
Kirkkonummi  
– luonnostaan tunnettu
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Keskeinen sijainti  
keskellä rauhallista luontoa
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Kirkkonummen sijainti 30 km Helsingistä on 
ihanteellinen, sillä kunta sijaitsee keskellä rau-
hallista luontoa ja silti näppärän lähellä pääkau-
pungin ihmisvilinää ja kulttuuritarjontaa.
 Kirkkonummen luonnosta löytyy lukematto-
mia kokemisen arvoisia kohteita niin maalla kuin 
merelläkin, mutta Kirkkonummi on paljon muu-
takin: monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, 
hyviä palveluita ja mielenkiintoisia kulttuurinäh-
tävyyksiä.

Uuden moottoritien valmistumisen myötä Kirkko-
nummi on entistä helpommin saavutettavissa, 
sillä ajomatka Helsingistä vie vain muutamia 
kymmeniä minuutteja. Kirkkonummelle pääsee 
joutuisasti myös paikallisjunalla, jolla matka 
Helsingistä kestää vain puolisen tuntia ja vie 
mukavasti aivan keskustasta keskustaan.
 Kirkkonummi on kasvava kunta, eikä ihme 
– etenkin monet lapsiperheet ovat löytäneet 
täältä ihanteellisen paikan asua.

Faktaruutu

•	 Asukasluku 37 192  (31.12.2011)

•	 Pinta-ala 393 km2 (josta asema-
kaavoitettua aluetta 28,59 km2)

•	 Merialuetta 650 km2

•	 Merenrantaa 145 km

•	 Saaria 900 kpl ja järviä 86 kpl

•	 Naapurikunnat:  
Vihti, Siuntio ja Espoo

•	 Kielijakauma (2011):  
 suomenkielisiä 77,5 %  
 ruotsinkielisiä 17,9 %  
 muunkielisiä 4,6 % 

Porkala Marin tarjoaa monipuoliset palvelut veneilijöille.

Lähiruokaa maatilapuodissa.
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Kirkkonummelta löydät paljon kiehtovaa kulttuu-
ria. Pitäjän tunnettu historia ulottuu 1300-luvun 
alkuun, ja alueella on paljon jälkiä elämästä 
sitäkin ennen, muun muassa kivikautisia kallio-
maalauksia sekä lukuisia pronssikautisia hauta-
röykkiöitä.
 Merkittävä vaihe kunnan historiassa oli 
myös sodanjälkeinen ajanjakso, jolloin suuri osa 
Kirkkonummesta jouduttiin vuokraamaan  

Neuvostoliitolle. Tämän niin kutsutun Porkkalan 
parenteesiajan jäänteitä löytyy edelleen sieltä 
täältä.
 Kirkkonummella on useita museoita, jotka 
esittelevät alueen mielenkiintoista historiaa. 
Esimer kiksi Ragvaldsin museoalueella sekä 
Alisgårdenin museossa vierailijat saavat elävän 
kuvan siitä, millaista entisaikojen elämä oli.  
Kenties tunnetuin nähtävyys Kirkkonummella 

  Kulttuuria jo 9000  vuotta

Kuva: Hvitträsk museo

n. 7 000 eaa:  
 
Jääkausi hellitti ja ensim-
mäiset ihmiset saapuivat.

1500 - 500 eaa:  
 
Pronssikausi

500 eaa- 1200 jaa:  
 
Rautakausi

1200- ja 1300-lukujen vaihde: 

Ensimmäinen kirjallinen maininta 
Purkalasta eli Porkkalasta tanska-
laisessa merireittien oppaassa.

1330-luku:  
 
Kirkkonummen nimi mainitaan ensim-
mäistä kertaa asiakirjoissa. Maanvilje-
ly ja kalastus olivat vuosisatojen ajan 
tärkeimmät elinkeinot.

1800-luku:  
 
Porkkalan majakka 
valmistui Rönnskärin 
saarelle.

Kolmen kuuluisan arkkitehdin  
itselleen rakennuttama  

ateljeekoti Hvitträsk.

Pokrovan  
ortodoksinen  
kirkko ja  
luostarihanke.
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5  Kulttuuria jo 9000  vuotta
Faktaruutusijaitsee Vitträsk-järven rannalla: Hvitträskin 

kansallisromanttinen ateljeekoti, jonka raken-
nuttivat Herman Gesellius, Armas Lindgren ja 
Eliel Saarinen. Nämä kolme kuuluisaa arkkiteh-
tia ymmärsivät jo reilut sata vuotta sitten upei-
den maisemien ja kauniin luonnon viihtyisyyttä 
luovan merkityksen. www.hvittrask.fi
 

Tämän päivän kulttuuria Kirkkonummella piisaa 
joka lähtöön. Revyyt, erilaiset musiikki- ja tanssi-
esitykset sekä taidenäyttelyt ovat esimerkkeinä 
kunnan rikkaasta kulttuuritarjonnasta. Kulttuu-
riin Kirkkonummella tuo piristävän lisän Pokro-
van luostarihanke, jossa voi vierailla etukäteen 
sovittuina päivinä, Jumalanpalveluksissa tai 
tapahtumapäivinä. 

Tutustu kulttuuri tarjontaan:
•	 www.kirkkonummi.fi/kulttuuri

•	 www.kirkkonummi.fi/ 
tapahtuma kalenteri

•	 www.lansiuudenmaan - 
museot.fi/kirkkonummi

•	 www.pokrova.fi

•	 www.porkkala.net

1800-luvun loppu: 

Höyrylaivaliikenne toi huvila-asutusta. 
Jugend-huvilat koristavat edelleen 
Espoonlahden ja Vitträskin välistä 
aluetta.  

1900-luvun alku:  
 
Rautatie toi mukanaan uusia 
elinkeinoja ja uutta asutusta 
radan varteen.

1944:  
 
Kaksi kolmasosaa Kirkkonum-
mesta jouduttiin vuokraamaan 
Neuvostoliitolle.

1956:  
 
Vuokra-alue palautettiin 
Suomelle. Alue alkoi saada 
teollisuutta ja suomenkielistä 
väestöä.

1959:  
 
Upinniemen 
varuskunta-alue 
perustettiin.

2013:  
 
Uuden moottoritien valmis-
tuessa Kirkkonummesta 
tulee entistä tiiviimpi osa 
pääkaupunkiseutua.

Masalan nuorisoteatteri: Mies joka ei osannut sanoa ei.

Hvittorp Vitträsk-järven rannalla edustaa komeaa  
kansallisromanttista tyyliä.

Kirkkonummella on pitkä ja kiehtova historia.
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Purjeilla, Potkurilla tai meloen
Kesäisin kannattaa nauttia Kirkkonummen merellisyydestä. Saa-
puessasi Kirkkonummelle veneellä voit rantautua Porkkalan meri-
kylään, jossa sinua palvelevat kauppa, kahvila sekä ravintola 
toukokuusta elokuuhun, ja polttoainemyynti jatkuu koko veneily-
sesongin ajan. Vierasvenepaikan varanneet pääsevät nauttimaan 
myös saunan lämmöstä. Veneilijöiden lisäksi myös maalla liikkuvat 
toivotetaan tervetulleiksi.    
 Veneellä pääset kätevästi myös Kirkkonummen edustan vie-
hättäviin saariin ja vaikkapa nauttimaan kesäisen lounaan tun-
nelmallisessa keittokatoksessa. Katso vierasvenesatamat osoit-
teesta www.venesatama.com.
 Ja vaikka et omistaisikaan omaa venettä, Kirkkonummella 
voit nauttia vesillä olosta vaikkapa vuokraamalla kanootin.  

Tutustu houkutteleviin mahdollisuuksiin osoitteessa www.kirkko-
nummi.fi/elamyspalvelut.

Fillarilla, golFkärryllä tai ratsain
Maaseudun idyllissä mutkittelevat maantiet ovat kuin luotuja kesäi-
seen polkupyöräilyyn. Suuntaa reittisi vaikkapa Eestinkylän Maa-
tilapuotiin, jonka terassilta aukeavat hulppeat peltomaisemat. 
Myymälän puolelta taas löydät kotiin viemisiksi paikallisten pien-
yritysten tuotteita jauhoista käsitöihin. www.maatilapuoti.com
 Kirkkonummi on tunnettu hyvistä golfkentistään, joiden väyliltä 
löytyy sopivasti haastetta ja pelaamisen iloa jokaiselle, olipa     
tasoituksesi mikä hyvänsä. Kirkkonummella on myös erinomaiset 
mahdollisuudet harrastaa ratsastusta, ja kunnan paristakymme-
nestä ratsutallista löydät varmasti mieleisesi. 

Kirkkonummen maksutto-
malla frisbeegolfradalla 
on 13 väylää.
www.kirkkonummenfg.fi	 

Kuva: Antti Henriksson

    Hyviä harrastus mahdollisuuksia  niin kesäisin kuin talvisinkin
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Faktaruutulumilautaillen, hiihtäen tai sisällä viihtyen
Talvella ykköslaji on tietenkin hiihto, ja siihen kunta tarjoaa erin-
omaiset puitteet merkityillä ja valaistuilla laduilla – tai vaihto ehtoi-
sesti ihan vain peltojen ja pientareiden hangilla, talviunta nukkuvaa 
luontoa ihaillen. Laskettelemaan taas pääset Peuramaan rinteille, 
ylellisen lähelle omaa kotiasi.
 Talvisin Kirkkonummen uimahalli tuntuu erityisen houkuttele-
valta lämminvesialtaineen ja vesiliukumäkineen, pakkasen paukku-
essa lasiseinän toisella puolen. Rattoisa sisälaji on myös keilaus, 
jota voi harrastaa niin keskustan kuin Masalankin urheiluhalleilla. 
Tai mikset liittyisi maineikkaisiin Porkkalan Ampujiin, Kantvikin  
Purjehtijoihin, Kirkkonummen Tanssiyhdistykseen tai johonkin 
muuhun kunnassa toimivista lukuisista yhdistyksistä? Niistäkin 
löydät lisää tietoa kunnan sivuilta.

Muutamia hyviä linkkejä  
liikkumisesta kiinnostuneille:

•	 www.aktiasportcenter.fi

•	 www.kantvikinpurjehtijat.fi	

•	 www.kirkkonummi.fi/uimahalli

•	 www.kirkkonummi.fi/ 
liikuntajaulkoilu

•	 www.linlomarina.fi

•	 www.uudenmaanvirkistysalue-
yhdistys.fi

•	 www.varuboden-areena.com
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    Hyviä harrastus mahdollisuuksia  niin kesäisin kuin talvisinkin



8 Luontoelämyksiä jokaiseen  makuun
retkeilijöille ja tosiharrastajille…
Kirkkonummi on tunnettu luonnostaan, joka on idyllistä ja vaihte-
levaa sekä rannikolla ja saaristossa tietenkin myös raikkaan 
merellistä. Etenkin kalastajien ja lintuharrastajien suosima Pork-
kalanniemi on tunnettu mm. Saltfjärdenin lintukosteikosta, hui-
keista rantakallioistaan sekä jylhistä metsistään, ja onpa aluetta 
ehdotettu kansallispuistoksikin. Porkkalanniemestä löytyy myös 
Uudenmaanläänin hiljaisin mitattu paikka.
 Luonnossa liikkujille Kirkkonummi tarjoaa oivat marjastus- ja 
sienestysmaastot. Lisäksi alueen metsistä löytyy mielenkiintoisia 
histo ri al lisia nähtävyyksiä: pronssikautisia hautaröyk ki  öitä eli niin 
sanottuja hiidenkiukaita sekä erilaisia Porkkalan vuokra-ajan jään 

 
teitä, kuten bunkkereita. Hulppeista näkymistä kiinnostuneiden 
kannattaa katsoa parhaat paikat netistä haulla ”Kirkkonummen 
huiput”.
 Nuuksion kansallispuisto ulottuu myös Kirkko  nummen puolelle. 
Kansallispuistoon johtavan vaellusreitin lähtöportin löydät Veikko-
lasta Soidentaantieltä. Kansallispuistossa risteilevät lukuisat 
merkityt reitit sopivat lyhyille kävelyretkille tai jopa useamman 
päivän vaelluksille. Vaihtelevat maastot tarjoavat luonnon moni-
muotoisuutta, hulppeita maisemia sekä useita keittokatoksia ja 
telttailualueita. Tutustu myös uuteen Nuuksion Haltiakeskukseen: 
www.haltia.com.

Porkkalanniemen  
maisemia leimaavat 

sileät kalliot.



9Luontoelämyksiä jokaiseen  makuun
Faktaruutu…sekä vähän Pienemmille

Helppoja ja varmoja eläinhavaintoja voi tehdä Rehndahlin 
kotieläinpuistossa, jossa lapsetkin pääsevät ihastelemaan 
ja rapsuttelemaan monia maatalon eläimiä, kuten vuohia, 
mini possuja, hevosia ja kaneja. Erityisesti näkemisen 
arvoisia ovat maanmainiot, temppuilevat falabella-mini-
hevoset. www.rehndahl.fi
 Meren lisäksi Kirkkonummella on lukuisia järviä,  
joiden vesi lämpenee kesäisin merivettä lämpimämmäksi. 
Kunnalla on yhteensä seitsemän yleistä, järven rannalla 
sijaitsevaa uimarantaa, joille ovat tervetulleita kaikki innok-
kaat uimarit ja auringonpalvojat.

Muutamia hyviä linkkejä  
luonnosta kiinnostuneille:

•	 www.birdlife.fi	

•	 www.foreca.fi	

•	 www.luontoon.fi	

•	 www.meikonsalomaa.fi	

•	 www.poljin.fi

•	 www.pyoraillensuomessa.fi

•	 www.stnikolaus.net

Rehndahlin kotieläinpuistossa pääset ihastelemaan 
sekä tuttuja että hieman oudompiakin eläimiä.



10 Hyvällä	fiiliksellä	jaksaa	pitkään!
Mielenkiintoisena, kauniina ja helposti saavutet-
tavana kuntana Kirkkonummi on ihanteellinen 
lähimatkailukohde niin perheille ja ystäväporu-
koille kuin yrityksillekin. 
 Yrityksille Kirkkonummelta löytyy useita 
korkealaatuisia, luonnonläheisiä kokous- ja 
konferenssihotelleja, jotka tarjoavat ikimuistoi-
set puitteet sekä suuremmille että pienemmille 
tilaisuuksille. Samoin erilaisia ohjelmapalveluita 
järjestäviä yrityksiä löytyy joka lähtöön.

Aavaranta sopii yrityksille niin työ- kuin virkis-
tyskäyttöön. Upea luonto, useita kokoustiloja, 

saunoja, uima-allasosasto sekä kattavat hotelli- 
ja ravintolapalvelut antavat täydellisen ympäris-
tön virkistymiseen ja hedelmällisiin palavereihin.  
www.aavaranta.fi
 
Hvittorp, maankuulu jugend-vaikutteinen,  
kansallisromanttinen huvila Vitträsk-järven hulp-
peissa maisemissa, on nyt avattu myös yritysten 
ja yhteisöjen juhla- ja kokouskäyttöön. 
 Hvittorp tekee tiivistä yhteistyötä Elämys-
torppa-ohjelmapalveluyrityksen kanssa, joka 
järjestää huikeita luontoelämysretkiä lähiluon-
toon. www.hvittorp.fi

Bistro O mat tunnetaan yhtenä  
maamme parhaista  

ravintoloista.

Aavaranta
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Faktaruutu

Kirkkonummella voit myös  
syödä hyvin. Tässä haarukka
paloja kunnan ravintolatarjon
nasta:

•	 www.artcafebabylon.fi

•	 www.bistromat.fi

•	 www.dennis.fi

•	 www.patakukko.fi

•	 www.rosso.fi	

•	 www.taikahetki.fi

•	 www.wohlsgard-ravintola.fi

Långvik sopii niin yksityis vieraille kuin yritysten 
kokoustamiseen ja virkistystoimintaan. Hyvien 
kokoustilojen lisäksi Långvikissa on kattavat 
hyvinvointi- ja hemmottelupalvelut kylpyläosas-
toineen ja laadukkaine hoitoineen.  
www.langvik.fi

Majvik luo kokousten pitämiseen erinomaiset 
puitteet, sillä jyhkeän jugendlinnan sisältä löytyy 
useita korkeatasoisia kokous- ja juhlatiloja – ja 
lisää tiloja löytyy meren rannalta. Kattavat ma-
joitus-, ravintola- ja saunapalvelut täydentävät 
kokonaisuuden. www.majvik.fi

Kokoushotelli Siikaranta tarjoaa hyvien  
kokoustilojen ja -palveluiden lisäksi kattavat 
ohjelmapalvelut – useat niistä vieressä sijaitse-
van, kauniin Nuuksion kansallispuiston maise-
missa. Kokoustamisen ja yhdessä tekemisen 
jälkeen voit kruunata illan rantasaunan löylyissä.  
www.hotellisiikaranta.fi

Kokous- ja kongressihotelli Majvik.

Långvikin  
Wellness-maailma  

tarjoaa monipuoliset  
hyvinvointipalvelut.

KIrkkonummella on useita 
tasokkaita golfkenttiä.
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matkailuneuvonta
Luckan, Matkailu- ja infopiste,

Lippupalvelu ja Lippupiste

Asematie 3, 02400 Kirkkonummi

Puh. (09) 296 3832, (09) 296 3830

www.luckan.fi

mobiguide
Länsi-Uudenmaan  
matkapuhelinopastus,  
019 106 9133

kirkkonummen kunta
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Puh. (09) 296 71, fax (09) 2967 2241

Palvelupiste, puh. (09) 2967 2220

kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

map.karttapalvelut.fi/kirkkonummi

www.facebook.com/kirkkonummi
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