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Retkeilijät voivat tämän 
opaslehtisen avulla kul-
kea itsenäisesti Kirk-
konummen keskustan 
halki Överbyn Ragvald-
sin ja Gillobackan karta-
non välisen reitin Ges-
terbyn museomäen 
kautta. Reitti kulkee 
pääosin kevyen liiken-
teen väyliä pitkin ja se 
on tarkoitettu kävelijöille 
ja pyöräilijöille.  
Reitin kohteet on nume-
roitu lännestä itään.  
HUOM!  
Osa kohteista on yksi-
tyisaluetta, älä mene 
pihoille! 
Museoihin voi tutustua 
vain niiden aukioloaikoi-
na.  
 KK  

_________________________________________________________________________________________ 

 
KIRKKONUMMEN KULTTUURIMAISEMA  
JA VANHAT TIET  
Kirkkonummi oli toiseen maailmansotaan saakka 
maatalousvaltainen pitäjä.  
Vuonna 1944 suuri osa Kirkkonummesta vuokrattiin 
Neuvostoliitolle merisotilaalliseksi tukikohdaksi ja 
alueen väestö evakuoitiin. Porkkalan vuokra-ajaksi 
määrättiin 50 vuotta. Porkkalan tukikohdan hallin-
nollinen keskus oli Kirkkonummen kirkonkylässä. 
Sinne oli sijoitettu tukikohdan esikunta. Porkkalan 
tukikohta oli itse asiassa pieni varuskuntakaupunki.  
Ns. Porkkalan vuokra-alue palautettiin Suomelle 
kuitenkin jo 1956 ja sen jälkeen alkoi nopea jälleen-
rakennus ja rakennemuutos. Peltomaisemat ja mäet 
muuttuivat moderneiksi asuinalueiksi ja liikennetar-
peen lisääntyessä vanhat kulkureitit jäivät syrjään. 
 
Tiet 
Tiet ovat näkyvä ja tärkeä osa kulttuurimaisemaa. 
Verkon tavoin ne yhdistävät yhteisöjä, tiloja, raken-
nuksia ja elinympäristöjä toisiinsa. Kirkkonummen 
vanhimmat tiet olivat aivan muuta kuin nykyiset. Ne 
olivat kävely- ja ratsastuspolkuja tilojen ja kylien ja 
kauppapaikkojen välillä. Raskaisiin kuljetuksiin käy-
tettiin vesiteitä ja talviteitä. 
 
Jo vuoden 1347 maanlaissa oli paitsi tienhoitoase-
tuksia myös määräyksiä maanteiden kestikievareis-
ta. Sellaisia on Kirkkonummella ollut Vanhan Ranta-

tien ja Vihtiin johtavan tien varrella. Kestikievareiden 
sijainti on vaihdellut, mutta välimatka seuraavaan 
kestikievariin oli aina noin 20 kilometriä.  
Vanhimmat ja samalla kulttuurihistoriallisesti tär-
keimmät tiet ovat Vanha Rantatie, jota nykyisin 
usein kutsutaan Kuninkaantieksi, Vihtiin vievä tie 
sekä Porkkalantie. 
 
Kuninkaantie  
Rantatie, Suuri Rantatie eli Turun – Viipurin tie ra-
kennettiin luultavasti 1300-luvulla – mahdollisesti jo 
aikaisemmin. Vuosisatojen ajan tiellä on ollut sama 
reitti, ja vielä 1960-luvulla se oli päätie kuljettaessa 
länsi-itä-suunnassa etelä-Kirkkonummen poikki. 
Kirkkonummelle Vanha Rantatie tulee lännestä 
Pikkalasta ja Överbyn, kirkonkylän, Jorvaksen, Ma-
salan ja Luoman kautta se jatkaa Espooseen. Kes-
tikievareita on ollut mm. Överbyssä, Korkkullassa ja 
Kvisissä. Viimeinen kestikievari oli Kusaksen Öster-
gårdissa vielä 1930-luvun alussa. 
 
Porkkalantie  
Pietari Brahe mainitsee Porkkalantien 1640, mutta 
se on varmasti huomattavasti vanhempi. Vuonna 
1561 Viro liitettiin Ruotsin valtakuntaan, 1630-
luvulla Porkkalaan perustettiin postitoimisto ja 1654 
perustettiin tulliasema. Nämä tapahtumat lisäsivät 
Porkkalantien merkitystä. 
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REITTI JA KOHTEET 
 
ÖVERBY 
Överbyntie – Kuninkaantie 

1. Ragvalds, vanha maatila museona 
(Överbyntie 140) 

2. Kusas Östergård, kadonnut kestikievari 
(Kuninkaantien kevyen liikenteen väylä ) 

 
FINNSBACKA JA LUKKARINMÄKI 
Kuninkaantie – Kappalaisenpolku 

3. Finnsbacka, kappalaisen navetta, kasarmi-
alueen jäänteet ja koulukeskus (Kappa-
laisenpolku 5) 

4. Bergkulla, mäkitupa, (Kuninkaantie, vasta-
päätä Kappalaisenpolun tienhaaraa, yksi-
tyisalue) 

5. Pitäjäntupa ja Hörngård, kadonneet maa-
merkit, (Kuninkaantien ja torin kulmaus) 

6. Solhem ja Urbacka, vanhoja liikerakennuk-
sia, (Kuninkaantie 21, yksityisalue) 

 
KIRKONKYLÄ – tieristeyksestä toriksi 
Kuninkaantori – Kirkkotori - Rovastinpolku – Pappi-
lanmäki 

7. Kirkkonummen kirkko (Tallinmäki 1) 
8. Kirjasto (Kirkkotori 1) 
9. Seurakuntatalo, (Seurakunnantie 1) 

10. Pappila ja Lyan, (Pappilanmäki 5,pappila  
yksityisaluetta) 

 
GESTERBY 
Pappilanmäki - Gesterbynpolku 

11. Gesterbyn museoalue (Gesterbynpolku 1 B) 
 
JOLKBY 
Gesterbynkaari – Kyrkvalla - kevyen liikenteen pol-
ku Vesitorninmäen alapuolella – Vanha Rantatie 

12. Jolkbyn kartano (Vanha Rantatie 42, yksi-
tyisalue) 

13. Fridhem,(Vanha Rantatie 68, yksityisalue) 
14. Karmel, (Vanha Rantatie 86, yksitysialue) 

 
GILLOBACKA – KILLINMÄKI - LAAJAKALLIO 
Vanha Rantatie – Kotitontunsilta,-  Kotitontunkuja – 
Peikonkuja – Menninkäisenrinne - Menninkäisenku-
ja 

15. Tolsan risteys, Tolsantie  
16. Gillobackan yhdistystalo 

 (Laajakalliontausta 2)  
17. Täisauna ja pesula Porkkalan vuokrakau-

delta (Menninkäisenrinne 9, yksityisalue) 
18. Gillobacka, kadonneen kartanon puutarha, 

(Menninkäisenkujan itäpuolella, vaikeakul-
kuinen alue)  

1 

11 

16 
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ÖVERBY 
Överbyntie – Kuninkaantie 

 
Kirkonkylän länsipuolella sijaitseva Överby on 
Kirkkonummen vanhimpia ja suurimpia kyliä. 
Kylän läpi länsi – itä-suunnassa ulottuvassa 
laaksossa on viljelty satojen vuosien 
ajan.Ensimmäinen kirjallinen merkintä Över-
bystä on 1300-luvulta jolloin kylä kuului kirk-
koherra Ervastille. 
Överby kuului läänitykseen, jonka raatimies 
Hintelman sai vuonna 1624. Lahjoitus käsitti 
45 tilaa 
Kirkkonummella, ja säteritila sijoitettiin Över-
byhyn. Kylän vanhoja kantatiloja ovat Överby, 
Ragvalds, Kusas, Peders ja Abras. 

 
1  
RAGVALDS,  
Överbyntie 140 
 
Ragvaldsia viljeli sama suku ainakin 1500-luvulta vuoteen 1982. 
Ragvaldsin rakennukset ovat peräisin pitkältä ajalta. Päärakennus 
ja luhtiaitta rakennettiin 1812-20, kun taas riihi, viljavarasto ja 
maakellari ovat mahdollisesti 1700-luvulta.  
Navetta ja pieni piharakennus ovat 1900-luvun alusta. Puimala ja 
vaunuvaja rakennettiin vuokra-ajan jälkeen 1950-luvulla.  
Lähellä tilakeskusta sijaitseva ns. Eliasvillan on syytinkitupa, jonka 
rakensi Bertil Malmströmin setä Elias 1800-luvun lopulla. 
 
Ragvaldsin pihapiiri lähimpine peltoalueineen on nykyään museoti-
lana. Ravalsin uusi asuinalue on rakennettu Ragvaldsin tilan met-
siin ja niityille. 
Kuva: Bertil Malström, Ragvaldsin viimeinen isäntä, KK 

 
2  
KUSAS  
ÖSTERGÅRD ,  
Kuninkaantien kevyen 
liikenteen väylä 
Kusas Östergård eli 
Nykulla oli Kirk-
konummen viimeinen 
kestikievari suuren 
maantien varressa. 
Kestikievaritoiminta 
loppui vuonna 1932. 

Jäljellä on vain kestikievarirakennuksen kivijalka ja entisten tuloteiden 
matalat kivimuurit. Vanhan maantien, nykyisen kävelytien pohjoispuolella 
on verstasrakennus, joka on rakennettu Nykullan vanhan navetan sokke-
lille. 
Uusi Kuusalan asuinalue on rakennettu pääosin Kusaksen maille. 
 
Kuva: Perunnapelto Kusaksessa, KK 

  

2 

1 
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FINNSBACKA JA LUKKARINMÄKI 
Kuninkaantie – Kappalaisenpolku 

 
Finnsbacka oli kappalaisen virka-asuntona 1600-
luvun lopulta alkaen. Lukkarinmäellä  
Finnsbackan ja torin välissä vanhan maantien mo-
lemmin puolin on ollut pieni alue, jossa on ollut liike- 
ja asuintaloja 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun ensi 
vuosikymmeniltä. 
 
3  
”PIKKUPAPPILA", Kappalaisenpolku 5 
 
Finnsbackan ”Pikkupappilasta” on nykyään jäljellä 
vain navetta 1900-luvun alusta. Navettaa käytetään 
nuorisotalona. Ullakolla on 1944-56 rakennettuja 
huoneita. Puistossa voi edelleen nähdä jäänteitä 
vanhoista puutarhakasveista ja rakennusten kivija-
loista. 
Porkkalan vuokrakauden aikana Finnskabackan 
mäen ja aseman välisellä pellolla oli kasarmialue. 
Mäen reunalla on sotilaallisten rakenteiden jäänteitä 
ja männyn kyljessä on rautaiset tikasaskelmat – 
ehkä puuta on käytetty tähystystornina.  
 
Finnsbackan kappalaispappila 1956.  KK BE 

Laaksossa kasarmialueen paikalla on nyt Kirkkonummen 
koulukeskus. Rakennuskokonaisuuden ensimmäinen osa 
on rakennettu 1957-61, ja siitä lähtien rakennustyötä riit-
tänyt koulualueella koko ajan. Näissä punatiilirakennuk-
sissa on nähty koulujärjestelmän kehitys: täällä on toimi-
nut niin ruotsin- kuin suomenkielinenkin kansakoulu, kan-
salaiskoulu, peruskoulu ja lukio.   Finnsbackan navetta.  KK ME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finnsbackan kasarmit 1956.  KK BE                                                    Kirkkonummen koulukeskus. KK JK 
  

6 

5 

4 

3 

2 
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4  
BERGKULLA 
Kuninkaantie, vastapäätä Kappalaisenpolun tien-
haaraa, yksityisalue 
Lukkarinmäellä on Bergkulla, hyvin säilynyt mäkitu-
pa 1800-luvun lopulta. Rakennuksessa on harjakat-
to, pystylaudoitus ja kuisti tien puolella. 
 
 
 
 
 
KK ME 

 

 
5  
PITÄJÄNTUPA JA HÖRNGÅRD,  
KADONNEET MAAMERKIT 
 
PITÄJÄNTUPA 
Kirkkonummelle rakennettiin pitäjäntupa eli kun-
nantalo 1860 Lukkarinmäelle. Tuvassa oli empire-
piirteitä. 
Se oli noin satavuotisen olemassaolonsa aikana 
tärkeä kokoontumispaikka paikallisille itsehallin-
toelimille, yhdistyksille ja muille. Taloa käytettiin 
muutama vuosi vuokra-ajan jälkeen seurakuntako-
tina, mutta lopulta se purettiin. 
 
Pitäjäntupa ja Hörngård 1956. KK BE 
 
 

 
 
 
HÖRNGÅRD  
Tien pohjoispuolella oli Hörngård, laudoitettu kaarevakat-
toinen kaksikerroksinen rakennus. Talo rakennettiin 1900-
luvun alussa yksikerroksiseksi, ja sitä korotettiin myöhem-
min kerroksella, ja samalla se sai tunnusomaisen tynnyri-
holvikattonsa. Talo paloi 1990-luvulla. 
 
 
 
 
 
 
 
Hörngård palaa. KK TS 
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6  

SOLHEM JA URBACKA, VANHOJA LIIKERAKENNUKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbacka, Solhem, pitäjäntupa ja Hörngård 1940-luvulla.  
 KK BE 

 
SOLHEM 
Kuninkaantie 21, yksityisalue 
Vanhan maantien eteläpuolella vastapäätä Hörngårdia on 
Solhem, kauppias Gabrielssonin vanha huvila. Säästöpankki 
oli talossa vuodesta 1937 evakuointiin saakka ja sittemmin 
uudelleen, kunnes uusi pankkitalo valmistui torin varrelle. 
KK LK 

 
 
 
 
 
 
 

URBACKA 
Kuninkaantie 21, yksityisalue 
Solhemin vieressä oleva talo, jossa on kapea poikkipääty ja 
kauniit ikkunat, on Urbacka. Talossa oli ennen evakuointia 
kelloseppä Luodon asunto, kellosepänliike ja kelloliike. 
 KK LK 
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KIRKKONUMMEN KIRKONKYLÄ 

Kuninkaantori – Kirkkotori - Rovastinpolku – Pappilanmäki 

 
Kun kirkon rakentaminen aloitettiin, 
kulki myös Turun ja Viipurin välinen 
suuri rantatie kirkonmäen kautta.  
 
Ympäröivän tasankomaan kukku-
loilla oli jo varhain asutusta esim. 
Finnsbackassa, Munkkulassa, 
Jolkbyssä ja Gesterbyssä.  
Kirkonkylää ei varsinaisessa mie-
lessä ole Kirkkonummella koskaan 
ollut. Kirkon ympärillä olevat alueet 
ovat osia Munkinmäen, Finns-
backan ja Gesterbyn kylistä, jotka 
olivat varsin harvaan asuttuja pitkäl-
le 1800-luvulle. 
 
Vasta 1800-luvun loppua kohden, 
jolloin maakauppa sallittiin, taajeni 
rakennuskanta jossakin määrin. 
 
Kartta Kirkkonummen kirkon lä-
hiympäristöstä 1800-luvun alkupuo-
lella. KA 

 
Keskustan vanha tiestö oli 1950-luvun loppuun 
saakka melkein ennallaan, vaikka tiet olivat huo-
nokuntoisia.  
 
Suuren rantatien eli Turun tien reittiä voi Kunin-
kaantien nimisenä yhä seurata lännestä Finns-
backan kautta torille kirkon eteen.  Pohjoisesta tuli 
Evitskogin eli Volsin tie.  
 
 
 
 
 

Kirkko ja kirkkotallit 1900-luvun alussa.  MV 
 
 
Toinen pohjoisesta tuleva tie, Gesterbyn tie, 
kulki pappilanmäen kautta alas kohti kirkkoa, 
pitkin nykyistä kevyen liikenteen väylää.  
 
Arkkitehti Olli Kivisen 1968-69 laatiman yleis-
kaavan perusteella kirkon edustalle rakennettiin 
vain jalankulkijoille varattu toriaukio. 
 
 
Kirkkonummen keskusta ennen toista maail-
mansotaa..  KK  
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7 
KIRKKONUMMEN KIRKKO 
Tallinmäki 1 
 
Kirkkonummi mainitaan kirkkopitäjänä ensimmäisen kerran 1330, 
mutta luultavasti se perustettiin jo 1200-luvun puolivälissä. Kirkko 
sijaitsi kaiketi samalla paikalla seurakunnan perustamisesta lähti-
en.  
 
Koska kivikirkko rakennettiin Kirkkonummelle vasta keskiajan 
loppupuolella, paikalla on ollut sarja toinen toisiaan ajallisesti seu-
ranneita puukirkkoja. 
 
Keskiajan lopulla kirkkorakennus koostui pienestä tiilisestä runko-
huoneesta ja pääosin harmaakivestä muuratusta kuorirakennuk-
sesta.  
 
Kirkkonummen kirkkoa on laajennettu ja muutettu useita kertoja 
vuosisatojen mittaan. Jäännöksiä kivikirkon alkuperäisistä seinistä 
on jäljellä aivan edessä kuorissa sekä kuorin ja itäisten ristinkul-
mien välissä.  
 
Kirkon nykyinen kellotapuli rakennettiin 1824 A. W. Arppen piirustusten mukaan.  
 
Vuonna 1847 purettiin keskiaikainen sakaristo ja 
korvattiin nykyisellä.  
 
Kun Porkkalan alue oli 1944-56 vuokrattuna Neu-
vostoliitolle, kirkossa toimi muun muassa Punaisen 
laivaston klubi, elokuvateatteri ja valokuvaamo. 
 
Kirkkonummen kirkko restauroitiin 1950-luvun lo-
pulla arkkitehti Ola Hansonin piirustusten mukaan. 
Itäinen ristilaiva erotettiin silloin toimituskappeliksi 
ja alttari sijoitettiin lähelle kirkon keskustaa. 
 
 
 

Kirkko 1900-luvun alussa. KK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kirkkonummen kirkko vuonna 1924, kanttori Åhmanin 
albumi. KK 
  

10 

9 

8 

7 6 

5 
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KK 
8 

KIRJASTO 
Kirkkotori 1 

Kirkkonummi sai ensimmäisen varsinaisen kirjastotalon niinkin myöhään kuin 1982. Päätös tämän torin laidassa 
olevan keltatiilisen rakennuksen rakentamisesta tehtiin kunnanvaltuuston pitämässä kunnan 650-

vuotisjuhlaistunnossa keväällä 1980. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ola Hansson. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK LK 
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9 
SEURAKUNTATALO 
Seurakunnantie 1 
Kirkkonummen Uuden seurakuntakodin piirsi arkkitehti Juha Leiviskä 
ja se otettiin käyttöön vuonna 1984. 

 
Seurakuntatalo. KK ME                                 Pappila talvella 1956. KK BE 
 
10  
PAPPILA JA LYAN, Pappilanmäki 5,pappila  yksityisaluetta 

Pappila sijaitsee kappaleen matkaa kirkon poh-
joispuolella Gesterbyn vanhan tien varressa. 
Seurakunta sai jo 1500-luvulla nykyisen pappilan 
kruunulta kirkkoherran virkataloksi. Pappilan 
maat ovat käsittäneet pitkän, kapean alueen län-
sipuolellaan Finnsbacka sekä itäpuolellaan Ges-
terby ja Jolkby. 
Pappilan nykyinen, empiretyylinen päärakennus 
valmistui vuonna 1838. 
 
Vuonna 1927 rakennettiin kellariin arkistotila ark-
kitehti Albert Nybergin piirustusten mukaan. Vii-
meistään silloin lienee rakennukseen tehty pihan 
puolelle taitekattoinen poikkipääty. 
 
Pihamaalla on monta sataa vuotta vanha maakel-
lari ja nuorempi ulkorakennus, jossa on vellikello. 
Vanhan kirkkonummelaisen sanonnan mukaan 
täkäläisten vellikellojen melodia tulee runonpät-
kästä: ”Kokt välling, stekt strömming, lathondar 
komin him”, eli ”keitettyä velliä, paistettuja silakoi-
ta, laiskimukset tulee kotiin”. 
 
Pappilan kivinavetta tien toisella puolella on ra-
kennettu 1851. Vuokra-aikana rakennus oli fil-
miarkistona. Nyttemmin se on entistetty ja sitä 
käytetään seurakunnan toimitilana ja kutsutaan 
nimellä Lyan. 
KK ME  
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GESTERBY 
Pappilanmäki - Gesterbynpolku 

Pappilasta pohjoiseen vanhan Sepänkylään vie-
vän tien varrella sijaitsee Gesterbyn vanha tila-
keskus. 
Tilakeskuksesta länteen on Gesterbyn koulualue, 
jossa on rakennuksia 1960- ja 1970-luvuilta. 
Pohjoisessa on Gesterbyn asuinalue korkeine 
kerrostaloineen ja pientaloasutuksineen. 
Rakentaminen aloitettiin vuoden 1965 jälkeen 
kunnan ostettua Gesterbyn. 
Uuden Gesterbyntien itäpuolella on Kyrkvallan 
omakoti- ja rivitaloalue. 
 
11 
GESTERBYN MUSEOALUE 
Gesterbynpolku 1 B 
Gesterbyn kartanossa on ollut kustavilaistyylinen 
päärakennus. Sen rakennutti 1780-luvulla johtaja 
Anders Jansson. Janssonin jälkeen Gesterbyn omisti hänen ottopoikansa everstiluutnantti Anders Johan Sjö-
man. Sjömanilla oli kymmenen lasta, joista kahdeksan eli aikuisiksi saakka. Hänen nuorin tyttärensä Eva Char-
lotta osti Gesterbyn kartanon aviomiehensä maanmittari Carl Mathias Moringin kanssa vuonna 1835. 
 

Eva Charlotta Moring jäi muutamia 
vuosia myöhemmin leskeksi ja joutui 
yksin kasvattamaan lapsensa ja hoi-
tamaan vastuun maatilasta. Hän oli 
tarmokas ja aikaansaava nainen. 
Jonkin aikaa hänellä oli maakauppa j 
atiilitehdas Gesterbyssä. Hänellä oli 
myös useita luottamustehtäviä. Eva 
Charlotta Moring oli yksi aloitteente-
kijöistä, kun Kirkkonummelle perus-
tettiin säästäpankki. Hän oli jäsenenä 
säästöpankin johtokunnassa ja Hin-
dersbyn tyttökoulun johtokunnassa. 
 
 
KK 
Eva 
Char-

lotta Moringin kuoltua 1893 myytiin Gesterbyn kartano Erik Alfred Lundinille. 1900-
luvulla omistajina olivat Verner Dumell sekä Olle ja Mona Dumell, jotka 1965 myivät 
tilan Kirkkonummen kunnalle. Kun Porkkalan vuokra-alue palautettiin, oli Gesterbyn 
päärakennus palanut juuri sitä ennen. Kerrotaan, että tuhkat vielä savusivat. 
 
1960-luvun lopulla Kirkkonummen kunta teki yhteistyössä  Kyrkslätts hembygdsför-
ening in kanssa suunnitelman tilakeskuksen  museokäytöstä. Suunnitelmaan kuului 
mm. uuden päärakennusksen rakentaminen. 1972 toteutettiin juhlakenttä alueen 
eteläosaan ja seuraavana vuonna siirrettiin tuulimylly Masalasta, Gammel Tinan 
entiseltä museoalueelta Gesterbyhyn. 
 
                                                                                                      KK ME 
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Vuonna 1975 siirrettiin alueelle riihi, jonka lahjoitti Åke Hellström , ja seuraavana vuonna tuotiin paja Evitskogin 
Ollaksesta. Pajan lahjoittivat kotiseutuyhdistykselle Erik ja Brita Hoffman. Ikävä kyllä riihirakennus paloi 1992 ja 
siitä on enää  uuni jäljellä. 
 
Gesterbyn kartanon päärakennus oli alueen nykyisen 
sisäänkäynnin vasemmalla puolella. Sen paikalla on 
nyt 1950-luvulla rakennettu pieni asuinrakenus. Uutta 
päärakennusta ei vielä ole pystytetty.  
 
Tie kirkolta Sepänkylään kulki Gesterbyn tila-
keskuksen halki päärakennuksen eteläpuolelta, ja 
kääntyi pohjoisen nykyisen tuulimyllyn kohdilta. Jään-
teitä vanhasta tiestä voi edelleen nähdä pienemmän 
aitan edustalla. Aitta on tuotu Getbergistä. Kiinnos-
tava yksityiskohta on venäjänkielinen teksti, joka 
pilkistää hirrestä maalin alta.  
 
                                                                    KK ME 

 

 
Gesterbyn navetan alakerrassa on nykyään koulutoimin-
taa. Winellska skolan on saanut nimensä Alfred Napoleon 
Winellin mukaan, jok a oli opettajana Kirkkonummella 
lähes neljän vuosikymmenen ajan. Museotiloissa navetan 
ylisillä on esillä laaja kokoelma perinteiseen maatalouteen 
liittyvää kalustoa ja vanhoja käyttöesineitä, jotka ovat 
peräisin pääasiassa 1900-luvun alkupuolelta. 
 
 
 
 
 
KK ME 
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JOLKBY 
Gesterbynkaari – Kyrkvalla - 
kevyen liikenteen polku Vesi-
torninmäen alapuolella – Van-
ha Rantatie 
 
Porkkalantie eroaa rantatiestä 
Jolkbyn kohdalla, kulkee 
Heikkilän läpi Tolsaan ja 
Korkkullaan. 
Jolkbyn korkeimmat kalliot 
kohoavat lähes 80 metri me-
renpinnan yläpuolelle ja jyrkät 
mäet ovat olleet haaste kulki-
joille kautta vuosisatojen. 
Jolkbynkallioden korkeimmalle 
harjalle on rakennettu vesitor-
ni ja nykyään sitä kutsutaan-
kin usein Vesitorninmäeksi. 

Kallionrinteessä tornin itäpuolella on metsän kätkössä komea hiidenkirnu.  
 
”Långbacken” on todella pitkä mäki, joka laskeutuu Kirkkolaaksoon. Keskellä mäkialuetta ovat ”Käringsbacken”, 
”Tvillingsbacken” ja ”Knutsbacken”. Käringsbacken on tarinoiden mukaan saanut nimensä siitä, että mäen rin-
teessä asusti eukko, joka keitteli kahveja uupuneille matkalaisille. Kaksosmäet on helppo maastossa havaita, 
mutta Knutsin vanhasta tilasta on jäljellä vain nimi. 
 

 12 
JOLKBYN KARTANO  
Vanha Rantatie 42, yksityisalue 
 
Jolkbyn tila sijaitsee Vanhan Rantatien varrella 
Långbackenissa kirkosta itään. Vuosisadan vaih-
teessa tilalla oli hyvin keskeinen merkitys pitä-
jässä. Siellä oli posti, apteekki, kauppa ja kun-
nan ensimmäinen puhelin.  
 
 
 
MV 

 
Karl Johan Röman, isäntä 1877-1931, oli monipuoli-
sesti lahjakas ihminen, joka aktiivisesti osallistui 
kunnassa erilaisiin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin 
rientoihin. Pitkähkön ajan hän oli ensin kunnallislau-
takunnan ja sittemmin kunnankokouksen puheen-
johtaja. 
 
Nykyinen päärakennus pystytettiin 1858. 
 
   KK ME 
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13 
FRIDHEM 
Vanha Rantatie 68, yksityisalue 
 
Fridhem sijaitsee ylempänä Långbackenilla Jolk-
byn tilan yläpuolella. Siinä on empirepiirteitä. 
Räystästä reunustaa koristelista, jossa on leikka-
uksia kuten ikkunankehyksissäkin. 
 
 
 
KK ME 
 
 

14 
RUKOUSHUONE KARMEL  
Vanha Rantatie 86, yksitysialue 
Jolkbybergetin vesitornin alapuolella maantien varressa 
on Karmel, rukoushuone jolla on tuo raamatullinen nimi. 
Vanhat kirkkonummelaiset muistavat yhä Karmelin pää-
tyseinässä kilven, jossa luki: ”Jumala näkee sinut”. 
Seppä ja saarnaaja Gunnar Bengtström rakensi talon 
1924.  
                                                                    KK ME 
15 
PORKKALANTIEN TOINEN RISTEYS JA ”PIRTU-
VUORI” 
Tolsantie 
Toinen tieyhteys Porkkalantielle tulee Tolsan itäpuolel-
ta. Porkkalan vuokrakauden jälkeen risteyksessä oli 
jäljellä venäjänkielinen tiekyltti, joka kertoi etäisyyden 
Porkkalaan ja Jorvakseen. 
 

Risteyksen lähellä oleva kukkula tunnettiin 
aiemmin nimellä ”Spiribergi”, eli ”Pirtuvuo-
ri”, koska kieltolain aikaan (1919-32) sala-
kuljettajat pitivät autoa ´jemmassa´ kysei-
sellä kukkulalla. Pirtu tuotiin moottorive-
neillä Kirkkonummen saaristoon, ja vietiin 
autokyydillä pikkuteitä pitkin Espooseen. 
Nämä ”kaikkien janoisten sankarit” tosin 
saivat tuta että Masalankin kokoisessa 
kylässä vaikutti erittäin aktiivinen ja tunnol-
linen poliisimies, ja moni lasti kaatuikin 
maahan jo ennen Espoon rajaa. Poliisien 
hämäyksen vuoksi salakuljettajat ryh-
tyivätkin vaihtamaan autoa Tolsassa, ja 
toinen auto odotti tämän kukkulan puskien 
suojassa. 
KK BE 
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GILLOBACKA –  
KILLINMÄKI – 
 LAAJAKALLIO 
Vanha Rantatie – Kotiton-
tunsilta,-  Kotitontunkuja – 
Peikonkuja – Menninkäisen-
rinne - Menninkäisenkuja  
 
Gillobackalla on juurensa 
aina 1500-luvulle. 1660-
luvulta kauas 1700-luvulle 
Gillobacka oli käräjätalo ja 
kestikievari.  Gillobackan 
tilakeskus sijaitsi kukkulalla 
rautatien ja vanhan maantien 
pohjoispuolella vanhan 
maantien välissä.  
 
 

 
16 
GILLOBACKAN YHDISTYSTALO 
Laajakalliontausta 2 

Maantien varressa on kaksi valkoiseksi rapattua entistä työntekijäin asuntoa, jotka lienevät peräisin vuosisadan-
vaihteesta. Kyrkslätts hembygdsförening kunnostaa parhaillaan Gillobackan valkoiseksi rapatua ns. ajurintaloa 
Vanhan rantatien varrella. Se on toinen niistä kahdesta rakennuksesta, jotka ovat vielä ovat jäljellä Gillobackan 
kartanosta. Talo rakennettiin 1900-luvun alussa ja ajurintaloksi sitä on kutsuttu, koska Gillobackan kartanon 
autokuski asui siinä.  
 
Taloa tullaan käyttämään pääasiassa Kyrkslätts hembygdsförening – yhdistyksen kokous- ja toimintatilana, mut-
ta myös muut yhdistykset voivat vuokrata siletä tiloja.  
 
Pohjakerroksen pinta-ala 
on 116 neliötä ja siellä on 
kokoushuone ja keittiö 
sekä kookkaampi semi-
naarihuone.  
 
Kun yhdistys sai raken-
nuksen omistukseensa 
vuonna 2007 se oli ollut 
pitkään tyhjillään ja ränsis-
tynyt. Roskat ja romut 
poistettiin ja rakennnus 
kunnostettiin perusteelli-
sesti. Osa sisustustöistä 
on vielä tekemättä. Työt 
on tehty pääasiassa tal-
koovoimin.  
 
 
 
 
 

16 

17 

18 
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17 

TÄISAUNA JA PESULA PORKKALAN VUOKRAKAUDELTA 
Menninkäisenrinne 9, yksityisalue 

Entistä puistoa ympäröivän kuusiaidan alapuolella on rautatien lähellä valkoiseksi rapattu rakennus Porkkalan 
vuokra-ajalta. Rakennuksessa toimi silloin täisauna ja  pesula. Vuokra-aikana paikalla oli myös rautatieasema. 
 
 
Nykyisen Laajakallion uuden asuinalueen itäpäässä oli vuokrakauden aikana suuri kasarmialue ja pellolla oli 
urheilukenttä. Bunkkereita lähialueella on ollut useita. Yksi niistä sijaitsee Kvisintien alkupäässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  KK ME 
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Gillobackan päärakennus teoksessa Kyrkslätt förr och nu 

18 
GILLOBACKA, KADONNEEN KARTANON VILLIINTYNYT PUUTARHA 

Menninkäisenkujan itäpuolella, vaikeakulkuinen alue 
Helsingin kaupunki osti 
Gillobackan kartanon ja 
rakensi Killinmäen keskus-
laitoksen Vanhan Ranta-
tien pohjoispuolelle. 
 
Useimmat Gillobackan 
kartanon rakennuksista 
purettiin vuokra-ajan jäl-
keen, mutta edelleen näkyy 
maisemassa jäännöksiä  
 
Bengt Schalinin vuonna 
1928 suunnittelemasta 
puutarhasta. Puutarhaa 
ympäröinyt kuusiaita näkyy 
kauas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                KK ME 
  



RAKENNUSPERINTÖMME - retki Kirkkonummen keskustan halki 
_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
18 

Kyrkslätts hembygdsförening rf, Kirkkonummen kunta, Kulttuuripalvelut. 
www.kirkkonummi.fi/kasvitarha 

 
 

 
Lähteitä: 
Backmann Sigbritt: Kirkkonummen rakennuskulttuuri  ja kulttuurimaisema – Byggnadskultur och kulturlandskap i 
Kyrkslätt, Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun 1991 
 
Backmann Sigbritt & Ihrcke-Åberg Ingalill: Det gamla Kyrkslätt. 
Kyrkslätts hembygdsförening 2003 
Dahl Kaj & Gardberg Bertel: Kuninkaantie – Kungsvägen, Kustannus Oy Otava, Helsinki 1991 
 
Favorin Martti, Kirkkonummi – Kasvun ja muutoksen vuodet, Kirkkonummen kunta 2006, 
 
Fleege U.A. & Rosenberg J.E.: Kyrkslätt Socken Dess natur, utveckling och historia 
Helsingfors Centraltryckeri, Helsinki 1900 
Ragvalds, Museon perustamis- ja käyttösuunnitelma, Kirkkonummen kunnan kulttuurilautakunta 1989. 
 
Salonen Torsti (toim.): Länsi-Uusimaa rautakaudesta tietokoneaikaan, Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, Kirk-
konummi 1985 
 
 
Kuvat: 
JK = Jan Kaila 
KA = Kansallisarkisto 
KH = Kyrkslätts hembygsförening 
KK = Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut 
LK *= Lauri Kinanen 
ME = Maaret Eloranta 
MV = Museovirasto 
TS = Teuvo Suominen 
 


