
Kyrkslätt  
– känt för sin natur
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Centralt läge  
mitt i den fridfulla naturen
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Kyrkslätt har ett idealiskt läge 30 km från Hel-
singfors och är omgivet av fridfull natur men 
ligger ändå på smidigt avstånd från huvudsta-
dens människovimmel och kulturutbud.
	 I	Kyrkslätts	natur	finns	otaliga	besöksmål	
som är värda att upplevas, såväl på land som till 
havs, men Kyrkslätt är mycket mer än så: mång-
sidiga	fritidsmöjligheter,	bra	service	och	intres-
santa kultursevärdheter. 
 

Tack vare den nya motorvägen är det ännu 
lättare att ta sig till Kyrkslätt, eftersom bilresan 
från Helsingfors endast tar några tiotals minu-
ter. Man kommer snabbt till Kyrkslätt också med 
lokal tåg, då resan från Helsingfors endast tar 
ca en halvtimme, behändigt från centrum till 
centrum.
 Kyrkslätt är en växande kommun, vilket inte 
är	så	konstigt	–	i	synnerhet	många	barnfamiljer	
har här hittat en idealisk plats att bo på.

Faktaruta

•	 Invånarantal 37 192  (31.12.2011)

•	 Areal 393 km2 (varav planlagt 
område 28,59 km2)

•	 Havsområde 650 km2

•	 Strandlinje 145 km

•	 Öar 900 st. och sjöar 86 st.

•	 Grannkommuner:  
Vichtis, Sjundeå och Esbo

•	 Språkfördelning  (2011):  
	 finskspråkiga	77,5	%	 
	 svenskspråkiga	17,9	%	 
	 övriga	4,6	%	

Porkala Marin erbjuder mångsidiga tjänster åt båtfarare.

Närmat från gårdsboden.
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I Kyrkslätt hittar du massor med fascinerande 
kultur. Socknens kända historia sträcker sig till 
1300-talets	början	och	det	finns	många	spår	
även	från	tiden	före	det,	bl.a.	bergsmålningar	
från	stenåldern	samt	många	gravhögar	från	
bronsåldern.
 Ett viktigt skede i kommunens historia var 
under efterkrigstiden då man var tvungen att 
arrendera	en	stor	del	av	Kyrkslätt	till	Sovjet-

unionen.	Det	finns	fortfarande	kvarlämningar	av	
denna s.k. Porkalaparentes lite här och där.
	 Kyrkslätt	har	ett	flertal	muséer	som	visar	
regionens intressanta historia. Till exempel på 
Ragvalds museiområde samt på Alisgårdens 
hembygdsmuseum	får	besökarna	en	levande	
bild	av	hurudant	livet	var	förr.	Kyrkslätts	kanske	
mest	kända	sevärdhet	finns	på	stranden	av	sjön	
Vitträsk:	Hvitträsk	nationalromantiska	ateljé-

9000 år av  kultur

Foto: Hvitträsk museum

Ca. 7 000 f.v.t.: 
 
Istiden lättar och de första 
människorna anländer.

1500 – 500 f.v.t.:  
 
Bronsåldern

500 f.v.t. – 1200 e.v.t.:  
 
Järnåldern

Skiftet mellan 1200- och 1300-talen: 

Purkala, dvs. Porkala, nämns för 
första gången skriftligt i en dansk 
guide över sjörutter.

1330-talet:  
 
Namnet Kyrkslätt nämns för första 
gången i olika dokument. Jordbruk och 
fiske	är	de	viktigaste	livsnäringarna	 
i hundratals år.

1800-talet:  
 
Porkala fyr på  
Rönnskär blir färdig.

Ateljéhemmet Hvitträsk  
som tre berömda arkitekter  

lät bygga åt sig själva.

Pokrova  
ortodoxa kyrka  
och klosterprojekt.
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59000 år av  kultur
Faktarutahem som Herman Gesellius, Armas Lindgren 

och	Eliel	Saarinen	lät	bygga.	Dessa	tre	beröm-
da	arkitekter	förstod	redan	för	drygt	hundra	år	
sedan hur fantastiska landskap och vacker 
natur skapar en trivsam stämning.
www.hvittrask.fi
  

Dagens kultur är väl representerad i Kyrkslätt. 
Revyer,	olika	musik-	och	dansföreställningar	
samt konstutställningar är exempel på kommu-
nens rika kulturutbud. Ett fräscht tillägg till  
Kyrkslätts	kultur	är	Pokrovas	klosterprojekt,	
som	man	kan	besöka	enligt	överenskommelse,	
under	gudstjänster	eller	på	evenemangsdagar.

Bekanta dig med kulturutbudet:
•	 www.kyrkslatt.fi/kultur

•	 kyrkslatt.fi/sv/aktuelt/evene-
mangskalender

•	 www.vastranylandsmuseer.fi/
kyrkslatt

•	 www.pokrova.fi

•	 www.porkkala.net

1800-talets slut: 

Ångbåtstrafiken	för	med	sig	villa
bosättning. Ännu idag pryder Jugend-
villor området mellan Esboviken och 
Vitträsk.  

1900-talets början:  
 
Järnvägen för med sig nya 
livsnäringar och ny bosättning 
längs med banan.

1944:  
 
Man tvingas arrendera ut  
två tredjedelar av Kyrkslätt  
till Sovjetunionen.

1956:  
 
Arrendeområdet återlämnas 
till Finland. Området börjar 
få	industri	och	finskspråkig	
befolkning.

1959:  
 
Obbnäs  
garnisonsområde 
grundas.

2013:  
 
Tack vare den nya motor-
vägen är Kyrkslätt ännu 
starkare knuten till huvud-
stadsregionen.

Masaby ungdomsteater: Mannen som inte kunde säga nej.

Hvittorp på stranden till sjön Vitträsk är i ståtlig national-
romantisk stil.

Kyrkslätt har en lång och fascinerande historia.

●●●● ● ●
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Med segel, propeller eller kanot
På	sommaren	lönar	det	sig	att	njuta	av	Kyrkslätts	närhet	till	havet.	
När du kommer till Kyrkslätt med båt kan du ta i land i Porkala 
havsby	där	du	har	butik,	café	och	restaurang	till	ditt	förfogande	
från	maj	till	augusti	och	bränsleförsäljningen	pågår	hela	båt-
säsongen.	De	som	bokat	en	gästbåtplats	kan	också	njuta	av	
bastuvärme.	Utöver	de	båtburna	hälsas	också	alla	som	rör	sig	till	
lands välkomna.
	 Med	båt	kommer	du	också	smidigt	till	de	många	öarna	utanför	
Kyrkslätt	och	du	kan	t.ex.	avnjuta	en	somrig	lunch	under	ett	my-
sigt	kokskjul.	Gästbåtshamnarna	hittar	du	på	adressen	 
www.venesatama.com.
	 Även	om	du	inte	äger	en	egen	båt	kan	du	i	Kyrkslätt	njuta	av	
en tur på vattnet t.ex. genom att hyra en kanot. Bekanta dig med 

olika lockande alternativ på adressen www.kirkkonummi.fi/ 
elamyspalvelut.

på cykel, golFkärra eller häst
Landsvägarna som slingrar sig genom landsbygdsidyllen är som 
gjorda	för	en	somrig	cykeltur.	Styr	kosan	till	exempel	till	Gårdsbo-
den i Estby där du från terrassen kan beundra de vackra åker-
landskapen.	I	butiken	hittar	du	lokala	småföretags	produkter	att	
ta	med	dig	hem,	allt	från	mjöl	till	hantverk.	www.maatilapuoti.com
	 Kyrkslätt	är	känt	för	sina	fina	golfbanor,	som	erbjuder	lämplig	
utmaning	och	spelglädje	åt	var	och	en,	oavsett	ditt	handicap.	 
I	Kyrkslätt	finns	också	utomordentliga	möjligheter	att	syssla	med	
ridning	och	kommunen	har	tjugo	ridstall	bland	vilka	du	säkert	
hittar ett i din smak.

Kyrkslätts avgiftsfria  
frisbeegolfbana har 13 hål.
www.kirkkonummenfg.fi

Foto: Antti Henriksson

       Bra fritidsmöjligheter såväl på  sommaren som på vintern
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Faktarutapå snowboard, skidor eller inoMhus
På vintern är skidning naturligtvis sportgren nummer ett och 
kommunens	märkta	och	upplysta	skidspår	erbjuder	utomordent-
liga	ramar	för	detta	–	alternativt	kan	du	skida	längs	med	åkrar	
och väggrenar medan du beundrar den sovande naturen. Slalom 
kan	du	åka	i	Hjortlandets	backar,	lyxigt	nära	ditt	eget	hem.
 På vintern känns Kyrkslätts simhall speciellt lockande med 
sina varmvattenbassänger och vattenrutschkanor när kylan 
knäpper på andra sidan glasväggen. En rolig innegren är också 
bowling som man kan spela i idrottshallarna både i centrum och  
i	Masaby.	Eller	varför	inte	gå	med	i	skytteföreningen	Porkkalan	
Ampujat,	båtklubben	Kantivik	Purjehtijat,	Kyrkslätts	dansförening	
eller	någon	annan	av	kommunens	många	föreningar?	Mer	infor-
mation	finns	på	kommunens	hemsidor.

Några bra länkar om du är  
intresserad av motion:

•	 www.aktiasportcenter.fi

•	 www.kantvikinpurjehtijat.fi	

•	 www.kyrkslatt.fi/uimahalli

•	 www.kyrkslatt.fi/ 
liikuntajaulkoilu

•	 www.linlomarina.fi

•	 www.uudenmaanvirkistysalue-
yhdistys.fi

•	 www.varuboden-areena.com
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       Bra fritidsmöjligheter såväl på  sommaren som på vintern



8    Naturupplevelser för alla  smaker
För vandrare och seriösa aMatörer…
Kyrkslätt	är	känt	för	sin	natur	som	är	idyllisk	och	varierande	och	
naturligtvis härligt maritim vid kusten och i skärgården. Porkala 
udd,	som	är	speciellt	populärt	bland	fiskare	och	fågelskådare,	är	
bl.a.	känt	för	Saltfjärdens	fågelvåtmark,	sina	fantastiska	strand-
klippor	och	stora	skogar	och	området	har	faktiskt	föreslagits	bli	
nationalpark.	På	Porkala	udd	finns	också	den	plats	som	enligt	
mätningar är Nylands läns tystaste plats.
	 För	dem	som	rör	sig	i	naturen	erbjuder	Kyrkslätt	fin	bär-	och	
svampplockningsterräng.	I	områdets	skogar	finns	dessutom	
intressanta,	historiska	sevärdheter:	gravrösen	från	bronstiden	
samt olika kvarlämningar från Porkalas arrendetid, så som  

 
bunkrar. Den som är intresserad av vackra vyer kan på nätet 
kolla	upp	de	bästa	ställena	genom	att	söka	på	”Kirkkonummen	
huiput”.
 Noux nationalpark sträcker sig också in i Kyrkslätt. Ingångs-
porten till vandrarstråket som leder till nationalparken hittar du  
i Veikkola på Soidentaantie. De många märkta stigar som korsar 
nationalparken	passar	för	korta	promenader	eller	t.o.m.	för	flera	
dagars	vandringar.	Den	omväxlande	terrängen	bjuder	på	natu-
rens	mångfald,	fina	landskap	samt	ett	flertal	kokskjul	och	tältom-
råden. Bekanta dig gärna också med det nya naturcentret Haltia  
i Noux: www.haltia.com.

På Porkala udd  
präglas landskapet  

av släta klippor.



9   Naturupplevelser för alla  smaker
Faktaruta…saMt För de lite yngre

Enkla	och	säkra	djurobservationer	kan	man	göra	på	 
Rehndahls	husdjursgård	där	också	barnen	får	beundra	
och	klappa	många	av	bondgårdens	djur,	så	som	getter,	
mini grisar, hästar och kaniner. De härliga falabella-mini-
hästarna	som	gör	konster	är	speciellt	sevärda.	 
www.rehndahl.fi	
	 Förutom	havet	har	Kyrkslätt	otaliga	sjöar,	som	på	 
somrarna blir varmare än havsvattnet. Kommunen har 
sammanlagt	nio	allmänna	badstränder	vid	sjöar,	dit	 
alla ivriga simmare och soldyrkare är välkomna.

Några bra länkar för  
naturintresserade:

•	 www.birdlife.fi	

•	 www.foreca.fi	

•	 www.meikonsalomaa.fi	

•	 www.poljin.fi

•	 www.pyoraillensuomessa.fi

•	 www.stnikolaus.net

•	 www.utinaturen.fi

På Rehndahls djurgård kan du beundra både bekanta 
och lite ovanligare djur.



10 Med bra feelis orkar man länge!
Eftersom Kyrkslätt är en intressant, vacker och 
lättillgänglig	kommun	är	den	ett	idealiskt	mål	för	
närturism	för	både	familjer,	kompisgäng	och	
företag.	
	 I	Kyrkslätt	finns	ett	flertal	högklassiga	och	
naturnära	mötes-	och	konferenshotell	för	före-
tag.	Dessa	hotell	erbjuder	oförglömliga	miljöer	
för	både	stora	och	små	tillställningar.	Det	finns	
också	många	företag	som	ordnar	olika	program-
tjänster.

Aavaranta	lämpar	sig	för	företag	både	i	jobb-	
och rekreationssyfte. Den fantastiska naturen, 

ett	flertal	mötesutrymmen,	bastur,	simhall	samt	
omfattande	hotell-	och	restaurangtjänster	bildar	
en	perfekt	omgivning	för	rekreation	och	frukt-
bärande sammanträden. www.aavaranta.fi

Hvittorp,	en	välkänd	jugend-influerad	national-
romantisk	villa	i	Vitträsks	vackra	sjölandskap	är	
nu	också	öppnat	för	företag	och	olika	samfund	
som	önskar	ordna	fest-	och	mötestillställningar.	
Hvittorp har ett tätt samarbete med program-
tjänstföretaget	Elämystorppa,	som	ordnar	fan-
tastiska vandringar med naturupplevelser i när-
naturen. www.hvittorp.fi

Bistro O mat är känd som  
en av landets bästa  

restauranger.

Aavaranta
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Faktaruta

I Kyrkslätt kan du också äta  
gott. Här några plock ur  
kommunens restaurangutbud:

•	 www.artcafebabylon.fi

•	 www.bistromat.fi

•	 www.dennis.fi

•	 www.patakukko.fi

•	 www.rosso.fi	

•	 www.taikahetki.fi

•	 www.wohlsgardravintola.fi

Långvik	passar	såväl	för	privata	gäster	som	
för	företagsmöten	och	rekreation.	Utöver	bra	
mötes	utrymmen	har	Långvik	omfattande	 
wellness-tjänster	med	spa-avdelningar	och	
högklassiga	behandlingar.	www.langvik.fi

Majvik	skapar	utmärkta	ramar	för	möten	efter-
som	det	stora	jugendslottet	har	ett	flertal	hög-
klassiga	mötes-	och	festutrymmen	–	och	fler	
utrymmen	finns	vid	stranden.	Omfattande	logi-,	
restaurang-	och	bastutjänster	fullbordar	 
helheten.	www.majvik.fi

Kongresshotell Siikaranta	erbjuder	inte	bara	
fina	mötesutrymmen	och	-tjänster	men	också	
omfattande programservice – många av dem  
i de vackra landskapen i Noux nationalpark, 
som	ligger	alldeles	bredvid.	Efter	diverse	möten	
och	gemensamma	aktiviteter	kan	du	kröna	
kvällen i strandbastuns varma ångor.  
www.hotellisiikaranta.fi

Mötes- och kongresshotell Majvik.

Långviks  
Wellness-värld  

erbjuder mångsidiga tjänster.

Kyrkslätt	har	ett	flertal	 
högklassiga golfbanor.
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turistinFo
Luckan, Turistinformation och Biljettjänst,

Lippupalvelu och Lippupiste

Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

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

www.luckan.fi

Mobiguide
Västnylands mobila guide,  
019 106 9133

kyrkslätts koMMun
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

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

Servicekontor, tel. (09) 2967 2220

kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi

www.kyrkslatt.fi

map.karttapalvelut.fi/kirkkonummi

www.facebook.com/kirkkonummi
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