Kirkkonummen kunta

RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN INVENTOINTI
KANTVIKIN ALUE

28.2.2015

STADIONARK
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

Kannen kuva 1084, 1215, 1135, 1077, 1075, 1222

28.2.2015

2(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

Sisällys
1. JOHDANTO .......................................................................................................................................................5
2. SELVITYSTYÖN MENETELMÄT JA VAIHEET ......................................................................................................6
2.1
Selvityksen tarkoitus.............................................................................................................................. 6
2.2
Inventointialueen rajaus........................................................................................................................7
2.3
Inventointityö, rajaus ja metodit ...........................................................................................................9
2.4
Käytetyt keskeiset lähteet ...................................................................................................................11
3. AIKAISEMMAT INVENTOINNIT, SELVITYKSET JA SUOJELUKOHTEET..............................................................12
3.1.1
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) .......................................12
3.1.2
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1992). ................13
3.1.3
Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat ja rakennetun ympäristön kohteet .......................13
3.1.4
Yleiskaavoissa suojellut kohteet ..........................................................................................................15
3.1.5
Asemakaavoissa suojellut kohteet ......................................................................................................15
3.1.6
Kohteet jotka on suojeltu rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta ............15
3.1.7
Paikalliset inventoinnit ........................................................................................................................15
3.1.8
Arkeologiset selvitykset alueella .........................................................................................................15
3.1.9
Porkkalan vuokrakauden kohteiden inventointi .................................................................................16
3.1.10 Museoviraston rekisteriportaalin kohteet ..........................................................................................18
3.1.11 Historialliset tiet ..................................................................................................................................19
4. ASUTUSHISTORIAN VARHAISIA VAIHEITA......................................................................................................21
5. Vanha kylärakenne ja yksittäiset tilat ............................................................................................................24
5.1
Skräddarby ja Strömsby (kohde nro. 1125, 1218) ...............................................................................25
5.2
Edis (kohde nro 1137)..........................................................................................................................27
5.3
Smedsede, Sepänkannas .....................................................................................................................29
5.4
Kantvik .................................................................................................................................................30
5.5
Loviselund (kohde nro1206) ................................................................................................................31
5.1
Hällnäs (kohde nro1209) .....................................................................................................................32
5.2
Knopps, Mattby ja Lill-Estby (Grundträsk)...........................................................................................33
5.3
Torpat ja kalastajatilat .........................................................................................................................35
6. 1900-LUVULLA MUODOSTUNUT HUVILA-ASUTUS ........................................................................................37
6.1
Höyrylaivayhteys ja varhainen huvila-asutus ......................................................................................37
6.1
1930-luvun huvilarakentaminen .........................................................................................................38
7. PORKKALAN VUOKRAKAUSI 1944- 1956, JA SEN VAIKUTUKSET MAISEMAAN .............................................41
7.1
Alueella säilyneitä neuvostoaikaisia rakennuksia ...............................................................................44
8. JÄLLEENRAKENNUS JA TEOLLISTUMINEN PORKKALAN VUOKRAKAUDEN JÄLKEEN .....................................46
8.1
Suomen Sokerin tehdas ja asuinalueet ...............................................................................................47
8.1.1
Aluerakentamiskohde .........................................................................................................................48
8.1.2
Tehdas .................................................................................................................................................49
8.1.3
Asunnot ...............................................................................................................................................50
8.1.4
Palvelut ................................................................................................................................................56
8.2
1960-luvun pientalo- ja loma-asutus...................................................................................................57
8.2.1
Pilvijärven alue ....................................................................................................................................57
8.3
Rakennuskannan ikä ............................................................................................................................60

28.2.2015

3(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

9. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TÄNÄÄN............................................................................................62
9.1
Kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet.............................................................................................63
9.1.1
Ristikalliontien pientaloalue (kohde 1077)..........................................................................................63
9.1.2
Hakan entinen kurssikeskus (kohde 1148) ..........................................................................................64
9.1.3
Strömsbyn kartano (kohde 1125, 1218) ..............................................................................................65
9.1.4
Strömsbyn merenrannan huvila-asutus (kohde 1219) ........................................................................66
9.1.5
Pippursuddenin ja Stora Pippursvikenin kalastajatilat ja huvila-asutus (kohde 1220) .......................67
9.1.6
Vikträskin ja Pippurintien kulttuuriympäristö (kohde 1221) ...............................................................68
9.1.7
Pilvijärven ympäristön 1960-luvun loma-asutus (kohde 1222)...........................................................69
10.ARVOT JA SUOJELUSUOSITUKSET ..................................................................................................................70
11.KÄSITTEITÄ .....................................................................................................................................................73
12.LÄHTEET .........................................................................................................................................................74

LIITTEET
-

28.2.2015

Kohdeluettelo
Kohdekartat
Rakennusten ikä
Inventointikortit

4(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

1. JOHDANTO

Kantvikin alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on laadittu alueen osayleiskaava-työhön liittyvänä selvityksenä syksyn ja talven 2014 aikana.
Inventoinnin tarkoituksena on ollut tunnistaa maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat arvokkaat
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määritellä näille suojeluperusteet. Selvitys ei ole
suojeluluettelo, vaan sen tavoitteena on ollut kartoittaa alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta ja alueet, sekä analysoida niiden ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriallista arvoa. Yleiskaavassa
ratkaistaan, miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.
Inventointi on rajattu koskemaan ennen vuotta 2000 rakennettuja kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Kaikki ennen vuotta 1970 rakennetut kohteet on pyritty paikantamaan ja tarkistamaan maastossa. Vuosina 1970 - 2000 valmistuneet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet on pyritty tunnistamaan maastotyön yhteydessä tai lähtötietojen pohjalta. Kohteet on tarkistettu maastoinventointien
yhteydessä ja asemakaavassa huomioon otettavista tai suojeltavista kulttuuriympäristön kohteista on
laadittu inventointikortit. Myös inventoinnin alkuvaiheen potentiaalisista suojelukohteista, joita ei kuitenkaan ole lopullisessa inventoinnissa esitetty suojeltavaksi, on laadittu inventointikortit. Inventointitiedot
on lisäksi viety paikkatietomuotoon
Tässä inventointiraportissa on kuvailtu inventoinnissa käytettyjä menetelmiä ja kohteiden valinnan ja arvotuksen perusteita. Lisäksi raportti sisältää tiiviin kuvauksen alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä,
sen historiasta, ominaispiirteistä ja arvoista. Raportin lopussa on esitetty suositukset kaavatyön suojelumääräyksiä varten. Varsinaisessa asemakaavassa ratkaistaan tarkemmin, miten selvityksessä esiin tuodut
kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.
Lähtöaineistona on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyillä maastoinventoinneilla. Lisäksi uusien kohteiden paikantamiseksi ja muutosten arvioimiseksi on hyödynnetty eri-ikäistä kartta-aineistoa sekä vanhoja alueesta kertovia valokuvia.
Nykytilanteen kartoittamiseksi ja kohteiden paikantamiseksi on käytetty peruskartta-aineistoa, kiinteistörekisterin aineistoa sekä orto- ja viistoilmakuvia.
Inventoinnissa on päivitetty ja täydennetty aiemmissa inventoinneissa paikannettujen kohteiden tietoja ja
nykytilaa. Uusina kohteina selvitys tuo esiin yksittäisiä 1900-luvun alun huviloita ja palstatilojen asuinrakennuksia, Pilvijärven 1960-luvun loma-asutusalueen, sekä 1960-luvun alussa alkaneeseen teollistumiseen
liittyvät rakennukset, erityisesti Suomen Sokerin rakennuttamat asuinrakennukset. Oman kohderyhmänsä
muodostaa venäläisten Porkkalan vuokrakauden aikana rakentamat sotilastukikohdan rakennukset.
Tämän selvityksen tilaajana on Kirkkonummen kunta. Työn yhteyshenkilönä on toiminut kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen. Työhön on lisäksi osallistunut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet
kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti Mika Sahlström, lupa-arkkitehti Arja Sihvola, kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta ja kaavoitusteknikko Mikael Pettersson Kirkkonummen kunnasta.
Selvityksen laatimisesta on vastannut Stadionark- suunnitteluyhteenliittymään kuuluvat Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ arkkitehti Kristina Karlsson sekä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ arkkitehti Mona Schalin ja Marica Schalin. Lähtöaineiston kokoamiseen on tekijöiden lisäksi osallistunut FM
Sigbritt Backman.
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SELVITYSTYÖN MENETELMÄT JA VAIHEET

2.1 Selvityksen tarkoitus
Selvitys on laadittu palvelemaan Kantvikin osayleiskaavatyötä ja käsittää asemakaavan alustavan suunnittelualueen. Selvitys ei ole suojeluluettelo, vaan sen tarkoitus on ollut kartoittaa alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta ja alueet, sekä analysoida niiden ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriallista
arvoa. Selvitys sisältää kohdekohtaiset suojelusuositukset. Osayleiskaavassa ratkaistaan, miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.
Alueelle laadittavan osayleiskaavan tavoitteena osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan ”on osoittaa alueelle monimuotoista, ympäristöltään korkealuokkaista, elämän eri tilanteet huomioonottavaa
asuinrakentamista sekä asumiseen liittyviä palveluja. Tiiviimpää rakentamista keskitetään Kantvikin keskustaan, jolloin turvataan monipuolinen palvelujen kehittyminen ja parannetaan nykyistä kaupunkikuvaa.
Rantojen monipuolinen virkistyskäyttö on keskeinen suunnittelun tavoite. Alueelle pyritään osoittamaan
rantaan tai rannan tuntumaan sijoittuva kevytliikenneväylä, yleinen uimaranta, sekä erimuotoisia veneilyyn ja vesiurheiluun liittyviä toimintoja, kuten veneenlaskuramppi. Kevytliikenneyhteydet tutkitaan omana verkostonaan siten, että verkosto toimii sekä sisäisesti että ulospäin Helsingin että Hangon suuntaan.
Ainutlaatuista satamaa syväväylineen pyritään hyödyntämään veneily- ja satamatoimintojen sekä muiden
työpaikka- ja palvelutoimintojen kehittämisessä.” Erityisinä suunnittelun tavoitteina mainitaan lisäksi mm
luontoarvojen, erityisesti ekologisen käytävän osoittaminen Porkkalanniemeltä kaava-alueen läpi kohti
Meikoa, sekä kulttuurihistoriallisten arvojen selvittäminen ja osoittaminen. (Kantvikin osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2013)
Tämän inventointiyön tarkoituksena on ollut kerätä yleiskaavan tarpeeseen riittävän kattavaa tietoa alueen säilyneestä rakennetusta kulttuuriympäristöstä, sen ominaispiirteistä ja arvoista. Työssä on pyritty
kartoittamaan kaikki ennen vuotta 2000 rakennetun kulttuuriympäristön arvojen vaalimisen kannalta
merkittävät kohteet ja alueet. Lisäksi on koottu aiemmista selvityksistä yleistä tietoa alueen rakennusperinteestä, kulttuuriympäristön kehityksestä ja siihen vaikuttaneista muutoksista. Kohteiden arvotus on
tehty yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, jossa on ollut edustettuna eri alan asiantuntijoita.
Kulttuuriympäristön suojelu ja vaaliminen perustuu lainsäädäntöön sekä ympäristö- ja kulttuurihallinnon
yhteistyöhön. Kunnilla ja omistajilla on vastuu rakennusperinnön ja hyvän elinympäristön turvaamisesta ja
kansalaisilla mahdollisuus osallistua siihen. Suomen perustuslain mukaan vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille kansalaisille. (www.nba.fi)
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan on asemakaavaa laadittaessa otettava huomioon rakennetun
ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Kaavan laatiminen edellyttää siksi alueen rakennuskannan ja ympäristön ominaispiirteiden ja arvojen selvittämistä sekä kaavan toteutumisesta seuraavien vaikutusten selvittämistä. Arvokkaiden piirteiden säilyttämiseksi annetaan kaavoissa yleisiä, kohde- tai
aluekohtaisia kaavamääräyksiä ja ohjeita.
Rakennusperinnön vaaliminen on myös rakennusperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä, restauroinnin ja korjausrakentamisen osaamista, taloudellista tukea ja kehittämishankkeita ja ennen kaikkea
rakennusten jatkuvaa oikeaa hoitoa. Selvityksen tärkeä tehtävä on näin ollen myös tuottaa tietoa, arvostuksen, vaalimisen ja ylläpidon pohjaksi.

28.2.2015

6(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

2.2 Inventointialueen rajaus

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus on merkitty punaisella ilmakuvalle. Kuva Kirkkonummen kunta

Inventoitavan alueen pinta-ala on 940 ha (10 km2). Yleiskaava-alueeseen liittyy lisäksi 60 ha vesialueita.
Kunnan omistuksessa maa-alueita on 350 ha (3,5 km2) ja vesialueita alle 20 ha (0,2 km2). Inventoitavaan
alueeseen kuuluu Kantvikin ja Sepänkannaksen taajamat, Strömsbyn teollisuusalue sekä Pilvijärven ja Pippurin haja-asutusalueet. Lisäksi alueeseen kuuluu ranta-alueita. joilla on haja- asutusta ja loma-asutusta
sekä maa- ja metsätalousalueita. Alueen läpi kulkee Upinniementie. Maasto on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa, ja maaperä muodostuu pääosin kallioalueista, joiden väliin jää hiekka- ja savipainanteita. Alueella
asuu pysyvästi 2700 asukasta. Alue kuului Neuvostoliiton hallinnassa vuosina 1945 - 1956 olleeseen, nk.
Porkkalan vuokra-alueeseen.
28.2.2015
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Kuva 2.

Ote Kirkkonummen kunnan opaskartasta 2013.
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2.3 Inventointityö, rajaus ja metodit
Inventointityö tehtiin syksyn 2014 aikana. Maastokäyntejä tehtiin yhteensä 5 päivää.
Maastotyötä edelsi huolellinen lähtöaineiston läpikäyminen. Arkisto- ja kartta-aineiston avulla pyrittiin
paikantamaan uudet aiempien inventointien ulkopuolelle jääneet rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Maastotyössä kohteet valokuvattiin (vähintään 2 kuvaa/kohde) ja kirjattiin inventointitiedot. Haastatteluja tehtiin satunnaisesti.
Tiedotus
Inventointityöstä on tiedotettu Kirkkonummen kunnan kaavoituksen verkkosivuilla sekä Verkkonummen
sivuilla. Lisäksi paikallislehti Kirkkonummen sanomat on julkaissut alkukesällä kaksi artikkelia inventointityöstä. Inventoitavien kohteiden suuresta lukumäärästä johtuen ei inventointiajankohdista ole ollut mahdollista sopia etukäteen jokaisen maanomistajan kanssa. Inventointien yhteydessä tavoitetuille maanomistajille jaettiin inventointia koskeva tiedote.
Alueen asukkailta kerätty tieto
Maastoinventointien yhteydessä tehdyt satunnaiset asukashaastattelut ovat tuoneet selvitykseen arvokasta lisätietoa rakennuksista sekä asukas- ja tilahistoriasta.
Inventoitavien kohteiden valinta
Inventoitavien uusien kohteiden tunnistamiseksi on alueen kiinteistömuodostusta ja rakentumista tarkasteltu eri-ikäisten karttojen sekä kiinteistörekisterin antamien rakennusvuositietojen tietojen avulla. Kaikki
ennen vuotta 1970 rakennetut kohteet on pyritty paikantamaan ja tarkistamaan maastossa. Myöhemmin
vuosina 1970- 2000 valmistuneet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet on pyritty tunnistamaan maastotyön yhteydessä tai lähtötietojen pohjalta.
Kohteet on tarkistettu maastoinventointien yhteydessä ja asemakaavassa huomioon otettavista tai suojeltavista kulttuuriympäristön kohteista on laadittu inventointikortit. Myös inventoinnin alkuvaiheen potentiaalisista suojelukohteista, joita ei kuitenkaan ole lopullisessa inventoinnissa esitetty suojeltavaksi, on
laadittu inventointikortit. Maatilojen talousrakennukset, sekä muiden pihapiirien sivu- ja talousrakennukset, on inventoitu asuinrakennusten yhteydessä osana näiden muodostamaa kokonaisuutta. Arvokkaiksi
arvotetuista ja suojeltavaksi esitettävistä talous- ja sivurakennuksista on laadittu omat inventointikortit.
Inventointityö ei ole ainoastaan arvokkaiden ja suojeltavien kohteiden kartoittamista, vaan työn yhteydessä on myös pyritty paikantamaan ja inventoimaan silmämääräisesti huonokuntoisia häviämässä olevia
rakennuksia ja sitä kautta keräämään mahdollisimman kattavaa tietoa alueen vanhasta rakennuskannasta. Rakennusten teknistä kuntoa ei ole arvioitu tämän inventoinnin yhteydessä, vaan se tehdään tarvittaessa kiinteistön omistajien myöhemmin teettämissä kuntoarvioissa tai kuntotutkimuksissa.
Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt kohteet
Vuoden 2000 jälkeen toteutetut kohteet on kokonaan rajattu inventoinnin ulkopuolelle.
Säilyneet vanhemmat kohteet, joiden suojeluarvo on muutosten myötä merkittävästi heikentynyt tai kokonaan hävinnyt, on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Rakennushistoriallisesti arvokkaat muutetut kohteet, joiden arvon palauttaminen on nähty mahdolliseksi myöhemmissä korjauksissa, on kuitenkin sisällytetty inventointiin.
28.2.2015
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Inventoinnin johtopäätökset ja raportointi
Maastoinventointien yhteydessä kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaiksi luokiteltujen kohteiden inventointitiedot on koottu excel- taulukkoon. Kohteisiin on liitetty koordinaattitiedot, joiden avulla inventointitieto viedään paikkatietomuotoon. Kohteet on lisäksi merkitty numeroin erilliselle dwg-muotoiselle inventointikartalle.
Kohteiden osalta on kirjattu perustietojen (kylä, kiinteistö, nimi) ja inventointitietojen (inventointiajankohta, aiemmat inventoinnit) lisäksi lyhyt kohdekuvaus. Historiakuvaukset on jouduttu rajaamaan haastatteluissa saatuihin sekä alueen aiemmista inventoinneista ja historiikeista löytyviin tietoihin. Syvällistä
arkistotutkimusta ei tältä osin ole sisällytetty työhön. Rakennusvuodet ja merkittävät muutosvuodet on
kirjattu silloin, kun ne ovat olleet tiedossa. Karttavertailun ja rakennushistoriallisen asiantuntemuksen
avulla on useimmat 1900-luvun asuinrakennukset pystytty ajoittamaan vähintäänkin vuosikymmenen
tarkkuudella. Vanhempia 1800-luvun rakennuksia ei ole kattavasti pystytty ajoittamaan. Rakennuksen
käyttötarkoituksella on pyritty kuvaamaan rakennuksen arvioitua alkuperäistä käyttötarkoitusta. Tämä
saattaa poiketa kiinteistörekisteriin merkitystä käyttötarkoituksesta.
Tutkimalla rakennusten rakennusosia ja eri aikakausille ominaisia julkisivuaiheita, vuoraustyyppejä, perustamistapaa ja yksityiskohtia, on yleisellä tasolla arvioitu alkuperäisen tai myöhemmän korjausajankohdan
ilmeen säilymistä. Tarkempaa rakennusosakohtaista säilyneisyysarviota tai sisätilojen selvitystä ei ole sisällytetty työhön.
Jokaiseen kohteeseen on liitetty 2-4 maastoinventoinnin yhteydessä otettua valokuvaa sekä käytettävissä
olleita mahdollisia vanhempia valokuvia.
Kohteiden suojeluperusteet on kuvattu erikseen lyhyesti, ja kohteet on arvotettu kolmeen pääluokkaan.
Arvotusta on tarkemmin kuvailtu kappaleessa 7.
Selvityksen raporttiosuus
Selvityksen keskeisenä tehtävänä on ollut tunnistaa alueen eri rakennusaikakausiin ja paikalliseen rakennustapaan sekä rakennustypologiaan liittyvät ominaispiirteet ja arvot. Työ kohdistuu rakennetun kulttuuriympäristön tarkasteluun.
Selvitykseen alkuosaan on koottu tietoa aluetta koskevista aiemmista suojelupäätöksistä, selvityksistä ja
inventoinneista. Aluekuvaus sisältää lyhyen tiivistelmän alueen asutushistoriasta ja kylärakenteen muutoksen vaiheista. Tieto on pääosin kerätty aiemmista selvityksistä. Lisäksi inventointityön pohjalta on laadittu nykytilan kuvaus.
Aineiston tallennus ja luovutus
Aineisto on luovutettu tilaajalle pdf-, excel- ja mapinfo-muodossa. Jpg-muotoinen valokuva-aineisto (2-4
valokuvaa/kohde) on litteroitu ja linkitetty paikkatietoaineistoon. Loput valokuvat on ryhmitelty kohdenumeroittain kansioihin. Kohteet on paikannettu dwg- muodossa kartalle ja tulostettu pdf- karttoina.
Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet
Valokuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla. Viranomaiskäyttöön tarkoitettua raporttia ja inventointikortteja ei julkaista.

28.2.2015

10(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

2.4 Käytetyt keskeiset lähteet
Selvityksen lähtöaineistona on käytetty alueella aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty tähän työhön kuuluvilla työn yhteydessä tehdyllä maastoinventoinnilla ja niiden yhteydessä
tehdyillä satunnaisilla haastatteluilla.
Työssä on hyödynnetty vanhaa eri-ikäistä kartta-aineistoa, kiinteistörekisterin tietoja sekä vanhoja alueelta löytyviä valokuvia ja ilmakuvia. Potentiaalisten säilyneiden kohteiden paikantamiseksi on käytetty mm
1800-luvun pitäjänkartta- aineistoa, sekä maanmittaushallituksen laatimaa 1930-luvun pitäjänkarttaaineistoa sekä ja 1950- 1970 -luvun peruskartta- ja ilmakuva-aineistoa.
Maastossa tehdyt havainnot ja analyysit sekä haastattelut muodostavat yhdessä aiempien inventointien
kanssa selvityksen keskeisen aineiston. Arkistoselvitysten osuus on tämän työn puitteissa jouduttu rajaamaan välttämättömään eikä esim. suunnittelijatietoja tai yksityiskohtaista tilahistoriaa ole kattavasti selvitetty.
Paikallinen asukas Jukka Lehtonen on koonnut runsaasti aineistoa Kantvikin aluetta koskevaa historiikkia
varten. Työ perustuu kirjallisuus- ja arkistoselvitysten ohella Lehtosen tekemiin haastatteluihin ja kenttätutkimuksiin. Tässä työssä on tekijän luvalla hyödynnetty mittavaa tutkimusaineistoa kohdetietojen tarkistamiseen ja täydentämiseen. Tietoja ja tutkimustyön tuomia uusia näkökulmia alueen historiaan on lisäksi
kirjattu haastattelun yhteydessä. Myöhemmin julkaistava historiikki tulee merkittävällä tavalla täydentämään ja syventämään alueen historian tietämystä.
Tietoa alueen neuvostoaikaisista rakennuksista ja rakennelmista on kerätty Sotamuseon inventointeihin
perustuvasta tutkimusraportista sekä paikallisen asukkaan Leif Sjöholmin inventoinneista. Ks. kohta 3.1.8
Arvokasta lisätietoa on saatu Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelmaa tutkimalla. Kokoelma käsittää noin 800 skannattua vanhaa valokuvaa alueelta. Kuvia on lisäksi hyödynnetty kohdekorttien ja raportin kuvituksena. Valokuvat on koonnut Leif Sjöholm.
Tietoa ja valokuvia alueen maatiloista on kerätty mm. Suomen maatilat kirjasta vuodelta 1931 sekä Suuresta maatilakirjasta vuodelta 1967.
Alueella tehdyt aiemmat inventoinnit ja aluetta koskevat suojelupäätökset on erikseen kuvailtu kappaleessa 3. Raportin lopussa on listaus työssä käytetystä lähtöaineistosta.
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3. AIKAISEMMAT INVENTOINNIT, SELVITYKSET JA SUOJELUKOHTEET
3.1.1

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
Alueen halki Upinniementieltä itään kulkee ns. Kabanovin tykkitie. Tie on yksi Kirkkonummen viidestä
valtakunnallisten inventointien mukaisista kulttuuriympäristöistä. (RKY 2009)

Kuva 3.

Museoviraston rekisteriportaali http://www.rky.fi

Kabanovin Tykkitie
Ote kohdekuvauksesta (RKY 2009)
Neuvostoliiton Porkkalan tukikohdan vuokra-ajasta 1944–1956 säilynyt tykkitie on toisen maailmansodan jälkeisen ns. kylmän sodan dokumentti. Tykkitie, joka on harvoja vuokra-ajasta säilyneitä merkkejä, on alun perin kulkenut tukikohdan poikki. Vuokra-ajasta on alueen rakennetussa ympäristössä
säilynyt erilaisia katkelmia, joita valtakunnallisesti merkittävien kohteiden valikoimassa edustaa Porkkalan tukikohdan viimeisen komentajan mukaan nimetty tykkitie, ns. Kabanovin tie. Tie on perinteisellä kenttäkiveysmenetelmällä rakennetuista teistä parhaiten ja pisimpänä säilynyt, vaikka tien kiveys
on paikoin jäänyt muiden pinnoitteiden alle.
Siuntiossa tykkitietä on Pikkalan kartanon tuntumassa. Pikkalanjoen ylittävän sillan jälkeen tie kulkee
kartanon tilakeskuksen ohi ja kaartuu kaakkoon ja koilliseen. Kabanovintien ja Marsuddenintien riste28.2.2015
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yksestä etelään, tien länsipuolella, on vuokra-aikaisen tukikohdan kasarmialueen kohdalla rautapalkeista koottu portti. Tie on kulkenut Båtvikiin, missä on ollut lastaus- ja huoltosatama. Kabanovintie
jatkuu Kirkkonummen puolella. Alun perin se on tehty Friggesbyssä sijainneelle tukikohdan lentokentälle. Kirkkonummella tykkitie ylittää Sperringssund –salmen. Neuvostoliittolaiset ovat rakentaneet
paikalle 139 metriä pitkän Vårnäsin puusillan (silta purettiin vuonna 2008).
Historia
Neuvostoliitto rakensi Porkkalan tukikohdan poikki uuden kiveyksellä päällystetyn tieyhteyden raskaita sotilaskuljetuksia varten. Se nimettiin tukikohdan viimeisen komentajan kenraaliluutnantti Sergei
Kabanovin mukaan.
3.1.2

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1992).
Alueelle ei ole inventointien mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä kohteita

3.1.3

Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat ja rakennetun ympäristön kohteet
Vuonna 2012 valmistunut Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys on tehty osana Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan laadintaa. Selvitys on koottu julkaisuksi ”Missä maat on mainioimmat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt”. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, joilla tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisema-alueita
sekä niihin liittyviä muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia. Alueelle ulottuu
kaksi selvityksen kohteista. Inventointialueen koilliskulma sisältyy Eestinkylän ja Piispankylän laajaan
kulttuurimaisemaan (nro 126). Sokeritehtaan tien pohjoispuoli Kantvikissa sisältyy Pikkalanlahden teollisuusalueisiin (nro 132). Kuvassa näkyy lisäksi inventointialueen eteläpuolella sijaitseva Upinniemen
varuskunta-alue (nro 136).

Kuva 4.
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126 Eestinkylän ja Piispankylän kulttuurimaisema
Eestinkylän ja Piispankylän kulttuurimaisemaa hallitsee Saltfjärdenin laaja, tasainen peltoaukea,
joka vielä 1700-luvun lopun kartoissa näkyy osittain merenlahtena tai pienenä järvenä. Tavastfjärdenin lahti jatkuu Eestinkylän ja Piispankylän välissä syvälle sisämaahan mutkittelevana jokena.
Asutus on sijoittunut viljavien peltojen reunoille ja alueen tilat ovat aikanaan olleet pitäjän
vauraimpien joukossa. Porkkalan vuokra-aikana vanha rakennuskanta tuhoutui monin paikoin.
Alueen läpi kulkee pohjois-etelä-suunnassa vanha Porkkalan maantie, joka on säilyttänyt hyvin vanhan linjansa, ja itä-länsi-suunnassa neuvostoliittolaisten rakentama Kabanovintie. Tie oli tarkoitettu
raskaita sotilaskuljetuksia varten ja siksi päällystetty mukulakivillä. Alue rajautuu luoteisosassaan
maakunnan halkaisevaan suureen murroslaaksoon.
Perustelu: Rannikolle epätyypillisen laaja ja tasainen peltoaukea, jonka läpi kulkee neuvostoliittolaisten rakentama Kabanovin tie.
132 Pikkalanlahden teollisuusalueet
Pikkalanlahden teollisuusalue kuvastaa Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeistä Kirkkonummen kehitystä
ruotsinkielisestä maaseutupitäjästä pääkaupunkiseudun houkuttelevaksi kasvualueeksi. Suomen Sokerin tehtaat ja asuntoalue sekä Nokian kaapelitehdas ovat 1960-luvun teollisuusarkkitehtuurin edustavia kokonaisuuksia, joiden suunnittelussa mm. luontoarvojen säilymiseen panostettiin. Alueella on
esihistoriallisia hautaröykkiöitä.
Perustelu: 1960-luvun teollisuusarkkitehtuuria Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen.
Uudenmaan liiton ja seutukaavaliiton aiemmat inventoinnit
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton vuoden 1993 inventointiin sisältyy seuraavat kohteet alueelta
(numero viittaa seutukaavaliiton inventoinnin numerointiin)
17 Estbyn kulttuurimaisema
17e Loviselund
21 Strömsbyn kartano
22 Rånäsin huvila
Uudenmaan liitto teetti vuosina 1997- 1985 Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön inventointien tarkistamis- ja täydentämistyön. Työstä vastasi konsulttityönä Mikko Härö. Inventointiaineisto on
koottu Uudenmaan liiton raporttiluonnokseen Rakennettu Uusimaa - Selvitys Uudenmaan rakennetusta ympäristöstä (2005). Inventoinnissa on alueelta mainittu Kantvikin osayleiskaava-alueelta seuraavat kohteet:
24. Eestinkylä ja Saltfjärdenin kulttuurimaisema
24.5 Loviselund
24.9 Vårnäsin silta ja Kabanovin tie
42. Rånäsin huvila
43. Suomen Sokerin tehdas ja asuntoalue
57. Porkkalan vuokra-ajan muistot. Kohdealueelta on mainittu Kantvikissa sijaitsevat vuokra-ajan
rakennukset
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Yleiskaavoissa suojellut kohteet
Kirkkonummen yleiskaavaan 2020 on kohdealueelta merkitty seuraavat suojelukohteet:
Rakennus- tai rakennussuojelulain nojalla suojellut tai suojeltavaksi tarkoitetut kohteet sr – 000
KANTVIK
sr-204, 477-0001-0004, 87, VUOKRAKAUDEN AIKAINEN KIVITALO UPINNIEMENTIEN VARRELLA, Ehkä
komein esimerkki “Porkkala-arkkitehtuurista” . Käytössä edelleen.
sr-205, 496-0004-001, 88, RÅNÄS, Huvila 1900-luvun alusta.
Paikallisesti merkittävät rakennuskulttuurikohteet (säilytettäväksi suositeltavat) r-000
EDIS
r-284, 411-0001-0011, VUOKRAKAUDEN HIRSIRAKENNUS
r-285, 411-0001-0048, 411-001-049, 86, VUOKRAKAUDEN ASUINTALO
Historialliset tiet
382 ns. KABANOVIN TIE
Suojeltavat sillat
ss-383 Vårnäsin silta (myöhemmin purettu)

3.1.5

Asemakaavoissa suojellut kohteet
Alueella ei ole asemakaavoissa suojeltuja kohteita.

3.1.6

Kohteet jotka on suojeltu rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta
Alueella ei ole rakennussuojelulain tai rakennusperinnön suojelua koskevan lain nojalla suojeltuja
kohteita.

3.1.7

Paikalliset inventoinnit
Kirkkonummen kunta ryhtyi vuonna 1982 inventoimaan Kirkkonummen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja kulttuurimaisemia. Vuoteen 1990 saakka kestäneeseen inventointityöhön osallistuivat mm. Outi ja Jukka-Pekka Flander, Kaj Linnilä, Matti Velhonoja ja Sigbritt Backman. Inventointityön
tiedot kirjattiin museoviraston kaavakkeille ja kohteet valokuvattiin kenttätyön yhteydessä. Inventointiaineistoa säilytetään kunnan kulttuuritoimen arkistossa. Inventoinnin pohjalta julkaistiin vuonna
1991 kirja ”Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema”, jonka käsikirjoituksen laati Sigbritt
Backman. Inventoinnissa paikannettiin Kantvikin alueelta 14 kohdetta.

3.1.8

Arkeologiset selvitykset alueella
Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssi 2009
Kirkkonummen arkeologisia kohteita on inventoitu Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssin yhteydessä 5-8.9.2009. Kantvikin osayleiskaava-alueella inventoitiin aiemmin tunnettu kohteet
Kasaberget 2 ja Kasaberget.
Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssi 2012
Kirkkonummen Porkkalan ja Upinniemen arkeologisia kohteita on inventoitu Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssin yhteydessä 7-11.5.2012. Kantvikin osayleiskaava-alueella inventoitiin
aiemmin tunnettu kohde Kasaberget 2 historiallinen röykkiö ja kylänpaikka tunnetut kohteet, 1,3 ja uutena kohteena Valkolampi, modernit röykkiöt.
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Kirkkonummen länsiosan arkeologinen inventointi 2011
Museovirasto on 2011 laatinut Kirkkonummen länsiosan arkeologinen inventoinnin, josta vastasi Teemu
Mökkönen. Työ koski esihistoriallisten, historiallisten ja Porkkalan vuokra-ajan (1944–1956) kohteiden arkeologista inventointia. Tutkimuksessa tarkastettiin tunnetut muinaisjäännöskohteet, lukuun ottamatta
osaa vuoden 2009 inventoinnissa tarkastetuista/löydetyistä kohteista. Tutkimus kattoi esihistoriallisten
muinaisjäännösten lisäksi historialliset kohteet (pääosin kylänpaikkoja ja myllyjä). inventointiin sisältyi
myös uusia kohteita.
Kantvikin alueella inventoitiin seuraavat kohteet:
Esihistorialliset muinaisjäännökset
• Kasaberget [257010026]
• Kasaberget 2 [1000015098]
• Kasaberget 3 [1000015099]
• Kittelberget [1000019605]
• Ristikalliontie 2 [1000019600]
• Tallvik [257010018]
Historialliset kylätontit
• Strömsby (Skräddarby/ Ström) [1000012905]
• Strömsby, Skräddarby [1000010789]
• Strömsby (Strömsby) [1000011095]
• Smedsede [1000011094]
• Loviselund (Kuritans) [1000011032]
• Hällnäs (Helgenäs) [1000019613]

Muut historiallisen ajan kohteet
• Edet [1000013989]
Porkkalan vuokra-ajan kohteet olivat tässä inventoinnissa mukana vain otoksena. Länsiosan arkeologisen
inventoinnin yhteydessä 2011 ei inventoitu yhtään kohdetta Kantvikin osayleiskaava-alueelta.

3.1.9

Porkkalan vuokrakauden kohteiden inventointi
Museoviraston nykyisen linjauksen mukaan tulee Porkkalan vuokrakauden kohteet merkitä kaavoihin
muina kulttuuriperintökohteina ja suojella Maankäyttö- ja rakennuslain keinoin. Kattavaa tutkimusta
Porkkalan vuokra-ajan jäänteistä ei ole olemassa. Kirkkonummen kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on pitänyt kirjaa hänelle ilmoitetuista Porkkalan vuokra-ajan kohteista.
Sotamuseon inventoinnit
Sotamuseo on julkaissut Pekka Silvastin laatiman tutkimuksen Porkkalan alueen merisotilaallisesta tukikohdasta vuonna 1991. Tutkimuksen yhteydessä on inventoitu vuokra-alueen tukikohdan rakennuksia ja rakennelmia. Julkaisu perustuu tiedustelutietoihin ja konkreettisiin jäänteisiin. Selvitys on yleispiirteinen eikä sisällä minkäänlaista inventointia säilyneistä tai tuhoutuneista kohteista.
Leif Sjöholmin inventoimat kohteet
Paikallinen asukas Leif Sjöholm on 1990-luvun alussa inventoinut Kantvikin alueen neuvostoaikaisia
rakennuksia ja rakennelmia. Tiedot on kirjattu inventointilomakkeille, joihin on liitetty valokuvia ja
paikannuskartta. Inventointiaineisto on koottu kansioon, jota säilytetään kulttuuritoimen ja Museoviraston arkistoissa.
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Leif Sjöholmin 1991-1995 inventoimat Porkkalan vuokra-ajan kohteet. Kuva arkeologinen inventointi 2011.

Kirkkonummen länsiosan arkeologinen inventointiin 2011 sisältyvät vuokrakauden kohteet
Porkkalan vuokra-ajan kohteet olivat tässä vuoden 2011 inventoinnissa mukana vain otoksena, eikä yhtään
kohdetta inventoitu Kantvikin osayleiskaava-alueelta. Inventointiraporttiin on liitetty kartta Leif Sjöholmin
inventoimista kohteista, Sjöholmin inventointiaineistoa ei hyödynnetty kenttätyövaiheessa.
Raportissa todetaan seuraavaa:
Porkkalan vuokra-aikana rakentamiseen käytettiin paljon luonnonkiveä – teiden pinnoissa ja betonin seassa. Tuona aikana suurin osa helposti saavutettavista pronssikautisista röykkiöistä tuhottiin, kun
kiviaines päätyi rakennusmateriaaliksi. Onkin todennäköistä, että suuri osa alueella esiintyvistä epämääräisistä kivikasoista ja/tai kiviröykkiöistä liittyy juuri Porkkalan vuokra-ajan toimintaan. On hyvin mahdollista,
että aiemmin tunnetut ajoittamattomat kivirakennekohteet Kasaberget 2 [1000015098] ja Kasaberget 3
[1000015099] liittyvät vuokra-ajan toimintaan.
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3.1.10 Museoviraston rekisteriportaalin kohteet

Kuva 6.

kuva http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali

Museoviraston rekisteriportaaliin on alueelta merkitty seuraavat kohteet:
1202 Pipporn 1
alusten hylyt
1203 Pipporn 2
alusten hylyt
257010026 Kasaberget 1
pronssikautinen röykkiö
2570100018 Tallvik
pronssikautinen röykkiö
257010023 Brunniberg
pronssikautinen röykkiö
1000019600 Ristikalliontie 2
pronssikautinen/rautakautinen röykkiö
1000019602 Brunniberg 2
kivirakenteet, ajoittamaton
1000015098 Kasaberget 2 ja 3
kivirakenteet, ajoittamaton
1000019605 Kittelberg
kivirakenteet, ajoittamaton
1000012905 Strömsby (Skräddarby Ström) keskiaikainen kylänpaikka
1000019612 Edis
keskiaikainen kylänpaikka
1000013989 Edet
historiallinen veneenvetopaikka
1000011094 Smedsede
historiallinen kylänpaikka
1000011095 Strömsby
historiallinen kylänpaikka
1000011032 Loviselund(Kuritans) historiallinen kylänpaikka
1000019613 Hällnäs(Helgenes)
historiallinen kylänpaikka
1000011033 Mattby(Knåpsby)
historiallinen kylänpaikka
1000011084 Lillestby(Grundträsk) historiallinen kylänpaikka
Kylänpaikat on tarkemmin kuvailtu kappaleessa 4.2
28.2.2015
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3.1.11 Historialliset tiet

Kuva 7.
Ote kuninkaan tiekartastosta vuodelta 1790. Obbnäsista Strömsbyn ja Edisin
kautta Kirkonkylään vievä tie on merkitty kartalle. Nykyisen Valkolammen pohjoispuolelta
Eestinkylän suuntaan merkitty poikittainen tieyhteys on myöhemmin hävinnyt.

Kirkkonummen historiallisista teistä on laadittu selvitys yleiskaavatyön yhteydessä vuonna 1987. Selvityksen laatijana toimi Maunu Häyrynen. Selvityksellä täydennettiin ja päivitettiin Kai Linnilän vuonna
1973 laatimaa yleispiirteistä selvitystä. Selvitykseen sisältyvät Kantvikin alueelta Upinniementie ja siihen liittyvät tiet.
Upinniemeen on johtanut tie viimeistään 1777. Tietoimituksessa se on ajettu Munkkullasta Kolsarbyhyn ja Edisin kautta Obbnäsin tilalle asti, ja Strömsbyhyn on johtanut sivutie. Tietä on alettu oikoa vasta 1900-luvun alussa, ja se lienee saanut nykyisen linjauksensa Porkkalan vuokra-kauden aikana. Suuri
S-mutka Strömsbyn kohdalla on säilynyt sivutienä. Myös laaja, viimeistään 1912 oikaistu mutka Kattilaklintenin kohdalta kaakkoon ja Pippurin kautta läheltä Valkolammen pohjoispäätä länteen on osittain
säilynyt.
Kabanovin Tykkitie
ks. kohta 3.1.1
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Kuva 8.
Kartalle on koottu yhteenvetona aiempien inventointien ja suojelupäätöksien mukaiset kohteet. Kartta on esitetty
suuremmassa koossa raportin liitteenä.
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4. ASUTUSHISTORIAN VARHAISIA VAIHEITA
Kivikaudella (n. 8000–1300 eaa.) Kantvikin alueesta suurin osa oli vielä veden peittämää. Tältä aikakaudelta ei ole tehty arkeologisia löytöjä alueella. Sen sijaan on alueelta paikannettu useita pronssikautisia (n.
1300–500 eaa) muinaishautoja. Kasabergetin läpimitaltaan noin 10 metrinen röykkiö, sijoittuu kallion korkeimmalla kohdalla, avokalliolle. Haudasta on löytynyt 34 cm pituinen pronssimiekka. Kantvikin tehdasalueen pohjoispuolisella kalliolla on läpimitaltaan noin 9 metrinen Brunnibergin pronssikautinen hautaröykkiö. Voidaan olettaa, että pronssikaudella alueella oli jo ainakin jossain määrin asumista.
Pronssikaudella noin 3000 vuotta sitten, kun merenpinta oli noin 10 metriä nykyistä korkeammalla, kulki
Strömsbynlahdelta Espoonlahdelle ns. Sundetin vesireitti. Reitin läntinen pää oli Kantvikin nykyisen venesataman kohdalla ja se jatkui itään Syväjärven kautta. Nykyään reitti on hahmotettavissa lähinnä sen varrella olevia järviä ja kosteikoita yhdistävänä ojana. Länsi-Uudenmaan rannikolla on ollut useita ns. vetokannaksia, joiden yli on voitu vetää veneitä. Yksi tällainen vetokannas on sijainnut Djupströmin järven eteläpuolella. Kapea salmi erotti koko Porkkalanniemen ja Upinniemen Kirkkonummen mantereesta pitkälle
rautakautta. Maannousemisen myötä salmi katkesi ja tilalle tuli kaksi pitkää kapeata lahtea. Vanha vesiväylä säilyi kulkureittinä vielä tämän jälkeen, sillä pienet alukset voitiin vetää kahden lahden väliin muodostuneen kannaksen yli, jolloin säästettiin pitkä kierros Porkkalanniemen ympäri. Vieressä ollutta kylää
alettiin kutsua nimellä Edet, joka tarkoittaa juuri vetokannasta.
Alueelta löytyy myös rautakautisia röykkiöitä, mutta tämän jälkeen n 500 eaa-1150 on Kirkkonummelta ja
laajemmalta Keski-Uudeltamaalta tehty hyvin vähän löytöjä. Oletetaan että rannikkoalue on ollut eestien
ja hämäläisten metsästysmaana, jolloin sitä on käytetty lähinnä kausiluontoiseen asutukseen.
Muinaiset merenpohjat tarjosivat suotuisat olosuhteet myös maataloudelle. Asutushistorian alkuaikoina
alkoi väestöä muuttaa Keski-Uudenmaan rannikolle lännestä päin. Vuoden 1239 tai 1249 paikkeille sijoittuvan toisen ristiretken jälkeen alkoi muuttoliike kasvaa. Tulijat rakensivat vaatimattomia hirsitaloja, viljelivät maata ja pitivät karjaa. Keskiajalla asutusta oli harvakseen jo koko Kirkkonummen alueella. Kylät olivat pieniä ja niihin kuului yleensä vain muutamia taloja. (Backman 2010).
Kustaa Vaasan aikaan 1540-luvulla saivat kuninkaan voudit tehtäväkseen alkaa pitää veroluetteloja, ns.
maakirjoja, joihin kerättiin tietoja kaikista verovelvollisista talonpojista. Tästä ajankohdasta lähtien löytyy
siksi tarkkoja tietoja Suomen tiloista ja niiden varallisuuksista.
Kantvikin osayleiskaavan inventointialueella oli 1560-luvulla 9 kylää;
• Skräddarbyn eli Strömin kylä tunnetaan jo 1300-luvulta, 1560-luvulla oli kylässä kaksi taloa. Molemmat autioituivat viimeistään 1600-luvun alussa, minkä jälkeen Skräddarbyn maat liitettiin viereisen Strömsbyn tiluksiin.
• Edis tai Edet tunnetaan jo 1300-luvulta jolloin se kuului virolaiselle Padisin luostarille. Kylässä oli
1500-luvulla kaksi taloa.
• Vuodesta 1588 tunnetun Smedseden kylässä oli ilmeisesti vain yksi talo. Kylä tunnetaan myös suomenkielisellä nimellä Sepänkannas.
• Estbyn peltoaukeiden länsikulmassa sijaitseva Loviselundin mainitaan maakirjoissa jo 1300-luvulla,
jolloin tilan nimi oli Kuritans.
• Vuodesta 1540 tunnetun Hällnäsin kylässä oli tiettävästi vain yksi talo. Kohde tunnetaan myös nimellä Helgenäs.
• Vuodesta 1540 tunnettu Knopps tunnettiin 1500-luvulla Mattarbyn ja Mattbyn nimellä.
• Vuodesta 1540 tunnettu Mattby oli kuten Knoppsin ja Lill-Estbyn naapuritilat autioina pitkään.
• Överbyn kylä, jonka kylätontti sijaitsee kirkkonummen keskustassa, ulottuu kiilamaisena etelään
merelle saakka. Siihen sisältyy Kantvikin ja Edisin välissä oleva Rajakallio (Rånäs).
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Kuva 9.
Ote kuninkaan kartastosta vuosilta 1776-1805. Kantvikistä työntyvän kapean lahden itäpäässä on Edis ja sen eteläpuolelle on
merkitty Smeds. Lahden eteläpuolelle avautuvan laakson keskellä on Strömsin tila, ja sen länsipuolella Kasavuoren kyljessä on kaksi
torppaa. Myös eteläpuolella Lillträskin suunnalla on kaksi torppaa. Djupströmin järven koillispäädyssä, entisen Sundetin väylän varrella on
Kålsarby ja Hällnäs boställe. Täältä etelään avautuvan jokilaakson länsireunalla on Carlsdal tai Kuritans ja etelässä Kattholm, Knåps, LillEstby, Grundträsk ja Kärras. Asutus sijoittuu suojaisten ja viljelyn kannalta suotuisten jokilaaksojen reunoille. Meren ranta-alueet ovat vielä
täysin asuttamattomia.
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Kuva 10.

Alueen nimistö, rakennukset ja torpat vuonna 1855. Ote Kalmbergin kartasto R VII , 1855
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5. VANHA KYLÄRAKENNE JA YKSITTÄISET TILAT

Kuva 11.

Ote pitäjänkartasta 1930-40 luvulta. Kartasta ilmenee kylärajat.

Inventointialueeseen sisältyy Strömsbyn, Överbyn, Edisin, Smedseden, Loviselundin, Hällnäsin, Knoppsin, Mattbyn ja Grundträsketin entisten kylien alueita. Maanmittauslaitoksen kiinteistötunnusjärjestelmä on uudistunut 2014, eikä rekisterikartalle jatkossa enää merkitä kylien rajoja tai kylien nimiä. Kaikki
rajat esitetään jatkossa kiinteistörajoina lukuun ottamatta kunnan rajoja. Alueen tilahistorian kannalta
keskeiset kylärajat poistuvat samalla virallisesti käytöstä. Tässä selvityksessä mainitut kylät viittaavat
näihin historiallisiin kylänimiin ja rajauksiin.
28.2.2015
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5.1 Skräddarby ja Strömsby (kohde nro. 1125, 1218)
Strömsby ja Skräddarbyn juuret ulottuvat seudun asuttamisen alkuun saakka. Skräddarbyn eli
Strömin pieni kylä kuului 1300-luvulla pohjoisvirolaisen Padisen sisterssiläisluostarin omistukseen. Myöhemmin keskiajalla se siirtyi Viipurin
pyhän Katariinan prebendan omistukseen ja
1500-luvun puolivälissä kuningas Kustaa Vaasan
omiin tiluksiin. Kylässä oli 1500-luvulla vain kaksi
taloa. Molemmat autioituivat viimeistään 1600luvun alussa, minkä jälkeen Skräddarbyn maat
liitettiin viereisen Strömsbyn tiluksiin.

Kuva 12.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Kuva 13. Ote vuoden 1872 senaatinkartasta. Kartanon
tilakeskukseen on merkitty 3 asuinrakennusta, sen ympärillä on
laaja puutarha-alue josta luoteeseen ranna suuntaan johtaa
puukujanne.

Kuva 14. Strömsbyn kartanon päärakennus. (Kuva Suomen
Maatilat 1931)
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Skräddarby on todennäköisesti sijainnut samalla
paikalla kuin Strömsbyn kartanon 1700-luvulla
perustettu torppa. Paikka on keskiajalla ollut
suojaisan lahden eteläpuolella, länteen viettävällä rinteellä. Vuosina 1944–1956 se oli osa Neuvostoliiton armeijan varikko- ja varastoaluetta,
mistä on yhä muistona kolme tyhjilleen jäänyttä
varastorakennusta. Aluetta peittää tiheä nuori
sekametsä. Tonttimaan halkaisee teollisuusalueelle vievä moderni tie, jonka rakentaminen on
tuhonnut osan muinaisjäännösalueesta. Tieleikkauksen molemmilla puolilla on 1800-luvulle ja
1900-luvun alkupuolelle ajoittuvien rakennusten
raunioita, mm. lohkokivistä rakennettuja kivijalkoja ja tiiliuunien perustuksia. (Haggrèn 2007)
Strömsbyhyn kuului alkujaan 2 eri taloa, joista
toinen oli vuosina 1588- 93 kirkkoherra Tomas
Olain hallussa. Strömsbystä tuli vuonna 1605
rälssitila, kun se siirtyi ratsumies Mats Mårtensonin haltuun. Vuonna 1614 yhdistettiin molemmat tilat yhdeksi. Omistajina oli sittemmin
mm. Hörling, Trafverhjelm, Heideman ja Myhrberg sukujen jäseniä.
Tila siirtyi huutokaupalla 1910 kauppaneuvos,
huolintaliikkeen omistaja Viktor Ekille. Vuodesta
1911 vuoteen 1930 tila oli helsinkiläisen rakennusainekauppias Emil Lesch ja hänen vaimonsa
Hilman omistuksessa. Strömsby siirtyi eläinlääkäri Karl Eklundin ja hänen vaimonsa Annan omistukseen 1930. Tilan koko oli tähän aikaan 243
hehtaaria. Tämän jälkeen 1944 tilasta muodostettiin perijöiden Anna ja Börje Eklundin ja Anita
Aarnion omistama Strömsby Gård Ab. Vuokraajan jälkeen tila oli huonossa kunnossa ja annettiin vuokralle. Tilalle perustettiin muovitehdas, ja
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sitä varten rakennettiin kartanolle uusi rakennus.
Myöhemmin uudessa rakennuksessa on ollut
mm. RMV:n korutehdas, palokunnan tukikohta
ja moottoripyöräkerho.

Kuva 15. Strömsbyn kartanon pehtorin rakennus (kuva
Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelma)

Kuva 16. Näkymä kaakosta saavuttaessa. Vasemmalla
hirsinavetta ja oikealla tallirakennus. Taustalla näkyy pehtoorin
rakennus ja vanhalla kivijalalle rakennettu uusi
asuinrakennus.(kuva Stadionark)

Strömsbyn kartanon vanha päärakennus oli huonossa kunnossa jo vuokrakauden jälkeen ja purettiin vuonna 2005. Rakennus oli vuodelta 1769
ja alkujaan yksikerroksinen. Rakennukseen tehtiin toinen kerros 1830- tai 1840-luvulla. Muutoksen jälkeen talo edusti empiretyyliä ja oli vaakalaudoitettu. Tilakeskuksen suurin säilynyt
asuinrakennus on komea pehtorintalo vuodelta
1907. Rakennus sijoittuu keskeisesti nykyisen
sisäänajotien päähän. Rakennukseen tehtiin
1930-luvulla muutoksia ja mm katto uusittiin.
Rakennus on kaksikerroksinen hirsirakennus jossa on taitekatto. Pohjoisjulkisivulla on keskeisesti
sijoittuva taitekattoinen frontoni jonka päällä on
kellotorni.
Kokonaisuuteen kuuluu laaja villiintynyt puisto,
jossa on nähtävissä poistuneiden rakennusten
kivijalan jäänteitä. Pihapiirissä on toinen myöhemmin muutettu asuinrakennus, kivirakenteinen talli, hirsirakenteinen navetta, tiilirakenteinen viljamakasiini. Hieman erillään pihamäestä
on tien reunalla tiili- ja puurakenteinen talousrakennus ja sen vieressä 1960-luvulla rakennettu
pienteollisuushalli. Hirsinavetan länsipuolella
pellolla on vanha maisemassa maamerkin muodostava tuulimoottori.

Kuva 17. Strömsbyn kartanon tilakeskus 26.8.1928 (kuva Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelma)

Vuoden 2011 arkeologisessa inventoinnissa tarkastettiin Strömsbyn 1700-luvulla perustetun kartanon pihapiiri, jossa
on sijainnut tonttimaa jo ennen kartanoa. Kartano sijaitsee kallio-moreeni kumpareella, noin 10 m mpy korkeudella.
Kartanon pihapiiri nykyisestä päärakennuksesta pohjoiseen on reunoiltaan pengerrettyä puistikkoa. Pengerretyn
puutarhan täytemaiden alla on todennäköisesti hyvin säilyneitä kulttuurikerroksia, joita myöhemmät täytemaat ovat
suojanneet.
28.2.2015
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5.2 Edis (kohde nro 1137)
Edisin keskiaikaisen kylätontin sijainti perustuu
Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa
kootun kylätietokannan paikannustietoihin. Vuoden 2011 arkeologisessa inventoinnissa ei paikalta saatu havaintoja vanhasta kyläasutuksesta.
Vaikka alue on modernin tie- ja asunrakentamisen puristuksissa, osa kohteen kulttuurikerroksista ja rakenteista on saattanut säilyä.
Edisin kylätontti sijoittuu nykyisen Upinniementien länsipuolelle. Vuosien 1791 – 1796 Kuninkaallinen merikartastossa on rakennukset merkitty Syväjärven eteläpäähän, josta ne myöhemmin siirrettiin noin 100 metriä etelämmäksi Edisin nykyiselle pihamäelle, jonka poikki vanha
maantie kulki.
Kuva 18.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Edisin tila mainitaan jo 1300-luvulla, jolloin se
kuului virolaiselle Padisin luostarille. Kylässä on
1560-luvulla ollut kaksi taloa. Vuonna 1407 möi
apotti Johan sen linnavouti Thord Bondelle, joka
1415 testamenttasi tiluksensa Viipurin kirkolle.
Kustaa Vaasa otti tilan kruunulle ja sen jälkeen se
oli panttina Hans Björnramilla sekä läänityksenä
Hans Riehterillä. Myöhemmin kuului tila Boije,
Fineke, Horn, Crantzfelt, Röman ja IIertzman
suvuille. Vuonna 1895 tilan osti Karl Lindqvist.
Tilan pinta-ala oli vuonna 1930 130 ha. Päärakennus oli vuodelta 1877. Kaksikerroksinen puimahuone oli vuodelta 1915.
Kuva 19. Edisin rakennukset sijoittuivat 1930-luvulla
Upinniementien ja siitä itään Loviselundin suuntaan erkanevan
tien risteykseen. Topografinen kartta 1933-ote. MML.

Kuva 20.

28.2.2015

Edisin tilan rakennukset, kuva Suomen Maatilat 1933.
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Vuokra-aikana Porkkalaan sijoitetun merijalkaväkidivisioonan kenttätykistörykmentti sijaitsi
pääosin Edisin tilan lähipiirissä. Edisin päärakennus oli pilkottu pieniksi asunnoiksi. Pihaan oli
rakennettu suurehko hirsirunkoinen elokuvateatteri ja kulttuuritalo. Tilan kaikki vanhat rakennukset ovat vuokrakauden seurauksena tuhoutuneet
tai purettiin huonokuntoisina ja kaltoin kohdeltuina palautuksen jälkeen. Paikalla on ainoastaan säilynyt kiviholvattu kellari sekä navetan
kiviperustukset. Edisin tilan tilakeskuksen mäki
on myöhemmin lohkottu useaksi pientalotontiksi.
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Kuva 21. Edisin päärakennus vuodelta 1877 (kuva Kantvikin
asukasyhdistyksen valokuvakokoelma).

Kuva 22. Edisin navetta (kuva Kantvikin asukasyhdistyksen
valokuvakokoelma)

Kuva 23. Edisin aitta palautuksen jälkeen (kuva Kantvikin
asukasyhdistyksen valokuvakokoelma).

Kuva 24. Vanhan holvatun kivikellarin päälle vuokra-aikana
pystytetty hirsirakennus (kuva Stadionark).
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5.3 Smedsede, Sepänkannas
Noin vuonna 1500 Edisistä lohkaistiin Upinniemen
puoleinen osa Sepänkannaksen tilaksi. Sen nimi on
ollut ruotsiksi Smeds- Edö. Smedseden tilan omisti
vuosina 1585–1600 Lars Larsson. Vuodesta 1624 se
liitettiin Överbyn lahjoitusmaihin, mutta joutui taas
1634 Matts Thomassonille. Oltuaan sen jälkeen useilla
eri omistajilla, se siirtyi 1835 Björkmanin suvulle.
Tilan pinta-ala oli vuonna 1933 61 ha. Päärakennus oli
vuodelta 1882, puinen navetta vuodelta 1910 ja puimahuone vuodelta 1930. Kooltaan noin 8x20 metrinen navetta jäi myöhemmin Kabanovin tien eteläpuolelle. Navetan länsipuolella oli sauna, joka rakennettiin kaksikymmentäluvun lopussa.
Kuva 25.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Porkkalan vuokrakauden aikana oli tila tiettävästi
tiehoitopataljoonan käytössä. Päärakennuksessa oli
asunut useita perheitä. Pihamäelle oli rakennettu mm
suuri ruokalarakennus ja autokorjaamo.
Sotien aikana oli tilan isäntänä Brutus Björkman. Palautuksen jälkeen lunasti Björkmanin poika Thornbjörn rakennukset ja osan tilan entisistä maista. Päärakennus kunnostettiin, ja pellot raivattiin uudestaan
viljelykäyttöön. Karjaa tilalla ei enää pidetty. 1970luvulla viljely lopetettiin ja päärakennus purettiin
huonokuntoisena. Jäljelle jäi pari pientä tupaa jotka
nekin on myöhemmin purettu uudisrakentamisen
alta.

Kuva 26. Smedseden rakennukset sijoittuivat 1930-luvulla
laajana pihapiirinä Upinniementien ja siitä itään
suunatutuvan tin risteykseen. Vanhempi tielinjaus on
kulkenut pihapiirin läpi. Porkkalan vuokrakauden aikana
Smedsedestä itään suuntautuva tietä vahvistettiin ja se
muutettiin osaksi alueen halki rakennettua kivettyä
tykkitietä. Tätä tykkitietä tietä on vuokrakauden jälkeen
alettu kutsua Kabanovintieksi. Topografinen kartta 1933ote. MML.

Kuva 27.

28.2.2015

Smedseden kylätonttia sijaitsee Kabanovintien ja
Upinniementien risteyksen itäpuolella. Kabanovintien
on linjattu kulkemaan entisen kyläalueen läpi. Kabanovintien pohjoispuolelle on rakennettu uusi kerrostaloalue, ja eteläpuolinen alue on muokattua. Kohteesta ei vuoden 2011 arkeologisessa inventoinnissa
saatu havaintoja. Kohteella saattaa silti olla löydettävissä säilyneitä kulttuurikerroksia.

Smedseden rakennukset (kuva Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelma)
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5.4 Kantvik
Kantvikin keskiaikaisen kylässä oli vuonna 1560 2
taloa. Kantvikin oletetun kylätontin paikka ja myöhempi tilakeskus jäävät tämän inventoinnin ulkopuolelle.
Tallinna miehitettiin 1570-luvulla venäläisten toimesta, jonka jälkeen yli 1000 tataariratsumiestä
lähetettiin hävitysretkelle myös Suomeen. Tuolloin
Kantvikin molemmat talot sekä Obbnäs poltettiin,
ja asukkaat joutuivat kokemaan kidutusta. Tapahtuneen jälkeen Kantvik oli pitkään autiona kunnes
se otettiin kruunun haltuun ja lahjoitettiin vuonna
1594 Klaus Flemingille, jolloin Kantvikista tuli Siuntion Suinitan rälssitalo ja sen lähelle perustettiin
laivaveistämö.

Kuva 28.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Kuva 29. Kantvikin tilakeskus 1930-luvulla. Topografinen
kartta 1933-ote. MML.

Kuva 30.
1933.

28.2.2015
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Flemingin kuoleman jälkeen talot tuhottiin ja hänen läänitykset leskelle myönnettyä osuutta lukuun ottamatta peruttiin kruunulle. Kantvik siirtyi
lesken tyttärien kautta Erik Bielkelle, joka luovutti
tilan Per Banerille. Banerin kuoleman jälkeen
vuonna 1644 jaettiin omaisuus, joka käsitti 49 taloa ja 4 torppaa Kirkkonummella, Siuntiossa, Lohjalla ja Vihdissä. Tämän jälkeen Kantvikilla oli useita omistajia ja 1900-luvun alussa omistajana oli
Gunnar Takolander, joka jakoi tilan Ylä- ja AlaKantvikiksi vuonna 1913. Takolander pysyi AlaKantvikin omistajana ja rakennutti päärakennuksen vuonna 1917. Huvilamainen Ala-Kantvik käsitti
6 hehtaaria ja sinne perustettiin vihannes- ja hedelmätarha vuonna 1921. Lopulta Ala-Kantvik
myytiin Suomen Sokeri Oy:lle.
Ylä-Kantvik oli 77 hehtaarin kokoinen maanviljelystila, jonka päärakennus on 1910-luvun lopulta. Tila
oli Allan Särkilahden ja myöhemmin 1930-luvulta
alkaen hänen perikuntansa omistuksessa. Tila
myytiin vuonna 1961 Suomen Sokerille.
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5.5 Loviselund (kohde nro1206)
Tilan ympäristöön ja rakennuksiin ovat vaikuttaneet sekä 1900-luvun alkupuolen rappio (tila
lienee ollut tyhjillään) että Porkkalan vuokraaikana tehdyt muutokset. Rakennuksia on kunnostettu, uusittu ja laajennettu viime vuosikymmeninä.
Vanha, 1800-luvun alussa rakennettu alkuaan
paritupapohjainen päärakennus jouduttiin Porkkalan vuokrakauden jälkeen purkamaan. Samalle
paikalle rakennettiin vuonna 1971 uusi talo, joka
ulkonäöltään muistuttaa vanhaa paritupaa.

Kuva 31.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Loviselundin tila on Estbyn peltoaukeiden länsikulmassa, syrjässä muusta asutuksesta. Paikka mainitaan
maakirjoissa jo 1300-luvulla, jolloin tilan nimi oli Kuritans. Meren ollessa korkeammalla oli paikka syvän
merenlahden rannalla. Tila kuului läänitykseen jonka
tallinnalainen raatimies Ludvig Hintelman sai vuonna
1624. Tila jäi kuitenkin pian autioksi. Vuonna 1730
Loviselund otettiin uudelleen käyttöön sadan vuoden
autiona olon jälkeen. Silloin Carlsdalin nimellä tunnetun tilan vaiheet liittyvät Viaporin rakentamiseen.
Viaporin rakentajista ensimmäinen Eril Lalin rakensi
tilalle harmaakivisen kellarin, jossa on kaksi kiilakivistä
tehtyä holvia. Kellari on edelleen olemassa kunnostettuna varastokellarina. Tila oli säätyläisomistuksessa
1700-luvun lopusta pitkälle 1800-luvulle. Vuosina
1791–1808 Loviselund oli everstiluutnantti Johan
Bergenstrålella. Siihen aikaan oleskeli Georg Carl von
Döbeln monta kertaa talossa. Vaasan hovioikeuden
presidentti Axel Kristian Reuterholm omisti tilan
1810–11. Tila sai nykyisen nimensä Reuterholmin
vaimon Lovisa Charlotta Malmin mukaan. Tila joutui
1820-luvulla monien omistajien hallitsemaksi ja oli
1800-luvulla talonpoikainen maanviljelystila. 1930luvulla hankki tilan taiteilija /graafikko Ola Fogelberg.
1970-luvulla siirtyi päärakennus ympäristöineen professori ja rouva Heikki Reenpään hallintaan.
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Vuonna 1937 puretusta renkituvasta on jäljellä
poikkeuksellisen hieno harmaakivikellari. Päärakennuksen itäpuolella on jäänteitä aiemman
asuinrakennuksen sokkelista. Satulakattoinen
sivurakennus on kunnostettu vuokra-ajan jälkeen, saaden mm. uuden siiven. Näköetäisyydellä on muista rakennuksista poikkeava, Keuruulta
tuotu entinen aittarakennus. Säätyläiskauden
puisto- ja puutarhasommitelmista on rippeitä
jäljellä. (Härö 2005)

Kuva 32. Loviselundin vanha päärakennus 1800-luvun
alusta. Kuva suomen maatilat 1965.

Kuva 33. Samalle paikalle 1971 rakennettu uusi
päärakennus. Kuva Stadionark
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5.1 Hällnäs (kohde nro1209)
Hällnäsin kylätontti sijoittuu mäelle Djupströmin
järven kaakkoiskulmaan. Kylässä oli tiettävästi
1560-luvulla vain yksi talo. Kohde tunnetaan
myös nimellä Heligenäs, Helgenäs ja Hellnäs.
Kallioisen osittain metsää kasvavan harjun kyljessä, joka ulottuu Tolsasta koillisessa Smedsedeen
luoteessa on Hilabäckin, Hällnäsin ja Loviselundin
tilat, jotka kaikki ovat ns. yksinäistiloja. Harjulla
on aikaisemmin kulkenut kapea kylätie.

Kuva 34.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Hällnäs on entinen kruunuvirkatalo. Talo kuului
niihin tiloihin jotka Jöns Rosenschmidt osti vuonna 1684 kruunulta. 1600-luvun lopulla Hällnäs
otettiin jälleen kruunulle ja siitä tuli kruunuvoudin virkatalo. Tilan haltijoina oli sen jälkeen
kihlakunnanvouteja ja vuokraajia, kunnes sen
lunasti vuonna 1932 Anton Granqvist.
Hällnäsin päärakennus on paritupatyyppinen ja
peräisin 1800-luvun alusta. Rakennusta on uusittu vuokra-ajan jälkeen, niin että vain hirsirunko ja
kivijalka enää ovat alkuperäisiä. Pihapiiriä reunustaa vanha luhtiaitta ja poikkipäädyllä varustettu suurikokoinen satulakattoinen navettarakennus. Sen vanhempi siipi on 1930-luvulta.

Kuva 35. Hällnäsin ja viereisen Hilabäckin tilat 1930-luvulla.
Topografinen kartta 1933-ote. MML.

Vuoden 2011 arkeologisessa selvityksessä todetaan :
Paikka on noin 10 m mpy korkeudella paikalla
jossa sijaitsee myös nykyinen Hällnäsin tila. Päärakennuksen itäpuolella niemekkeen kärjessä on
lohkokivistä tehty rakennuksen perusta. Niemekkeeltä ei saatu muinaisjäännökseen liittyviä havaintoja. Kohteen topografian perusteella historiallisen kylätontin sijoittuminen on ilmeinen ja
kohteen rajaaminen helppoa. Kohteen vanha
rakennuskanta ja vallitseva maankäyttö antaa
syyn olettaa, että kohteessa on säilyneenä vanhoja kulttuurikerroksia
ja rakenteita.

Kuva 36. Hällnäsin päärakennus(kuva Kantvikin
asukasyhdistyksen valokuvakokoelma)
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5.2 Knopps, Mattby ja Lill-Estby (Grundträsk)
Knopps/ Knåpsby/ Mattby/ Matharby
Knoppsin kylä on tunnettiin 1500-luvulla nimellä
Mattarby/Matharby. Kylän taloista mainitaan
vuodesta 1540 Skrobbin ja Finnäsin talot.
Mattby on aikojen saatossa ollut autiona pitkiä
aikoja. Autiovaihe päättyi vuonna 1695 kun Henrik Johan von Bilang asettui tilalle. Hänen jälkeensä vuodesta 1738 oli paikka pitäjänsepän
Jakob Jakobsonin Kintin hallussa.

Kuva 37.

Ote Museoviraston rekisteriportaalin verkkosivu

Vuoden 2011 arkeologisessa inventoinnissa
Mattbyn kylätontilta ei saatu historialliseen kylänpaikkaan liitettäviä havaintoja. Kohde sijaitsee
Kabanovintien pohjoispuolella olevalla pienellä
kallioisella kumpareella. Alue on nykyisin kokonaan rakennettua tonttimaata. Kohdetta ei ole
tarkastettu aiemmin maastossa ja se oli aiemmin
merkittynä muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä. On todennäköistä,
että piha-alueilla on säilynyt historialliseen kylään liittyviä muinaisjäännöksiä.
Kuninkaan kartastossa (1776–1806) kylän nimenä on Knåps. Tuolloin asutus on jatkunut Kabanovintien ja Pilvijärventien risteyksen eteläpuoleiseen harjanteen pohjoispäähän.
Tässä inventoinnissa ei löytynyt vuokrakautta
edeltäviä rakennuksia Mattbyn, Knoppsin tai
Grundträskin tiloilta. Mattbyn tilakeskuksen paikalle on myöhemmin rakennettu pientaloasutusta. Myös Knoppsin ja Grundträskin vanhojen
tilakeskusten paikalla on rakennuskanta uudistunut.

Kuva 38. Knoppsin Mattbyn ja Grundträskin tilat 1930-luvulla.
Topografinen kartta 1933-ote. MML.

Lill-Estby (Grundträsk)
Vuoden 2011 arkeologisessa inventoinnissa Lill-Estbyn
kylätontilta ei saatu historialliseen kylänpaikkaan liitettäviä havaintoja. Kohdetta ei ole tarkastettu aiemmin maastossa ja se oli aiemmin merkittynä muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä. Kohde sijaitsee Skolbergetin lounaisreunalla,
noin 200 metriä kohteesta Grundträsk (Grundträsk)
itään. Kohde on kokonaan rakennettua tonttimaata.
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Kuva 39. Vuoden 1842 pitäjänkartta. Edisin kannas katkaisee Sundetin vanhan vesiyhteyden Kantvikista Djupträskin suuntaan. Kartalle
on merkitty tämän inventoinnin alueelta Hällnäs ja Kuritans tai Loviselund, Edis, Smedsede, Knopps ja Grindträsk, Rådick sekä Strömsbyn
rustholli.
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5.3 Torpat ja kalastajatilat
Koko 1800-luvun ja vielä 1900 luvun alussa oli tavallista, että tiloilla käytettiin työvoimana torppareita.
Torpparit aloittivat asumisen melko vaatimattomasti. Useimmissa torpissa lienee ollut vain yksi asuinhuone, tupa. Vähitellen torppienkin pihapiirit saivat lisää talousrakennuksia, yleensä kuitenkin hirsi- ja puurakenteisia. Torpat perustettiin usein tilojen ulkomaille, ja näiden yhteyteen raivattiin pienet viljelymaat.
Asutusmuoto alkoi hävitä vuoden 1918 jälkeen, jolloin torppien itsenäistyminen aloitettiin vapaaehtoisin
toimin ja asutuslakien nojalla.
Senaatin vuoden 1887 kartaston mukaan oli alueella 1880-luvulla 12 torppaa, joista 3 sijoittui Pikkalanlahden rannalle. Strömsbynlahden etelärannalla oli Strömsbyn Hejko- niminen torppa, joka on ollut Sjöholmin kalastajasuvulla 1860-luvulta alkaen. Axel Sjöholmin lunastaessa paikan 1900-luvun alussa sai se
nimekseen Sjöhem. Tila on myöhemmin lohkottu useaksi tontiksi, osa alueesta on jäänyt Kantvikin sataman alueelle. Paikalla ei ole säilynyt torpan aikaisia rakennuksia.

Kuva 40.
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35(76)

Kirkkonummen kunta,
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014

VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

Strömsbynlahden itäpoukamassa oli Överbyhyn kuulunut torppa. Tämän läheisyyteen on myöhemmin rakennettu Rånäsin huvila. Etelämpänä Ojangonlahdessa oli Strömsbyhyn kuulunut Ojangon kalastajatorppa. Kolmas Strömsbyn kalastajatorppa oli tiettävästi rannasta hieman etäämmällä nykyisen maakaatopaikan eteläpuolella sijainnut Stormossatorp. *)
Inventointialueen eteläosassa sijaitseva Pippurvikenin ympäristö on jo pitkään ollut asuttuna.
Vuoden 1887 senaatinkartalle on Pippurnin niemen eteläosaan merkitty rakennus. Paikka on
vanha kalastajatila, joka vuonna 1909 lunastettiin
itsenäiseksi. Paikalla asui saman Sundström suvun ammattikalastaja vielä 1990-luvulle saakka.
Tila lohkottiin itsenäiseksi tilaksi 1909 ja siirtyi
Sundströmin suvulle. Kalastaja Frans Rikhard
rakensi vuonna 1932 tilalla säilyneen nykyisen
päärakennuksen jota myöhemmissä korjauksissa
on muutettu. Rannassa on säilynyt 1950-luvulla
rakennettu suuri rantavaja.
Lahden pohjukassa on Pippurnin talo ja itärannalla kaksi taloa, jotka myös olettavasti ovat olleet Kuva 42.
kalastajien käytössä. Paikka on ollut merkityksellinen myös merenkulun kannalta. Stora Pippurvikenin lahteen, joka vuoden 1872 kartalla kulkee
nimellä Peipporvik, on merkitty alueen ainoa
satama.

Ote senaatin kartasta vuodelta 1872 (Kansallisarkisto).

Upinniemestä pohjoiseen johtava tie kulki tähän
aikaan vielä vanhaa reittiä Valkolammen pohjoisrannan tuntumassa, siihen aikaan Dragön nimellä
kulkeneen, nykyisen Pippurin tilan vierestä.
Kuva 43. Pippursuddenin kalastajatupa arviolta 1900-luvun
alussa.(Neg 205750, Museovirasto).

Kuva 41. Pippursuddenin kalastajatilan 1930-luvulla
rakennettu päärakennus. Stadionark)

Kuva 44.

Pippursuddenin rantavaja vuonna 2014 (Stadionark)

*)Tietoja alueen torppareista ja kalastajista on täydennetty Jukka Lehtosen selvityksen pohjalta.
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6. 1900-LUVULLA MUODOSTUNUT HUVILA-ASUTUS
6.1 Höyrylaivayhteys ja varhainen huvila-asutus
Höyrylaivaliikenne 1800-luvun loppupuolella toi
huvila-asutusta Kirkkonummelle, etenkin Luomaan,
Masalaan ja saaristoon. Helsingistä Turkuun matkanneella laivalla oli satama myös Strömsbyssä nykyisellä Kantvikin satama-alueella. Merkittävää huvila-asutusta alueelle ei kuitenkaan vielä tuona aikana
muodostunut. Rannat säilyivät rakentamattomina
yksittäisiä torppia lukuun ottamatta 1900-luvun
alkuun saakka.
Hieman ennen Strömsbyn myyntiä vuonna 1899,
osti tilan omistaneen apteekkari Rosbergin tytär
miehensä kanssa Källuddin palstan, ja he rakensivat
paikalle huvilan ja 1930-luvulla alueella oli jo kolme Kuva 45.
huvilaa. Näistä säilyneenä on ainoastaan myöhemmin kesähuvilaksi muutettu huvilan entinen sauna ja
pieni uimahuone.
Strömsbynlahden rannalla sijaitseva Rånäsin huvila
rakennettiin muutama vuosi 1906 jälkeen. Sen rakensi Sundsbergistä kotoisin oleva varatuomari
Herman Adlercreutz. Rakennuksessa toimi kesäsiirtola 1920- 30 luvuilla. Myöhemmin vuokrakauden
jälkeen huvilan osti Suomen Sokeri työntekijöiden
kerhotilaksi. 1990-luvulla huvila siirtyi yksityisomistukseen.

Rånäsin huvila, kohde 1078.(Stadionark)

Kuva 46. Källuddin loma-asunnoksi muutettu
sauna, kohde 1120 (Stadionark

Alueella on ollut joitain muitakin vanhempia huviloita jotka ilmeisesti vuokra-ajan seurauksena ovat
hävinneet. Vuoden 1933 kartalla on Djuppuddenin
kalliolla rakennus, jonka kiviperusta edelleen on
säilynyt. Oletettavasti on tässä ollut suurehko huvila.
Kuva 47. Källuddin tontilla säilynyt Strömsbyn
vanha uimahuone (Stadionark

Kuva 48. Stora Pippurvikenin itärannalla on säilynyt kaksi vierekkäin kalliolle sijoittuvaa 1900-luvun alun huvilaa, Johannesbergin
ja Klippanin. Huvilat ovat tiettävästi paikalla asuneen kahden kalastaja-veljeksen rakentamia. (Stadionark)
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6.1 1930-luvun huvilarakentaminen
Kantvikin ja Strömsbyn rantojen huvilarakentaminen käynnistyi toden teolla 1930-luvulla. Huviloita rakensivat alkuun Strömsbyn kartanosta 1900-luvun alussa luopuneen apteekkari Rosbergin sukulaiset. 1920luvulta alkaen palstoitettiin rantatiloja myös ulkopuolisille. 1930-luvulla rakennetut huvilat olivat ilmeeltään
ja tyylipiirteiltään vaihtelevia. Rakennukset eivät olleet edustushuviloita vaan kooltaan maltillisia erämaahan luonnon keskelle rakennettuja retriittejä, jossa korostettiin luonnonläheisyyttä ja näkymiä merelle. Rakennukset olivat hirsipintaisia rapattuja tai lautaverhoiltuja. Ikkunat olivat usein pieniä tai pieniruutuisia,
meren suuntaan suuremmat maisemaikkunat, ikkunaluukkuja käytettiin useissa rakennustyypeissä. Pihat
jätettiin luonnontilaisiksi ja kulkutiet olivat kapeita hiekkapolkuja.
Strömsbyn kartanon omistaneen apteekkari Rosbergin poika J.E. Rosberg lunasti itselleen Pippurnin
entisen torpan maat. Hän rakensi Pippurnin niemelle kaksi huvilaa. Pienempi näistä vuonna 1932 rakennettu Solklint on edelleen säilynyt. Hirsipintainen
rakennus sijoittuu maisemassa näkyvästi Pippursuddenin länsipuoliselle kalliolle.Suomen ensimmäinen
maantieteen professori J.E. Rosberg oli myös Kirkkonummella merkittävä henkilö. Strömsbyn seutu
oli Rosbergille maantieteellistä tutkimusseutua ja
havaintojen pohjalta hän kirjoitti useita kirjoja alueen luonnosta. Lisäksi hän kokosi mm. kansantarinoita. Vuonna 1910 hän oli perustamassa Kyrkslätts
Hembygdsförening- yhdistystä ja toimi yhdistyksen 1084 Solklint (1932)
ensimmäisenä puheen johtajana.

Strömsbyn omistaneen apteekkari Rosbergin tytär
Anna Viktorina rakensi miehensä siviili-insinööri
Brynolf Verner Langhoffin kanssa Kolsarvikin huvilan. Myöhemmin paikka myytiin hammaslääkäri
Osmo Salménille. Rapatussa valkeassa rakennuksessa on 1920-luvun klassismin piirteitä.
1104 Kolsarvik (1930-luku).

Kirurgian professorina Helsingin yliopistossa toiminut Per Nylander osti Eräniemen tilan 1920-luvulla
ja rakennutti vuonna 1935 paikalle huvilan. Funkisvaikutteita omaavan kaksikerroksisen huvilan suunnitteli arkkitehti Cyril Sjöström- Mardal.
1085 Eräniemi(1935)
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