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Tervetuloa Eerikinpolulle!
Eerikinpolku kertoo Koski-Navalan alueen historiasta, luonnosta ja nykypäivästä. Alueella on
suojeltuja rakennuksia ja kulttuurimaisemaa sekä luonnonsuojelukohteita. Alue on pääosin
Kirkkonummen kunnan omistama. Pysy merkityllä reitillä ja kunnioita myös luontoa ympärilläsi.
Kartanoissa on asukkaita ja toimintaa, älä mene piha-alueille!
Reitti kulkee polkuja ja pikkuteitä pitkin Haapajärven rantamilla Eerikinkartanon ja Navalan kartanon
välisessä maastossa. Kohteet on merkitty maastoon numeroiduilla tolpilla. Aloituspiste on
Eerikinkartanon pihapirissä, mutta reitin voi yhtä hyvin kulkea myös Navalan suunnasta.
Pysäköintimahdollisuus muutamalle autolle on Eerikinkartanon pihapiirissä (Eerikinkartanontie 164,
02880 Veikkola) sekä Navalan kesäteatterin luona (Navalanpolku, 02880 Veikkola).
Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi on tehnyt tämän
kulttuuripolun ja esitteen yhteistyössä Veikkolan
kyläyhdistys ry:n ja Eerikinkartanon johtokunnan kanssa.
Polun logon on tehnyt Franz Raschbacher.
Vanhat valokuvat ovat peräisin Anna Köllerfedtin
albumista. Hän oli Maria von Wahlbergin sisar, os.
Sinebrychoff.
Lähdeviitteet on merkitty lyhenteillä sulkuihin.
Opaslehtisen lopussa on lähdeluettelo selityksineen sekä
linkkilista lisätietoja etsiville.
Anna palautetta:
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
Sisääntulo Eerikinkartanolle 1900-luvun alkupuolella.,
Taustalla näkyy päärakennus ja oikealla puutarhurin
asunto, jonka päädyssä on vellikello. KA
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Koski-Navalan kylä näkyy pitäjänkartastossa 1800-luvun puolivälissä.
Kylän alue ulottui Kaljärven länsipuolelta Espoon rajalle saakka. Suuri osa nykyisestä Veikkolan taajamasta on
rakennettu Eerikinkartanon entisille maille. (Narc, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto,
Pitäjänkartasto, Kirkkonummi (2041 07+04 Ia.* -/- -)

Kirkkonummen vanhimpiin kuuluvat kartanot Koskis ja Navala sijaitsevat Haapajärven rantamaisemissa. Näistä
on lähtöisin kylän nimi Koski-Navala. Historiallisella ajalla Pohjoisen Kirkkonummen vanha asutus oli pitkään
pääosin suomenkielistä, mikä näkyy vanhassa paikannimistössä. Vesistöillä ja kylillä on suomenkieliset nimet:
Lamminjärvi, Haapajärvi, Kaljärvi, Hepari, Veikkola, Kauhala, Kylmälä jne. (KeS, s. 39-40)
Keskiajalla nykyinen Koskis vaikutusvaltaisen Grabben rälssisuvun omistuksessa. Sen jälkeen omistajia ovat
olleet mm. sotapalveluksistaan aateloidut suvut Silfverbögel ja Tandefelt. Navalan säteri on useimmiten ollut
samalla omistajalla kuin Kosken rälssisäteri. 1800-luvun puolivälissä omistajana oli helsinkiläinen kauppias
E.J.Silvius. (R&F osa III s. 127-129)
Suomen Kaartin
ylilääkäri, valtioneuvos
Carl Ferdinand von
Wahlberg hankki 1890
omistukseensa
molemmat kartanot ja
yhdisti ne kiinteistöksi
nimeltä Eriksgård
poikansa Erikin mukaan.
Vuodelta 1912 olevassa
kuvassa Carl von
Wahlberg on eturivissä
toinen oikealta.
Hän on juhlavassa
virkapuvussaan lähdössä
Romanovien 300vuotisjuhliin delegaattien
ja kenraalikuvernöörin
kanslian
virkamiesten kanssa.
Kuva: Museovirasto
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Kartanoilla oli 1900-luvun alussa monipuolista viljelystoimintaa sekä maidontuotantoa ja sahalaitos, joka toimi
aluksi höyrykoneella, sitten lokomobiililla.
Erik von Wahlberg kuoli tapaturmaisesti ja C.F. von Wahlberg testamenttasi kiinteistön rakennuksineen ja
laajoine maa-alueineen Kirkkonummen kunnalle. von Wahlbergin testamenttilahjoituksen sisältöön perustuen
Kirkkonummen kunta perusti Eerikinkartanoon maamieskoulun, joka vihittiin käyttöön 1924.
Maamieskoulu lakkautettiin vuonna 1955. Sen jälkeen alueen rakennuksissa on ollut ulkopuolisia vuokralaisia ja
Kirkkonummen kunnan eri toimintoja.
(HBj)

EERIKINKARTANON PIHAPIIRIN RAKENNUKSET 2014

1
EERIKINKARTANON PÄÄRAKENNUS
2
LÄNTINEN SIIPIRAKENNUS
3
ITÄISET SIIPIRAKENNUKSET
4
SUOLA-AITTA
5
LEIVINTUPA

6
SAUNA
7
SIKALA
8
BÄNDIPAJA
9
KENGITYSPAJA
10.
PUUVAJA JA KUIVAAMO
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Näkymä suola-aitalta joen suuntaan 1900-luvun alussa. Vasemmalla on suola-aitta ja sen takana makasiini.
Keskellä kuvaa oleva pieni rakennus on nykyisen leivintuvan edeltäjä.
Taustalla joen rannassa näkyy vanha navetta. KA

1 SUOLA-AITTA
Kartanossa oli hyvin karkeaa suolaa varten oma varastoaitta. Suola-aitta on ehkä vanhin alkuperäisessä asussa
säilynyt rakennus kartanoiden alueella. Päätyhirteen on veistetty vuosiluku 1777. Kartanon suolavaraston
puurakenteet ovat vieläkin niin suolalla kyllästettyjä, ettei maali tartu puuhun.
Kartanoilla suolattiin talven varalle kalaa, lihaa ja vihanneksia. Pohjois-Euroopassa suolan saanti oli 1900-luvun
alkuun asti monen mutkan takana. Suola oli kalliimpaa kuin kulta. Roomalaiset, ranskalaiset, venetsialaiset ja
Habsburgit rahoittivat sotansa suolan myynnillä. Sotilaansa ja työläiset saivat palkkansa suolassa. 1900-luvulle
asti suolaa etsittiin täältäkin. Geologit ovat nyt selvittäneet, että suolaa löytyy melkein kaikkialta, eikä sitä ei enää
pidetä arvokkaana.
Kartanon suolakurkkuohje:
Liotusvesi:
1 kg suolaa
3 l vettä
Säilytykseen:
100 kpl kurkkuja
3 dl etikkaa
mustia viinimarjanlehtiä
dilliä
2-3 maustepippurihernettä
1½ l vettä

Suola sekoitetaan kylmään veteen, ja kun se on
täydellisesti sulanut, pannaan siihen pestyt, kuivatut
kurkut ja saavat ne seistä siinä kolme vuorokautta.
Puupytyn pohjalle pannaan kerros lehtiä ja dillin
kukkia ja niiden päälle ladotaan kurkut hyvin,
jotteivät koske toisiaan. Etikka ja vesi keitetään ja
kaadetaan kuumana kurkuille. Pytty peitetään
kannella, joka painaa kurkut liemeen.
Lähteet: Mark Kurlansky: Salt 2002
Irralliset lehtiset 1900-luvun alussa painetusta keittokirjasta
(nimeä ja tekijää ei ole tiedossa)
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2 LEIVINTUPA
Leivintupa on rakennettu nykyiseen klassisistiseen muotoonsa pilastereineen vuonna 1937 (BS
s.228). Vahoista kuvista näkyy, että samalla paikalla on aiemminkin ollut samankokoinen rakennus,
mutta ei ole varmaa tietoa, oliko sekin jo leivintupa.
Maatalouskoulun aikaan tarvittiin tietenkin yhteistä ruokahuoltoa, mutta jo kartanoiden aikaan oli
paljon työväkeä ja ruokataloudesta huolehdittiin silloin pääasiassa omavaraistalouden pohjalta.
Eerikinkartanolla oli 1900-luvun alussa 107 asukasta, joista 59 oli suomenkielisiä. (R&F III s. 127).
Kartanon työntekijöihin kuului mm. tilanhoitaja eli förvaltteri, maatalouspuolen työnjohtaja eli vouti,
puutarhuri, metsänvartija, karjanhoitaja, meijerikkö, seppä, sahanasettaja, ajuri, sekä suuri joukko
työntekijöitä maatalouden ja sahan töissä sekä torppareita ja mäkitupalaisia, jotka myös tekivät töitä
kartanolle.
Helvi Leppäkivi, joka on asunut koko 90-vuotisen elämänsä Veikkolassa, on muistellut lapsuuttaan
näin: Isä Theodor Nikander oli Eerikinkartanolla työnjohtajana ja äiti Martta naimisiin menoonsa asti
meijerikkönä. Isä sai kartanolta muonan, itsellä oli neljä lehmää. Äiti teki voita ja me lapset veimme
sitä isoihin taloihin. Järvestä kannettiin vesi lehmille ja kalastettiin. Mukavaa oli, ei ruuan puutetta ollut.
Siitä vähästä, mitä oli annettiin naapurillekin, vaikkapa silloin, kun teurastettiin tai leivottiin.(LH)

Varpuspariskunta. SM

Kulttuurimaisema tarjoaa pesäpaikkoja monille eri lajeille, joita kartanomaisemassa voi havaita ympäri
vuoden. Näitä ovat varis, harakka, varpunen, pikkuvarpunen, viherpeippo, punatulkku sekä naakka.
Ympäröiviltä peltoaukeilta voi alkukesästä kuulla myös ruisrääkän raksuttavan ääntelyn (TjT).
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Osa Eerikinkartanon vanhasta navetasta. KA

3 KOSKI JA JOKI
Nykyinen Eerikinkartano sai keskiajalla alun perin nimen Koski eli Koskis pienestä koskesta Kaljärven
ja Haapajärven välisessä joessa.
Nykyisiin karttoihin ei tälle puroksi kuihtuneelle joelle ole merkitty nimeä lainkaan, mutta aiemmin sitä
on kutsuttu mm. nimillä Kalljärvibäcken, Eriksgårds å ja Kartanonjoki. Joen varrella on aikoinaan ollut
mm. vesimylly, siitä on muistona joen pohjoispuolella olevan pellon nimi Kvarnåker eli Myllypelto
(KOTUS).

Puhdas, juokseva vesi oli erittäin tärkeää ennen vesijohtojen aikaa. Sitä tarvittiin myös
karjataloudessa. Eerikinkartanon vanha navetta sijaitsi aivan puron kupeessa. Vanhan navetan
perustalle rakennettiin puuvaja vuonna 1935 ja viereen tiilinen kuivaamo 1936 (BS 228).

Harakat, naakat ja varikset talvehtivat usein parvissa asutuksen liepeillä. SM
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Eerikinkartano ja puron rantamat pohjoisesta katsottuna 1900-luvun alussa. KA

4 a SAUNA
Puron rannassa ollut pesutupa korvattiin uudella ennen toista maailmansotaa. Punainen
saunarakennus, joka rakennettiin 1935 klassisistiseen tyyliin aumakattoineen ja pilastereineen on
aivan puron rannassa (BS s. 228). Siellä peseytyivät maatalousoppilaitoksen oppilaat ja pyykit pestiin
saunan isossa pyykkituvassa.
Maire Murto on muistellut näin: Neliskulmaisen rakennuksen muistan koko ikäni. Se oli aika uusi ja
tilava. Pesuhuoneessa oli kaksi pataa ja neljä isoa punkkaa, jossa pyykki pestiin pyykkilaudalla.
Sauna oli iso ja hieno, siellä oli kiva kylpeä. Olin toisella luokalla oppikoulussa, eikä minulla sinä
kesänä ollut ehtoja. Edelliskesänä sain ehdot suomesta ja kolmannella saksasta. Tuona kesänä joudin
vanhimman siskoni apulaisen kanssa pyykille kartanon pesutupaan. Koulupojilla riitti pyykkiä, joten Iso
pesutupa oli tarpeen. Pyykkien ja kehon pesulle oli omat erilliset tilat. (MM)
Pyykinpesua kartanossa 1800-luvun lopulla
Kartanossa oli sauna ja pesutupa. Palveluväki,
joihin kuuluivat pyykkärit, arkisemmalla nimellä
pyykkimuijat, hoitivat pyykinpesun. Kartanon
emännän tehtävä oli vain “painaa nappia” eli antaa
tehtäväkäsky saadakseen kartanonsa vaatehuollon
kuntoon ja liinavaatteet hohtavina kaappeihin.
Pyykki ei välttämättä ollut puhdasta - vaikka se
olisikin ollut hohtavan valkoista. Syy ei ollut yksin
pyykkärin, sillä tekstiilien määrä ja likaisten
pyykkivuorien säilyttäminen oli vielä 1800-luvun
vaihteesta merkkinä varallisuudesta. Isopyykki lakanat, päällysvaatteet, pöytäliinat - pestiin pari
kertaa vuodessa. Pikkupyykki, alusvaatteet,
pikkupyyhkeet ja nenäliinat pestiin parin viikon
välein. Edes kartanon väki ei tiennyt bakteereista ja

viruksista ja niiden yhteyksistä sairastumisiin. Vain
näkyvä lika oli likaa!
Helsingin ensimmäinen kaupunginlääkäri Vilhelm
Sucksdorff teki vuonna 1894 väitöstutkimuksen
pyykin pesusta. Tutkimuksen mukaan sairauksia
aiheuttavat pieneliöt kuolevat +70 asteisessa
vedessä tunnissa. Tieto käynnisti pyykin keittämisen
kaikkialla, kartanoissa ja mökeissä. Isopyykkiä
ryhdyttiin keittämään ulkona tai saunan padassa.
Purovesi ja sadevesi sopivat hyvin pyykin pesuun.
Ennen keittämistä vaatteet hangattiin pyykkipunkan
pohjaa tai pyykkilautaa vasten. Lipeää käytettiin
pesuaineena keitettäessä ja kotitekoista saippuaa
hangattaessa. Arki- ja liinavaatteet olivat
luonnonkuituisia ja kestivät keittämisen.
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Pyykkiä ei huuhdottu pesutuvassa, koska kaikki vesi
oli kannettava purosta tai kaivosta. Höyryävät pyykit
kuljetettiin maitokärryillä tai vesikelkalla purolle.
Pyykki huuhdottiin, kierrettiin ja taas huuhdottiin ja

kierrettiin käsipelillä. Pyykki ripustettiin kuivumaan
pihalle pingotetuille naruille. Luonnonvärisistä
liinavaatteista tuli aikaa myöden vitivalkoisia.
Lähteet: Biografiakeskuksen julkaisu/Sucksdorff,
Työväenperinneseuran julkaisu/Terveellistä puhtautta

Eerikinkartanon pihapiiri Haapajärven suunnasta nähtynä, vasemmalla näkyy pihapiirin siipirakennus, meijeri ja
navetta joen rannassa, äärimmäisenä oikealla sikala. KA

4 b SIKALA
Kartanon vanha sikala on monen rakennusvaiheen tulos. Rakennuksen päätysivut, jotka on tehty
hakatuista graniittilohkareista ja tiilestä, ovat 1900-luvun alusta. Keskiosa on rakennettu 1930-luvulla
betonista ja siporexista (BS s. 228). Eerikinkartanon pihapiirissä vanha sikala on ainoa jäljellä oleva
rakennus, joka liittyy selkeästi vanhaan maatalouteen ja karjanhoitoon. Kartano oli omavarainen lihan
tuottaja ja kasvatti eläimiä myös työntekijöilleen.
Meijerikkö Nikanderin jälkeläiset ovat kertoneet, että kartano saattoi lahjoittaa eläkkeelle jäävälle
työntekijälleen jonkun eläimen ja luvan ottaa polttopuita kartanon mailta. (LH)
Maire Murto, kartanon sepän tytär on kertonut: ”Meille tuli porsas kartanon sikalasta joka vuosi. Kerran
kun porsas tuotiin meille, se valitti kovasti. Ihmekös tuo, kun joutuu isosta talosta pieneen taloon, isä
sanoi matkien vanhaa Puukkoa. ” (MM)
Kartanon uusi navetta ja talouskeskus sijaitsevat omana kokonaisuutenaan Eerikinkartanontien
länsipuolella, Lohantien varrella. Uusi navetta rakennettiin vuonna 1930 ja siellä oli enimmillään 110
lypsylehmää (HBj s. 35).
Nykyään tuon uuden talouskeskuksen rakennuksissa toimii ratsastustalli.
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Eerikinkartanon päärakennus 1900-luvun alussa. Sisäänkäynnin edustalla olevassa rondellissa oli 1900-luvun
alussa koristeena sen ajan muotikasveja, mm. agaveja. KA

5 KURKISTUS PIHAPIIRIIN
Kartanon päärakennus on todennäköisesti sijainnut samalla paikalla jo keskiajalta lähtien (KoS s. 28)
Päärakennuksen on nykyiseen empiretyyliseen muotoonsa rakentanut kauppias E.J.Silvius 1859-60.
(BS s. 228).

Kartanon viimeinen yksityinen omistaja, valtioneuvos Carl Ferdinand von Walberg (1847-1920) oli
syntynyt Venäjällä, saksalaisessa siirtokunnassa Volgan rannalla. Hän toimi Suomen Kaartin
henkilääkärinä Turkin sodassa ja sitten lääkintöhallituksen pääjohtajana Bobrikoffin aikana.
Virkauransa jälkeen hän asui Suomessa Eerikinkartanolla puolisonsa Maria Sinebrychoffin kanssa.
(KE)

Tämä pariskunta vaikutti monin tavoin Pohjois-Kirkkonummen kehittymiseen sekä maatalouden alalla
että tukemalla paikallisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia. Haapajärven kirkossa on tallella von
Wahlbergin lahjoittamia esineitä.
Eerikinkartanon päärakennuksessa asui von Wahlbergien jälkeen mm. Eerikinkartanon tilanhoitaja eli
förvaltteri.
Porkkalan vuokrakauden aikaan kartanon salissa pidettiin myös kunnan virallisia kokouksia. Nykyään
rakennuksessa on asuntoja ja juhlatiloja. Salissa on jäljellä komea kattokruunu ja kookas
beidemeiersohva von Wahlbergin ajoilta.
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Puutarhurin asunto. KA

Pihapiirin läntinen sivurakennus on luultavimmin rakennettu jo 1700-luvulla. 1900-luvun alkupuolella
se oli puutarhurin asuntona. Puutarhuri Bergmanin rouvan nuorin sisko meni naimisiin förvaltteri
Janssonin kanssa (MM ). Viime vuosina rakennus on ollut mm. kansalaisopiston käytössä
kudontapajana.

Päärakennuksen pihapiiri oli aikoinaan aidattuna, siitä muistuttavat vielä vanhat portinpylväät. Reunimmaisena
vasemmalla näkyy myös vanha meijeri. KA

Joen puolella olevat siipirakennukset on rakennettu noin vuonna 1890 (BS s. 228). Maamieskoulun
aikaan niissä toimi oppilasasuntola. Sen jälkeen tiloja vuokrattiin mm. Kirkkonummen - Siuntion
kihlakunnanoikeuden käyttöön. Kun Kirkkonummen kunta tarvitsi tiloja lastenkodille, entinen keittiöruokala ja asuntola muutettiin lastenkodiksi. Lastenkodin jälkeen tiloissa toimi nuorisokoti. (HBj s. 27)
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Eerikinkartano näkyy Senaatin
kartastossa 1800- ja 1900-luvun
taitteessa nimellä Koskinen.
Kartalle on piirretty päärakennuksen ja
järven välissä oleva muotopuutarha
puukujineen.
Tästä puutarhasta on jäljellä enää
joitakin kiveyksiä ja suuria puita
pihapiirissä ja järvelle johtavan tien
varrella.
(Narc Maanmittaushallitus,
Maanmittaushallituksen historiallinen karttaarkisto, Senaatin kartasto, [Kirkkonummi] (VII
27))

6 PUUTARHA
Eerikikartanon puutarhassa päärakennuksen ja Haapajärven välissä on nykyään joitakin vanhoja
omenapuita jäljellä, mutta suurin osa entisestä muotopuutarhasta on peltona. Puutarhurina 1800-luvun
lopulla toiminut Edvard Berg on luultavasti luonut kartanoiden päärakennuksia ympäröineet
puutarhaistutukset. Hänen poikansa Albert Berg jatkoi puutarhurina isän jäätyä eläkkeelle. Albert
laajensi puutarhatoiminnan kauppapuutarhaksi. Albertin veli Arthur oli Aavarannan puutarhuri ja
nähtävästi nämä veljekset toivat tomaatin viljelyn Kirkkonummelle (HBj s. 23).
Valtioneuvos von Wahlberg huomasi kerran, että puutarhassa kävi omenavarkaita. Eräs vanhempi
ukko pantiin vartioon. Hänellä oli sänky öisellä vartiopaikallaan. Ukko oli kuitenkin niin sikeäuninen,
että kylän pojat eräänä yönä kantoivat sängyn nukkujineen puutarhan ulkopuolelle. (HBj s. 40)
Puutarhaviljelykseen liittyneet kasvihuoneet on purettu. Veikkolan Nuorison harrastustoiminnan
kannatusyhdistys ry on kunnostanut kasvihuoneisiin liittyneen huoltorakennuksen bändipajaksi.

Kasvihuoneet olivat päärakennuksen länsipuolella. KA
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Haapajärven rantamaisemat olivat aikoinaan avoimet, kun karja laidunsi rannoilla ja luonnonheinää myös
niitettiin rehuksi. KA

7 HAAPAJÄRVI LINTUINEEN
Haapajärvi on matala humuspitoinen järvi, jonka rannoilla on myös puustoa ja peltoja. Järvi rantoineen
tarjoaakin monelle lintulajillemme sopivan pesimäympäristön.
Tyypillisiä pesimälajeja vesilinnuista ovat puolisukeltajat, sini- eli heinäsorsa, haapana sekä tavi.
Puolisukeltajien tunnusmerkkejä ovat 1. ravinnon hankinta puolisukelluksessa sekä 2. lentoonlähtö
suoraan ilmaan, ilman vauhdinottoa vedenpintaa pitkin. Kokosukeltajista ovat järvellä edustettuina
telkkä sekä isokoskelo. Muita järvellä pesiviä vesilintuja ovat uikkuihin lukeutuva silkkiuikku sekä
laulujoutsen.

Silkkiuikkuperhe. SM

Telkkäpariskunta. SM

Muuttoaikoina järvelle pysähtyy myös lajeja jotka eivät järvellä pesi tai esiinny muutenkaan
pesimäaikaan. Näitä lajeja ovat, tukkakoskelo, jouhisorsa, heinätavi sekä harvinaisempi pohjoinen
pesimälintumme uivelo.
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Järvellä tavataan myös haikaralajeja joista harmaahaikaran pesintään soveltuisi järven tiheä
länsipuolen metsikkö. Toistaiseksi pesintää ei ole vielä (2014) todettu.
Harvinaisempi haikaralaji alueella on kaulushaikara. lajin pesintä järvellä voisi myöskin toteutua.
Lintua on vaikea päästä näkemään. Sen olemassaolon paljastaakin ääntely joka sumutorvimaisena
kantautuu kilometrien päähän. Lokeista ja tiiroista järvellä pesii kalalokki. Muita esiintyviä lajeja ovat
harmaalokki, selkälokki (talvella myös merilokki ) sekä kala- ja lapintiira. Lapintiira aloittaa pitkän
muuttomatkansa Etelä-Afrikkaan jo elokuun alkupuolella.
Rantamättäissä pesivän taivaanvuohen voi myös kuulla mäkättävässä soidinlennossa. Märissä
metsänpainanteissa pesii myös toinen kurppalaji, lehtokurppa. Tämä laji lentelee kevätiltaisin
soidinalueensa reunoja pitkin harvahkoin siiveniskuin samalla äännellen jotenkin seuraavasti, "orr, orr.
ptsiit ".
Rantaruovikoissa sekä muutenkin rannan läheisyydessä viihtyviä lajeja ovat pesimäaikaan ruovikoissa
tavattavat ruoko - ja rytikerttunen sekä satakieli. Korkeammalla koivuston latvaosissa voi lauleskella
kultarinta.
Pelloita kantautuvia ääniä ovat kiuru, niittykirvinen, kottarainen sekä kuovi. Vähemmän äänteleviä
aukeilla paikoilla esiintyviä lajeja ovat kivitasku, pensastasku sekä pikkulepinkäinen (TjT).

Kultarinta. SM
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Karttaan om merkitty kivikautiset muinaisjäännökset Uudellamaalla ja Litorina-meren aikainen ranta. PohjoisKirkkonummella ja Espoonlahden muinaisen pohjukan ympäristössä on suuri löytökeskittymä.
• = Kivikautiset muinaisjäännökset; Ruskea = Selänne; Oranssi = Litorinameren aikainen maa-alue;
Sininen = Litorinameren alue; Vaalea sininen = Nykyinen merialue
(Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri 12/2011, pohjakartta-aineisto©MML, 2012)

8 PELTOMAISEMA JA MUINAINEN ASUTUS
Suurin osa Uudestamaasta oli jääkauden jälkeen veden peitossa. Jääkauden painama maa nousi
kuitenkin etenkin mesoliittisella kaudella huomattavan nopeasti ja jo muutamassa sadassa vuodessa
ulkosaaristosta oli tullut osa mannerta. Maa nousi eri osissa Uuttamaata eri nopeuksilla. Esimerkiksi
Litorinameren aikaan mesoliittisella kaudella ranta oli Läntisellä Uudellamaalla noin 40 metriä nykyistä
merenpintaa korkeammalla.
Ensimmäiset asukkaat saapuivat nykyisen Uudenmaan maakunnan alueelle jääkauden jälkeen.
Asutus seuraili koko kivikauden pääsääntöisesti rannikon rantaviivaa, sillä kivikauden asukkaat olivat
metsästäjä-keräilijöitä ja asettuivat tyypillisesti vesistöjen ja hyvien riistamaiden läheisyyteen. Myös
makean veden saanti vaikutti asutuksen sijoittumiseen. Metsästys, kalastus ja hylkeenpyynti olivat
tärkeimmät elinkeinot. (MMM s. 15)
Haapajärven ympäristössä on ollut asutusta jo kivikaudesta alkaen. Meri ulottui muinoin PohjoisKirkkonummelle saakka ja eri-ikäisiä rantamuodostumia on edelleen havaittavissa terasseina
peltomaisemassa.
Haapajärvi on nykyisin on noin 42 metriä merenpinnan yläpuolella. Noin 8000 vuotta sitten
Kirkkonummen pohjoisosan järvet Tampajasta Kaljärveen olivat jo kuroutuneet merestä, kun
mesoliittisella kivi-kaudella rantaviiva Kirkkonummen seudulla oli korkeustasolla noin 40 m mpy.
15
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Eteläisemmät järvialtaat olivat tässä vaiheessa juuri kuroutumassa tai vielä yhteydessä mereen
muodostaen repaleisen saariston salmineen ja suojaisine lahtineen.
Kivikauden loppujaksoilla, noin 5300 vuotta sitten, rantaviiva sijaitsi korkeustasolla noin 25 m mpy ja
Pohjois-Kirkkonummi tarjosi metsästäjä-keräilijäyhteisöille monipuolisen nautinta-alueen pienten
järvien rannoilla rannikon läheisyydessä (KoS s. 7).
Kivikautisesta asutuksesta kertovat alueelta löytyneet kiviesineet. Pellosta Eerikikartanon
lounaispuolelta Narikkaanpelloista (KOTUS) on löydetty suuri, kiertäen hangattu hioinkivi, Paikalla on
kosteaa, savipitoista rantapeltoa ja hioinkivi on todennäköisesti tuotu tarkoituksella ranta-alueelle tai
upotettu vesistöön. (KoS s 44)

Arkeologisen inventoinnin yhteydessä tehtiin Veikkolan keskustasta ympäristöineen pintamalli MML:n
tuottamasta ilmalaserkeilausaineistosta.
Korkeuskäyrät ovat 5 m välein. Pintamallista hahmottuu hyvin selvitysalueen korkeuserot ja vesistöt.
Kuvan alalaidassa erottuu myös aikoinaan salmella Haapajärveen yhteydessä ollut kuivatettu Vähäjärvi.
(Satu Koivisto/ARKE, Museovirasto 2013)
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Navala Haapapärven kylän suunnalta nähtynä 1900-luvun alussa.
Nykyisen tanssiladon ja kesäteatterin paikkeilla oli silloin peltoa. KA.

9 TANSSILATO
Navalan rantapellon reunaan rakennettiin 1920-luvulla iso heinälato.
1980-luvulla paikalliset yhdistykset, Norra Kyrkslätts folkdansare ja Veikkolan nuorisoseura
kunnostivat talkoilla Navalan puistoa 1980-luvulla. Silloin havaittiin, että kesäjuhlien yhteydessä
tarvitaan sateen sattuessa myös sisätiloja ja tanssilattiaa ja Navalan lato kunnostettiin tanssiladoksi.
(BJH s. 31).

Latoa voi vuokrata juhliin ja tapahtumiin ja paikalliset yhdistykset järjestävät siellä tansseja ja muita
kesätapahtumia.
Eerikinkartanon johtokunta on rakennuttanut ladon rannanpuoleiselle seinustalle terassin kulkua
helpottamaan. Terassilta voi myös hyvin ihailla Haapajärven maisemia ja linnustoa.

Laulujoutsenia. SM
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Veikkolan Kartanoteatteri ja Raija Orasen näytelmä ”Kaikki maan hedelmät” Navalan puistossa kesällä 2008. SM

10 KESÄTEATTERI
Tanssiladon lisäksi myös Navalan kesäteatteri katsomoineen on rakennettu pääosin talkoovoimin
1980-luvulla. Navalan juhannusjuhlia vietettiin siellä monen vuosikymmen ajan paikallisten yhdistysten
voimin. Juhlissa oli perinteinen juhannussalko ja usein oli vieraana Näkki, joka nousi suoraan järvestä.
Veikkolan Kartanoteatteri aloitti toimintansa 2000-luvun alkupuolella. Kirjailija Raija Oranen kirjoitti
teatterille näytelmän, jonka tapahtumat perustuivat Eerikinkartanon historiaan. ”Kaikki maan hedelmät”
sai ensi-iltansa juhannuksena 2008 Navalan puistossa. Näytelmä kertoo Eerikinkartanon ja Navalan
kartanon viimeisen yksityisen omistajan, Carl Ferdinand von Wahlbergin elämästä, johon nivoutuu
myös Sinebrychoffin perheen tarinaa. (VK)

Talvisaikaan teatterikenttää ympäröivässä metsäpuistossa saattaa tavata tiaisparvia ja muita talvilintuja, kuten
punatulkkuja. Kirkkaan värinen talitiainen on kaikille tuttu, ruskeasävyistä töyhtötiaista ei niin helposti huomaa.
SM
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Kirkasvetinen puro on uurtanut hiekkaiseen maahan syvän uoman. Kuva: RP

11 NAVALANPURO
Teatterikentän reunalla pieni, kirkasvetinen puro tuo vetensä Haapajärveen.
Rantametsissä esiintyvät normaalit yleiset lintulajimme peippo, uunilintu ( pajulintu ), metsäkirvinen
sekä punarinta. Muita lajeja rantametsiköissä ovat peukaloinen, rautiainen, lehtokerttu, hernekerttu
sekä pensaskerttu. Harvinaisempi kerttulaji alueella on taitava laulaja mustapääkerttu.
Rastaista alueella pesii räkättirastas, mustarasta, punakylkirastas sekä laulurastas. Isompia
metsälintuja ovat sepel- ja uttukyyhky. Sepelkyyhky on voimakkaasti yleistynyt laji viime vuosina.
Linnusta on tullut tyypillinen puistolintu kaupunkeihimme. (TjT)
Moni on kastellut kenkänsä loikkiessaan puron yli rantareitillä ja puroon on heitelty kaikenlaista
puutavaraa siltatarpeiksi. Kesällä 2014 Veikkolan kyläyhdistyksen väki rakensi kunnan
talkooavustuksen tuella puron yli pienen sillan ja avasi polkua paremmin kuljettavaksi.

Alkukevät 2014 puron rannassa. TaT

Talkoomiesten työkalut. KP
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Metsät Eerikinpolun varrella ovat lehtipuuvaltaisia ja monin paikoin esiintyy melko rehevää lehtoa.
Polun varrella esiintyviä lehtipuulajeja ovat esimerkiksi koivu, haapa, raita, harmaa- ja tervaleppä, tammi, tuomi
ja pähkinäpensas. Myös havupuita (kuusi, mänty, lehtikuusi) esiintyy jonkin verran. Navalanpuron lähellä metsä
on lehtipuuvaltaista lehtoa ja lähistöllä kasvaa paljon sekä pähkinäpensaita että tammia. PR

12 RINNELEHTO SIENINEEN
Eerikinpolun varrella olevissa lehtipuissa kasvaa useita kääpälajeja kuten arinakääpää, taulakääpää,
kantokääpää, raidankääpää, pökkelökääpää ja pakurikääpää. Polun varrelta löytyy iso koivupölli, jolla
kasvaa pökkelökäävän ja taulakäävän itiöemiä. Taulakäävän itiöemät ovat monivuotisia (jopa 30-40
vuotta vanhoja), isoja ja kaviomaisia.
Taulakääpää on hyötykäytetty
jo tuhansia vuosia, sillä siitä
valmistettua taulaa käytettiin
tulen sytyttämiseen ennen
tulitikkujen keksimistä.
Taulakäävästä on valmistettu
myös vaatteita kuten hattuja ja
liivejä. (PR)

Taulakääpää on kutsuttu myös
nimellä pakkula. (VT s. 460)
Taulakääpä. PR
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Myös muita ensisijaisesti koivulla kasvavia kääpälajeja on hyödynnetty; esimerkiksi pökkelökäävästä
saa erinomaisen neulatyynyn ja pakurikäävästä on tehty teetä ja kansantiedon perusteella sen avulla
voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä monenlaisia vaivoja.
Suomessa on n. 250 kääpälajia ja käävät ova tärkein puita lahottava sieniryhmä. Kääpien lisäksi puita
lahottavia sieniä löytyy myös orvakoista, orakkaista ja helttasienistä (esim. mesisieni, vinokkaat ja
helokat).
Osa kääpälajeista on loisia, jotka lahottavat eläviä puita, ja jotkut niistä (kuten juurikääpä) voivat
aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita metsissämme. Valtaosa lajeista on kuitenkin kuolleita puita
lahottavia saprofyyttejä, joilla on tärkeä ekologinen tehtävä puihin sitoutuneen vaikeasti hajoavan
puuaineksen (ligniini ja selluloosa) kierrättämisessä muiden eliölajien käyttöön.
Käävät ovatkin metsien monimuotoisuuden moottoreita, jotka lahotustoimintansa kautta luovat
pesäpaikkoja lukuisille lintulajeille ja piennisäkkäille ja joiden itiöemät ja puita lahottavat rihmastot ovat
ravintoa erittäin suurelle joukolle hyönteislajeja. Osa kääpälajeista muodostaa pitkäikäisiä
monivuotisia itiöemiä (esim. taulakääpä), mutta suurin osa lajeista muodostaa yksivuotisia itiöemiä
kuten helttasienet. Kääpien itiöemät ovat muodoltaan joko ulkonevia lakin muodostavia (etenkin
pystypuilla kasvavat lajit) tai pinnanmyötäisiä ja lakittomia (kaatuneiden puiden alapinnalla kasvavat
lajit).
Kääpien lisäksi lähellä kasvaa myös maassa kasvavia sieniä, joista osa on puiden juuristojen kanssa
symbioosissa eläviä mykoritsasieniä ja osa kariketta lahottavia sieniä.
Alkusyksystä 2014 Navalan rinnelehdosta löytyi ainakin lehtikuusen kanssa symbioosissa elävää
lehtikuusentattia ja joitakin haperoita. Aikaisempina syksyinä alueelta on löytynyt esimerkiksi
herkullista mustatorvisientä.(PR)

Lehtikuusentatti. PR
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Kulkijat ovat alkaneet kutsua Navalan puistikossa olevaa laakeaa kiveä noidankiveksi ja uhrikiveksi. PR

13 NOIDANKIVI
Tammien ja pähkinäpensaiden katveessa on kookas laakea kivi, joka on kutkuttanut kävijöiden
mielikuvitusta. Laakeaa kiveä kuuluu käytetyn pöytänä kartanon aikoina (HBj s. 30).
Mistä ja miten näin painava kivi on päätynyt puistoon, on edelleen arvoitus.

Naakka rakentaa pesänsä mielellään vanhojen puiden koloihin. SM
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Navalan kartanon puutarha ja puukujanteet näkyvät Senaatin kartastossa 1800- ja 1900-luvun taitteessa.
(Narc Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Senaatin kartasto, [Kirkkonummi]
(VII 27))

14 TAMMIKUJA
Eerikikartanon päärakennusta ja Navalan kartanoa ympäröivät aikoinaan selkeät koristepuutarhat
kujanteineen ja istutuksineen. Navalan vanhan puutarhan terasseja on edelleen näkyvissä
päärakennuksen ja järven välissä, mutta näkyvin muisto siitä on kohti puroa johtava tammikuja.
Navalan puiston puiston rakentamisesta vastasivat 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä
luultavimmin puutarhuri Edvard Berg ja metsänhoitaja Emil Vartio. Tammikujaa kutsuttiin aikoinaan
nimellä ”snobbrännan” ja sen jatkeen aoli silta syvän puronotkon yli. Silta lahosi ja romahti jo 1930luvulla. 1980-luvulla sen paikalle tehtiin talkoilla uusi silta. (HBj s. 30-31). Tuokin silta kesti vain aikansa ja
purettiin pois.

Tammikuja 2014. PR
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Navalan kartanon aidattu pihapiiri 1900-luvun alkupuolella. KA
15 NAVALAN KARTANO
Navalan kartanon nimi on nähtävästi samaa suomenkielistä alkuperää kuin nimi Nauvo Turun
saaristossa ja Paimion muinaislinnan nimi Nakolinna. Taustalla saattaa olla henkilönnimi, *Nako:
*Navo- (Sp s. 287, HL s. 106, 217).
Navalan kylässä oli kaksi talonpoikaistilaa, kunnes majuri Henrik Silfverbögel osti ne ja liitti
rälssisäteriinsä Koskikseen. Pitkiä aikoja Navala ja Koskis olivat samoilla säätyläisomistajilla. mutta
1800-luvun alussa kartanot saivat eri omistajat. Navalan omistajina olivat 1800-luvulla mm.
maakamreeri Henrik Gylling, kenttäkomissaari Johan Nymander sekä apteekkari Viktor Rosberg.
Olutpanimoyhtiö Navala Ölbryggeri osti Navalan kartanon 1860-luvun lopulla. Sen jälkeen kartano
siirtyi von Wahlbergien omistukseen. (R&F, osa III s. 150-151).
Navalan nykyinen päärakennus on rakennettu olutpanimoyhtiön aikoina 1870-luvulla. Empireä
edustavassa talossa on järven puolella avokuisti ja pihan puolella poikkipääty ja monikulmainen
lasikuisti. Aumakattoinen empiretyylinen siipirakennus rakennus on päärakennusta vanhempi,
luultavimmin se on rakennettu 1800-luvun alussa (BS s. 226).
von Wahlbergien aikaan poika Dagvard asui Navalan päärakennuksessa. Dagvard eli ”Daggi” kuoli
melko nuorena ja kartano asiat jäivät vanhempien hoidettavaksi.
Navalan päärakennus oli erikoisessa roolissa vuoden 1918 taisteluiden aikaan. Kun punakaartit saivat
vallan Etelä-Suomessa, paikallisen punakaartin esikunta otti Navalan päärakennuksen käyttöönsä.
Pian kuitenkin havaittiin, että he olivat aatteellisia toimijoita, jotka pyrkivät estämään väkivallantekoja.
Vielä vuosikymmeniä myöhemmin vanhat paikkakuntalaiset, jotka olivat kokeneet tuon vaikean talven,
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antoivat tunnustusta näille paikallisille päälliköille. Ymmärrettiin, että heidän humaanin näkemyksensä
ansiosta täällä oli rauhallisempaa ja kurinalaisempaa kuin muilla seuduilla (HBj s. 10).
Navalan tultua Kirkkonummen kunnan omistukseen Navalan kartanossa toimi jonkin aikaa 1920- ja
30-luvuilla ruotsinkielinen teoreettinen karjanhoitokoulu. 1930-luvulla Navala oli vuokrattuna Nylands
svenska ungdomsförbundille, joka piti siellä kiertävää emäntäkoulua (HBj s. 28).
Kun eteläinen Kirkkonummi toisen maailmansodan jälkeen 1944 vuokrattiin Neuvostoliitolle
merisotilaalliseksi tukikohdaksi, myös kunnan hallinto siirtyi Pohjois-Kirkkonummelle. Kunnan
omistamat rakennukset Eerikinkartanossa ja Navalassa otettiin kunnan toimintojen käyttöön (HBi, s. 100101). Myös kirkkoherranvirasto toimi jonkin aikaa Navalassa, kunnes seurakunta osti Kauhalan, josta
tuli pappila (HBj s. 29).
Vuokrakauden jälkeen kunnan toiminnot keskittyivät taas eteläiseen osaan ja sen
jälleenrakennustyöhön. Navalan rakennukset olivat vuokralaisten käytössä ja pääsivät
vuosikymmenien saatossa varsin huonoon kuntoon.
1990-luvulla Kirkkonummen kunta kunnosti Navalan rakennukset päiväkotikäyttöön. Aidatun pihapiirin
suojissa toimii nykyään yksityinen päiväkoti.

Peiponpoika. SM
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Navalan vanha navetta. KA
16 KARJANHOITAJAKOULUSTA KOIRAKOULUKSI
Navalan kartanolla oli aikoinaan oma tilakeskus navetoineen, talleineen ja muine
talousrakennuksineen. Vanhan navetan perustuksille rakennettiin 1930-luvulla oppilasasuntola
karjanhoitokoulun tarpeisiin. (HBj s. 28)
Navalan navetassa vasikoita, lampaita ja kanoja hoiti ”Stava”, Gustava Dahlgren. Stavan tehtäviin
kuului mm. sonnin ulkoiluttaminen, minkä vuoksi hänet nähtiin usein maantiellä tekemässä pitkiä
ajolenkkejä sonnin vetämissä kärryissä. (HBj s. 24)
Karjanhoitajakoulun asuntolassa toimi sekä kunnantoimisto että pankki, Kyrkslätts Sparbank,
Porkkalan vuokrakauden ajan 1944-56. 1980-luvulla rakennus luovutettiin valtiolle tullilaitoksen
koirakoulun käyttöön. (FM s. 47) Ennen talvisotaa rakennettiin Navalan kalliolle maantien toiselle puolelle
ilmavalvontatorni ja siellä oli valvonta koko jatkosodan ajan (HBj s. 10).

Lapinkyläntien toisella puolella,
Navalanmäen alarinteessä oleva
tammimetsikkö on
luonnonsuojelualueena.
Närhi levittää tammia ja ja
pähkinäpensaita piilottamalla
terhoja ja pähkinöitä
talvivarastoon.
Närhi. SM
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Navalan olutpanimon rakennukset häämöttävät puron rannalla 1900-luvun alun kuvan taka-alalla.
Jäännöksiä rakennusten kivijaloista näkyy edelleen puron reunamilla. KA

17 PANIMO JA KAPAKKA
Navala Ölbryggeri AB rakensi Navalaan puron rantaan olutpanimon. Vesi otettiin nähtävästi puron
äärellä olevasta luonnonlähteestä. Panimon anniskelukrouvi, jota kutsuttiin nimellä Kapakka, oli
päätien varressa, nykyisen Kapakkatien alkupään tienoilla. Tuotantoa riitti myytäväksi muuallekin, mm.
Luoman höyrylaivalaiturin vieressä olleeseen krouviin ja Lohjalle (HBj s. 9).
Kirkkonummen kuntakokous kielsi 1879 oluen myynnin maakauppiailta, mutta nähtävästi myynti jatkui
epävirallisena toimintana, koska salakapakoita oli vielä 1900-luvun taitteessa siellä täällä, etenkin
Masalan ja Luoman tienoilla (R&F osa II, s. 67).
1920- 30-luvulla entisessä panimomestarin talossa asui diakonissa, joka piti siellä myös vastaanottoa.
Kunnanlääkärin vastaanotto ja sairaala olivat kaukana Kirkkonummen kirkon eteläpuolella Jolkbyssä.
Navalassa asuva diakonissa sai välillä hoitaa tehtäviä, jotka oikeastaan olisivat kuuluneet lääkärille.
(HBj s. 28).
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Navalan kartanon länsipuolella, peltojen ja rannan välissä kohoaa pieni metsäinen kumpu.
Sinne rakennettiin huvimaja jo von Wahlbergien aikana. KA

18 HUVIMAJA
Navalan kartanon puisto ulottui aikanaan päärakennukselta metsäiselle kukkulalle saakka.
Puistoon rakennettiin kävelypolkuja ja huvimaja. Alueelle istutettiin tammia, siperialaisia lehtikuusia ja
pihtakuusia. Kartanon työntekijöille puistossa järjestettiin sadonkorjuujuhlia, mutta enimmäkseen
puistoa käyttivät omistajaperheen jäsenet. Puurakenteinen silta ja huvimaja lahosivat pian ja 1930luvun alussa ne jo romahtivat lopullisesti.
Puisto heräsi ruususenunestaan 1980-luvulla, kun Oiva Jaarolan aloitteesta paikallinen
kansantanssiyhdistys, Norra Kyrkslätt folkdansare, ryhtyi kunnostamaan puistoa entiseen asuunsa.
Työ kesti monta kesää, mutta viimein vuonna 1984 päästiin viettämään kunnostetun puiston vihkiäisiä.
Huvimaja rakennettiin entiselle paikalleen, mutta hieman alkuperäistä suurempana, jotta sitä voitaisiin
käyttää myös esiintymisiin. Puiston kunnostaminen oli tuohon mennessä suurimpia hankkeita, mitä
miesmuistiin Kirkkonummella oli talkootyönä toteutettu (HBj S. 30-31).
Alueen yli 100-vuotias istutuspuusto on osittain tullut jo ikänsä päähän. Siksi puistossa tehdään
hoitotöitä ja poistetaan esim. vaarallisten lahoja puita.
Talvella puiston puusto tarjoaa suojaa ja ravintoa metsälinnustolle. Täällä voi hyvinkin havaita
parvissa pyrähteleviä tiaisia ja muita talvehtivia pikkulintuja.
Navalantiestä lähtee pieni sivutie nimeltä Navalanpuisto, jonka varrella ennen puistoa on osa pellosta
tehty pysäköintialueeksi. Eerikinpolun reitin voi aloittaa hyvin myös tältä suunnalta.
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Björkbackan saunamökki Kaljärven länsirannan tuntumassa.
Taustalla näkyy Kaljärven eteläpää ja vastarannan torpat. KA

19 MAAT JA MANNUT
Eerikikartanon alue ulottui Haapajärven pohjoisrannalta Kaljärven länsipuolelle ja pohjoisessa
Siikajärvelle saakka. Torppien nimiä on talletettu tiennimiksi kuten Lohantie Kaljärven rantamilla ja
Soidentaantie Veikkolan teollisuusalueella.
Kun torpparilaki tuli voimaan, torpparit saivat oikeuden lunastaa torpat omakseen. 1900-luvun
alkupuolella Eerikinkartanon alaisuuteen kuului ainakin 11 torppaa ja mäkitupaa: Siikajärvi, Malm,
Loha, Lövkulla, Nykulla, Nybacka, Lerbacka, Björkbacka, Tallkulla, Björkkulla ja Kopo. Osa niistä
yhdistettiin kartanoon, 7 lunastettiin itsenäisiksi tiloiksi. (HBj s. 13).
Toisen maailmansodan jälkeen Eerikinkartanosta lohkottiin 140 hehtaaria Karjalan ja Porkkalan
evakkojen asuttamiseen sekä rintamamiesten asuttamiseen. Tiloja muodostui kaikkiaan 35 kappaletta.
1940-luvulla kartanon kireän talouden takia Siikajärven ja Pikkaraisjärven alueelta vuokrattiin 84
kesämökkitonttia 50 vuoden vuokrasopimuksilla. (HBj s. 33)
Myöhempinä vuosikymmeninä Eerikinkartanon maille on kaavoitettu Veikkolan uusi keskusta
kouluineen, kauppoineen ja asuntoalueineen.
Koskis ja Navala ovat olleet Pohjois-Kirkkonummen keskeisen liikenneväylän äärellä.
Myös tiestön kehitys on sivunnut voimakkaasti Eerikinkartanon tiluksia. Paikallistie 1131 eli
Lapinkyläntie on vanha tieyhteys Hämeen suunnasta Vihdin kautta meren rantaan.
Kokonaisuudessaan tieyhteys näkyy koko pituudeltaan Espoosta Hämeenlinnan vuoden 1696
ruotujakokartassa. Tien varrella on sijainnut kestikievareita esim. Haapajärven Seppälässä. (HM s. 16-18).
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Pula-aikana 1930-luvulla rakennettiin hätäaputyönä Turuntie Eerikinkartanon metsien halki Espoosta
Veikkolaan. Se lyhensi huomattavasti matkaa Helsingin suuntaan ja toi uusia vaikutteita kylille. Kun
sitten oli moottoritien rakentamisen vuoro 1960-luvulla, uusi Tarvontie ja Veikkolan liittymät veivät
alleen 24 hehtaaria Eerikinkartanon maita. (HBj s. 33)

Hasselbacka ja Lerbacka. KA

Loha ja Soidentaka. KA

Lövkulla. KA
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Suuri osa Veikkolan nykyisestä taajamasta on rakennettu Eerikinkartanon entisille maille ja siitä on muistoja
tiennimissä kuten Testamenttitie. Vanha sepän mökki vuodelta 1851 on taksiautoilijoiden tukikohtana
Koskentorilla Veikkolan keskustassa. EM

Kartanon viimeinen seppä oli nimeltään Lohivirta. Hänen tyttärensä Maire Murto on kertonut, että
seppä asui perheineen tuossa mökissä, paja oli nykyisen kapparakennuksen paikalla.
Seppä teki maanantait töitä Eerikinkartanolle, loppuviikon toimi yksityisyrittäjänä. Kahtena päivänä
kuussa oli hevosen kengitystä. Kartanolta tuli asunto ja puut, ruis, kaura, ohra, kolme litraa maitoa
päivässä.
Kun torpparilaki tuli 1923, torpparit saivat Eerikinkartanosta maata, mutta sepän mökissä ei
hehtaareita ollut tarpeeksi. Perhe häädettiin kodistaan käräjöinnin päätteeksi.
Liki kymmenen vuotta Lohikosket asuivat muualla, mutta sitten kartanolla tarvittiin taas seppää.
Työnjohtaja Nikander oli sanonut förvaltterille, että hän tietää hyvän sepän, mutta ”onko teillä luontoa
ottaa Lohivirta takaisin?” Samainen tilanhoitaja eli förvaltteri oli aikanaan ollut häätämässä seppää.
Uuden vuoden päivänä 1932 alkoi ihana elämä, kun perhe pääsi muuttamaan takaisin sepän mökkiin.
Maire piti huushollia yhdessä isän kanssa ja kävi koulua. Lauantaisin oli ruisjauhoista tehtyä Inkoon
puuroa, jota isä söi kirnupiimän kanssa. (MM)
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Vanhoja
metsäpolkuja pitkin
voi Haapajärven
maisemista kulkea
Klemetin eli Lemetin
rannoille ja edelleen
vaikka Nuuksioon
saakka
Eerikinkartanon
entisiä maita pitkin.
Syysaamu Klemetin
rannalla. EM
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