauniit rakennukset, piha-alue sekä kauniit maisemat, ainutlaatuista arkkitehtuuria. 
 Arkkitehtoonisesti kaunis ja arvokas. 
 Luonto, maisema, hiljaisuus. Menetin paikalle sydämeni ensimmäisellä vierailulla. Nykyisin lapset haluavat rantaan uimaan ja 

maisemia ihailemaan. 
 Rauhaa. Luonnon kauneudessa. 
 Upea museo ja luonnonkaunis alue. 
 Sijainniltaan ja maisemaltaan hieno kohde – vesistöä, kalliota, jylhää metsää. Historiallinen ja tyylikäs rakennuskanta ja upea 

puutarha. 
 Hvitträskin ranta. Pitkällä juoksulenkillä paras maisema mitä missään on! 

 
2. PORKKALANNIEMI: 

 Porkkalaan johtava tie. merenranta. Vårnäsin silta. 
 Luonnontilaista kulttuurimaisemaa, jossa voi bongata niin tavallisia kuin harvinaisempiakin lintuja ja muita eläimiä ja nauttia 

merestä ja luonnonrauhasta. 
 Porkkalanniemen merenrantakalliot josta näkymät ulkomerelle.  
 Silokalliot, meri, vanhat tammet. 
 Porkkalanniemen reitti, erittäin kaunis luonto. 

 
3. HEIKKILÄ: 

 Pala säästynyttä vanhaa Kirkkonummea ennen parenteesia melkein keskustassa. 
 
4. KIRKON YMPÄRISTÖ: 

 Kirkkonummen kirkko. Ihana vanha kivikirkko. 
 Keskiaikainen kirkko Pappilanmäeltä katsottuna lumisena pakkasaamuna on kuin postikortista. 
 Seurakuntatalo ja sen ympäristön asuintalot kuten Seurakunnantien kerrostalot ja rivitalot seurakuntatalon takaisessa rinteessä 

ovat hyvin kodikkaita myös ulkoa ja sopivat ympäristöönsä hyvin, ja luontoa on jätetty ympärille niin ulkoiluun kuin silmän iloksi. 
 



4. MEIKON ULKOILUALUE: 
 Meikoberget, upeat maisemat korkealta kalliolta Meikojärvelle. 
 Meikon bunkkerit on hyvin säilynyt Neuvostoliiton vuokra-ajan kohde. 

 
4. HUMALJÄRVI: 

 Maantie keskustassa Humaljärvelle. 
 Österbyntie varsi: Vanha maaseutumiljöö ja upea näkymä Humaljärvelle. 
 Humaljärveä ympäröivät tiet: Komeata maaseutu- ja kulttuurimaisemaa. 

 
5. HAAPAJÄRVI: 

 Haapajärven kaarteileva kylätie kirkkoineen. 
 Haapajärven kirkolta Lapinkylän tisteykseen. Järveä, perinnemaisemaa, kirkkoa, hautausmaata, peltoaukeeta, kaartuvia teitä. 

 
 
 
LISÄKSI ÄÄNIÄ SAIVAT: 
 

 POKROVA: Kaunis kirkko ja puutarha. Hyvä kun vanhat rakennukset korjattu ja uudistettu. 
 NUUKSIO: Nuuksion pikkujärvet ja reitit ovat kauneinta Kirkkonummea. 
 KURK GOLF: Kurk Golf väylä 14: Suomen kaunein golfväylä 
 RIGÅRDSNÄS: Vackert ungdomsföreningshus och danspaviljong på vacker plats. 
 VESITORNINMÄKI: Vesitornin Kallio josta aukeaa näkymät koko keskustan yli! 
 TEKOJÄRVI: metsäinen lenkki tekojärven ympäri. Matkalla voi nähdä monimuotoista luontoa, tervaleppämetsikön, niittyjä 

katajineen, kallioita joilta näkymät merelle; tekojärven rannalla viihtyvät monet ulkoilijat ja marjastajat. Tämä lähivirkistysympäristö 
on lisäksi hyvin saavutettavissa Kantvikista ja Siuntiosta. 


