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Stora Pippurvikenin länsirannalla on eversti Bertil 
Heinrichsin 1930-luvulla rakentama kesähuvila. 
 

 
1098 Klinten (1937) 

Kolsarvikin rannalla on kemisti Osmo Runar Sten-
bergin 1935 rakentama kesähuvila jossa on tum-
maksi kuultokäsitellyt mahdollisesti alkujaan terva-
tut julkisivut , tehosteena ikkunaluukuissa ja vuori-
laudoissa on käytetty vihreää. 

 
1103 Kolsarbo (1935) 

Källuddin eteläpuolella on Strömsbyn tilasta 1934 
lohkottu Fiskartorpet. Turkulaisen apteekkari Sipi 
Siintolan rakennuttama huvila on tehty pyöröhirsis-
tä. Rakennus on myöhemmin ollut mm. Suomen 
Sokerin käytössä. Nykyään huvila toimii Kantvikin 
Purjehtijoiden kerhotilana. 

 
1121 Fiskartorpet (1935) 
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Kuva 49. Ote pitäjänkartasta vuodelta 1933 (MML).  
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7. PORKKALAN VUOKRAKAUSI 1944- 1956, JA SEN VAIKUTUKSET MAISEMAAN  

 
Kuva 50. Vuokra-alue on rajattu kartalle mustalla viivalla. Kantvikin alueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. 
(Maanmittaushallituksen karttapaino 1944) 

 

Suomen ja Neuvostoliiton välirauhasopimuksen 1944 mukaan Suomi joutui vuokraamaan Neuvostoliitolle 
Porkkalan alueen merisotilaalliseksi tukikohdaksi viideksikymmeneksi vuodeksi. Porkkalan vuokra-alue kä-
sitti Porkkalanniemen ja Upinniemen sekä maa-aluetta niiden pohjoispuolelta ja niemen ympäröimiä saa-
ria. Kaikkiaan vuokra-alueen pinta-ala oli noin tuhat neliökilometriä, ja siihen kuului alueita Kirkkonum-
men, Siuntion ja Inkoon kunnista sekä koko Degerbyn kunta.  

 

Tukikohdan hallinnollinen keskuspaikka oli Kirkkonummen kirkonkylässä. Tukikohdan sydän oli Upinnie-
meen rakennettu laivastotukikohta sotasatamineen. Alueelle rakennettiin myös kasarmeja, huoltolaitok-
sia ja siviiliasuntoja. Myös näiden väliin sijoittuvasta Kantvikin alueesta kehittyi merkittävä huolto- ja hal-
lintoalue. 
 
Neuvostoliittolaiset rakensivat Upinniementien varteen Strömsbyhyn ja Sepänkannakselle joukon raken-
nuksia panssarintorjuntatykistörykmenttiä, tienhoito- ja talonrakennusyksikköjä, pioneeritoimintaa ja va-
rastointia varten. Edisissä sijaitsi Merijalkaväkidivisioonan kenttätykistörykmentti, merisotasairaala, syn-
nytyslaitos ja suuri koulutalo asuntoloineen. Kantvikin länsipuolella sijaitseva Båtvik oli alueen tärkein 
huoltosatama, jonka kautta tukikohdan ruoka- ja tarvikehuolto pitkälti tapahtui.  
 
Porkkalan alue palautettiin 26.1.1956. Ei ollut itsestään selvää että yksityiset maanomistajat tai heidän pe-
rillisensä saisivat maansa takaisin. Maanomistajat joutuivat lunastamaan omaisuutensa jos he halusivat 
sen takaisin. Omistajat joutuivat lisäksi maksamaan takaisin evakuoinnin jälkeen saamansa korvauksen 
riippuen siitä millaisessa kunnossa maa ja rakennukset olivat. Jos kiinteistöllä oli vuokra-aikana rakennet-
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tuja rakennuksia, oli maanomistajan lunastettava ne tai luovutettava ne valtiolle purettavaksi. Ajanjakso 
merkitsi äkillistä keskeytystä aikaisempaan kehitykseen ja jätti jälkensä kulttuurimaisemaan.  
 
Paljon rakennuksia tuhoutui tai purettiin jopa polttopuuksi. Myös säilyneistä rakennuksista oli useat pääs-
tetty huonoon kuntoon. Uudisrakentaminen ja uudisviljelys aloitettiin, kun omistussuhteet oli selvitetty, 
mutta vielä tänäkin päivänä näkyy kulttuurimaisemassa ja rakennuskannassa jälkiä vuokra-ajasta.  
 
Kantvikin alueella oli vuokrakauden päättyessä joukko neuvostoliittolaisten rakentamia kasarmi- ja huol-
torakennuksia, joista osa on edelleen säilynyt uudessa käytössään. Osa purettiin pian palautuksen jälkeen.   
Neuvostoliittolaiset purkivat ja veivät mukanaan kevytrakenteisia kasarmeja ja puolustuslaitteita. Näiden 
jäljiltä on maastossa säilynyt betoniperustuksia ja tasattuja maa-alueita. Metsistä löytyy myös juoksuhau-
toja, bunkkereita ja erilaisia varastorakennelmia.  

 
Kuva 51. Venäläisiä sairaalarakennuksia Rånäsin alueella. Rakennukset on myöhemmin purettu. (Kantvikin 
asukasyhdistyksen valokuva-arkisto) 

 
Kuva 52. Venäläisiä opettaja-asuntoja Edisin alueella, rakennukset on purettu. (Kantvikin asukasyhdistyksen valokuva-
arkisto) 
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Kuva 53. Vuokra-aikana Edisin pihapiiriin rakennettiin suurehko hirsirakennus joka toimi kulttuurikeskuksena ja 
elokuvateatterina.. Rakennus on myöhemmin purettu. (kuva Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelma) 
 

 
Kuva 54. Ammusvarasto Strömsbyn alueella. (Kantvikin asukasyhdistyksen valokuva-arkisto) 

 

 
Kuva 55. Venäläinen ruokala Smedseden tilalla. Rakennus on myöhemmin purettu. (Kantvikin asukasyhdistyksen valokuva-
arkisto) 
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7.1 Alueella säilyneitä neuvostoaikaisia rakennuksia 

Vuokrakauden jäljiltä on Kantvikin alueella säilynyt yksittäisiä neuvostoaikaisia rakennuksia. Alla esitelty-
jen kohteiden lisäksi on alueella säilynyt pienempi varastorakennelmia ja muita rakenteita joita tämän 
selvityksen yhteydessä ei ole inventoitu.   

 
Kuva 56. Sokerimestarintien varressa sijaitseva vuonna 
1955 rakennettu tiilirunkoinen asuinrakennus, on ainoa 
Edisin neuvostoaikaisen sairaala-alueella säilynyt rakennus. 
Kohde nro 1080.  (Stadionark) 

 
Kuva 57. Upinniementien varressa sijaitsevaan vuokrakauden 
rakennukseen liittyy korkea poikkipääty jossa on suurikokoiset 
holvatut ikkunat. Rakennuksessa oli tiettävästi vuokrakaudella 
kauppa, myöhemmin on rakennusta laajennettu ja siinä toimi 
pitkään Vainorin tehdas. Kohde nro 1135 (Stadionark) 

 
Kuva 58. Djupströmin järven rannalla on vuokra-aikana 
rakennettu pitkä hirsirakennus, jossa rajavartiolaitoksen 
inventaarin mukaan on sijainnut Edisin kenttätykistö-
rykmentin sauna ja pesula. Kohde nro 1138 (Stadionark)  

 
Kuva 59. Upinniementien varressa sijaitsevassa vuokrakauden 
rakennuksessa toimi 1970-luvulla Veljekset Backmanin tehdas. 
Ympäristössä on useita samanaikaisten rakennusten ja altaiden 
perustuksia. Kohde nro 1136 (Stadionark). 

 
Kuva 60. Edisin tilan entisessä pihapiirissä on 
vuokrakaudelta säilynyt vanhan holvatun kellarin päälle 

 
Kuva 61. Pippurintien varressa sijaitsevassa vuokrakauden 
rakennuksessa on 1960-luvulta lähtien toiminut Kasurisen 
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pystytetty hirsirakennus. Kohde nro 1137 (Stadionark) konepaja. Kohde nro 1096 (Stadionark) 
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8.  JÄLLEENRAKENNUS JA TEOLLISTUMINEN PORKKALAN VUOKRAKAUDEN JÄLKEEN 

 

 
Kuva 62. Kantvikin alue vuoden 1961 peruskartalla (kuva MML) 
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8.1 Suomen Sokerin tehdas ja asuinalueet 

 
Kuva 63. Vuoden 1975 peruskartalla on osoitettu Suomen Sokerin rakennuttamat tai Suomen Sokerin käytössä olleet rakennukset. 
(kuva MML). Lisäksi on kartalle merkitty 1970-luvulla Gyprocin työntekijöiden käyttöön rakennetut Kummihovin kerrostalot. 

 
Vuonna 1918 perustettu Suomen Sokeri siirsi Helsingin kaupungin Eläintarhanlahden rannalla olleen tuotan-
tonsa 1960-luvulla Kantvikiin. Yhtiö osti Kantvikin tilan sekä sen lähialueet vuonna 1961 uuden sokerin-
puhdistamon sijaintipaikaksi. Alueen valinnan puolesta puhuivat muun muassa sen erinomaiset satamanra-
kennusmahdollisuudet, hyvät maantie- ja rautatieyhteydet sekä alueen sijainti lähellä asutuskeskuksia. Uu-
den puhdistamon Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaan rakennustyöt aloitettiin keväällä 1961 ja tuotanto 
marraskuussa 1965. Suomen Sokeri Oy vastaa nykyään kaikkien sokerituotteiden myynnistä ja markkinoin-
nista Suomessa. Sokeripuhdistamossa valmistetaan kidesokereita, nestesokereita, siirappeja sekä erikois-
tuotteita kuten palasokeria, tomusokeria, raesokeria ja hillosokeria. Kuluttajatuotteet myydään Dansukker-
tuotemerkillä, joista tunnetuimpia ovat Sirkku- ja Pulmu-palasokerit. Nykyisin Suomen Sokeri kuuluu saksa-
laiselle Nordzuckerille. 

Harju 1 ja 2  
kerrostalot 1965 

Rajakallion 
rivitalot 1965 

Ristikalliontien 
pientaloalue 
1965-1968 
68

Ediksentien 
kerrostalot 
1965 

päiväkoti 

posti ja 
kauppa 

baari 

Suomen Sokeri 
tehdasalue 

Rånäsin 
huvila 

Kilta, 
kerhotila 

Fiskartorpet, 
kerhotila 

pallokenttä 

sokeritehtaan 
työmaan  
majoitusparakkeja  
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8.1.1 Aluerakentamiskohde 

Alueella ei entuudestaan ollut asuntoja eikä muita palveluja tehtaan työntekijöille, joten nekin jouduttiin ra-
kentamaan samanaikaisesti tehtaan kanssa. Kantvikin alueesta muodostui Kirkkonummen ensimmäinen 
aluerakentamiskohde, jossa tehdas vastasi tehtaan rakentamisen ohella myös sen ympärille rakennetun yh-
dyskunnan toteutuksesta. Suomen Sokeri rakensi uusia toimintoja varten tiet ja kunnallistekniikan.  Koko 
aluetta palveleva jätevedenpuhdistamo toteutettiin Suomen Sokeri 0y:n tehdasalueelle.   
 

 
Kuva 64. Ote arkkitehti Matti Itkosen Suomen Sokerille laatimasta rakennuskaavasta  8.6.1964. Kuva Kirkkonummen Huolto-arkisto. 

 
Suomen Sokeri teetti kiireellä maankäyttösuunnitelmat tehdasalueen ulkopuolelle sijoittuvien palvelujen ja 
asuntojen toteuttamiseksi. Arkkitehti Matti Itkosen laatima, 8.6.1964 päivätty suunnitelma Sokeritehtaan-
tien pohjoispuolisen rinteen asuntorakennusten sijoittamiseksi on nimetty rakennuskaavaksi.  Piirustuksen 
vasemmassa laidassa on Harjun toteutuneet kerrostalot. Muusta alueesta toteutui ainoastaan viivarasterilla 
tummennetut Rajakallion rivitalot. 
 
Varsinaiset rakennuskaavat alueelle laadittiin selvästi myöhemmin, siinä vaiheessa kun muu täydennysra-
kentaminen alueella käynnistyi. Arkkitehtuuritoimisto Olli Parviainen laati konsulttityönä alueelle Pikkalan-
lahden osayleiskaavan, jonka pohjalta alueen ensimmäinen rakennuskaava Kantvik 1, laadittiin vuotta myö-
hemmin. Kaava koski Sokeritehtaantien pohjoispuolisia pienataloalueita. Kaavaselostuksessa todetaan että 
kaava-alueella asui 1.1.1975 noin 250 henkeä.  Alueen kunnallistekniikka on Suomen Sokerin rakentama ja 
omistama. Kaavalla vahvistettiin jo rakentuneen alueen osalta oleva tilanne, lisäksi kaavoitettiin Upinnie-
mentien ja Brissaksentien väliselle alueelle uutta pienataloasutusta. Sekä omakoti- että rivitalotonteilla on 
tehokkuusluku e=0,25. 
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Kuva 65. Pientaloalueen rakennuskaavan Kantvik 1 laati Arkkitehtuuritoimisto Olli Parviainen Oy. Kaava on päivätty 30.4.1976 ja 
vahvistettu samana vuonna.  Rakennukset toteutettiin siis ennen varsinaisen kaavan laatimista. Kuva Kirkkonummen kunta. 

 
8.1.2 Tehdas 

Uusien tuotantolaitosten arkkitehtuurista vastasi Arkkitehtitoimisto Woldemar Baeckman. Baeckman valmis-
tui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1930 ja perusti Hugo Harmian kanssa arkkitehtuuritoi-
miston vuonna 1940. Hän jatkoi uraansa aina 1970-luvulle asti. Baeckmanin ja Harmian toimisto nousi tun-
netuksi arkkitehtuurikilpailumenestyksen kautta, heidän suunnitelmiaan olivat mm. Helsingin kauppakor-
keakoulu, Hakan asuntokortteli ja Raisiontien asuintaloryhmä.  Yhtenä suunnittelun lähtökohtana oli luon-
nonarvojen säilyttäminen pitkälle automatisoidun tehtaan ympärillä. Julkisivumateriaalina on tummaksipol-
tettu tiili. Rakennukset valmistuivat pääosin 1965. Suomen Sokerin tehdasalueella sijaitsi rakennusvaiheessa 
Kantvikin kartanon pehtoorintalo, jossa urakoitsijana toiminut rakennusyhtiö Porak piti toimistoaan tehtaan 
rakentumiseen saakka. Tämän jälkeen rakennus purettiin.  
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Rakennustöiden aikaan noin 800 ihmistä asui tehtaan lähialueelle, nykyisen urheilukentän ja jääkiekkokauka-
lon paikalle, sijoitetuissa parakeissa. Parakit rakennettiin tilapäisrakennusluvalla vuonna 1963 viideksi vuo-
deksi ja tehtaan valmistuttua osa parakeista purettiin. Neljä parakkia siirrettiin kylän keskustaan ja ne toimi-
vat Kirkkonummen yhteiskouluna ennen kuin varsinainen koulurakennus valmistui. Parakkeihin sijoitettiin 
myös päiväkoti. Myöhemmin parakit ovat toimineet halpana majoitustilana ”reppumiesten hotellina”, jonne 
ulkopaikkakunnalta tulleet väliaikaiset rakennus- ja korjausmiehet majoittuivat. Parakeista on nykyisin säily-
nyt yksi, joka sijaitsee Sokeritehtaantien pohjoispuolella. 
Suomen Sokerin tehdasalue jää tämän inventoinnin ulkopuolelle. Tehdasalueen rakennuksia on tarkemmin 
kuvailtu Airix Oy:n vuonna 2013 laatimassa Rakennetun ympäristön selvityksessä.   
 

8.1.3 Asunnot 

Suomen Sokerin Kantvikin asuntokohteiden suunnittelu annettiin arkkitehti Matti Itkosen tehtäväksi. Itko-
nen oli tätä ennen vuosina 1954- 1963 ollut töissä Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa, jossa hän oli osallistu-
nut toimiston lukuisten kohteiden suunnitteluun. Rakennesuunnittelusta vastasi diplomi- insinööri Holger 
Smeds ja lvi- sekä kunnallisteknisestä suunnittelusta Olof Granlund.  Rakennusurakoitsijana toimi Suomen 
Sokerin omistama ja Kantvikin rakentamista varten perustettu rakennusyhtiö Porak (Porkkalan rakennus). 
Tehdasalueen pihasuunnitelmat tilattiin puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijeriltä, joka on Suomen tunne-
tuimpia puutarha-arkkitehteja. Rosenbröijerin toimisto on todennäköisesti vastannut myös asuntokohteiden 
istutusten ja pihojen suunnittelusta. Suomen Sokeri rakensi Kantvikin alueelle kaikkiaan 193 asuntoa. Lisäksi 
tehdas rakensi 14 omakotitaloa ja vuokrasi tontteja työntekijöille omarahoitteista rakentamista varten.  

 
Vuonna 1965 valmistui Sokeritehtaantien varteen, sen molempiin päihin Harjun ja Edisin kerrostalot. Mo-
lemmissa yhtiöissä on kaksi pitkää kolmekerroksista kerrostaloa. Myös asuinrakennusten kohdalla oli ajan 
hengen mukaan keskeisenä tavoitteena rakennusten huolellinen sovittaminen metsäiseen maisemaan. 

 
Kuva 66. Harjun kerrostalot , kuva on arviolta 1960-luvun lopulta (kuva Suomen Sokerin arkisto) 
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Kuva 67. Edisin itäinen kerrostalo arviolta vuonna 1965. Sisäänkäyntien edustat 
ovat kuvassa vielä viimeistelemättä. Parvekekaiteet olivat lautaverhoiltuja, kaiteet 
on myöhemmissä korjauksissa muutettu lasisiksi.  (kuva Suomen Sokerin arkisto) 

Harjun rakennukset sijoittuvat vie-
rekkäin kallion rinteeseen tehdas-
alueen läheisyyteen. Korkealta mäen 
rinteestä avautuu näköaloja Ströms-
bynlahdelle. Rakennusten edustan 
laaja nurmettu rinnealue on muotoil-
tu ja istutettu osaksi maisemallisesti 
vaikuttavaa kokonaisuutta. Raken-
nusten arkkitehtuurissa korostuu 
aikakaudelle tyypillisesti horisontaa-
lisuus ja toisto, jolle muodostaa vas-
tapainoa kumpuileva maisema ja 
vehreä luonto. Puiset parvekekaiteet 
ja muuratut päädyt tuovat materiaa-
lintuntua ja lämpöä arkkitehtuuril-
taan muutoin vähäeleisiin julkisivui-
hin.  
 

 
Edisin kerrostalot sijoittuvat kallion rinteeseen Sokeritehtaantien ja Upinniementien risteyksen läheisyy-
teen. Paikalta avautuu näkymät koilliseen Djupströmin järven suuntaan. Arkkitehtuuriltaan rakennukset 
ovat Harjun kerrostaloja vastaavat. Hoidettu piha-alue ja rakennukset muodostavat maisemallisesti harki-
tun kokonaisuuden. Rakennusten ilmettä on jonkin verran muuttanut alkujaan puisten parvekekaiteiden 
korvaaminen tummilla lasikaiteilla. 

 
Kuva 68. Edisin kerrostalojen hoidettu sisäpiha vuonna 2014. (kuva Stadionark) 
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Johtajia varten rakennettiin vuonna 1965 
Rajakallioon korkealle mäen rinteeseen, 
avokallion reunaan kaksi rivitaloa. Paikal-
ta avautui komeat näköalat maisemaan, 
kansan suussa talot saivat nimen Lennon-
johto. 
 
.  

 
Kuva 69. Rajakallion rivitalojen rakennustyömaa elokuussa 1964. 
Rakennuspaikalta avautui vielä tähän aikaan näkymät Strömsbynlahdelle. 
(kuva Suomen Sokerin arkisto) 

 
Kuva 70. Kallioalueeseen rajautuvan tontin lähiympäristö oli rakennusvaiheessa karu. (kuva 
Suomen Sokerin arkisto) 

 
Kuva 71. Rajakallion rivitalot vuonna 2014. Istutukset tuovat vehreyttä katukuvaan. 
Jalkakäytävän suurikokoiset alkuperäiset betonilaatat ovat säilyneet. (kuva Stadionark) 

 
Arkkitehti Matti Itkosen 
suunnittelemat rakennuk-
set ovat arkkitehtuuriltaan 
edustavia ja niihin liittyi 
huolella suunniteltu urbaa-
ni lähiympäristö kivettyine 
jalkakäytävineen ja harkit-
tuine istutuksineen. Teh-
taalla oli oma puutarhuri 
joka huolehti myös asuin-
alueiden viherympäristöjen 
hoidosta. 
 
Yksikerroksisia pitkiä ra-
kennusmassoja rytmittävät 
asuntojen väliin sijoittuvat 
palomuurit ja pienet por-
rastukset.  Horisontaali-
suutta korostaa loiva pul-
pettikatto ja nauhaikkunat. 
Sisäänkäynnit sijoittuivat 
pohjoispuolelle kadun var-
teen, eteläpuolella on pie-
net terassit ja avoin pen-
sasryhmin istutettu kapea 
pihakaistale. 
 
Julkisivuissa on käytetty 
punatiiltä ja tummaa puuta 
kuten kerrostaloissa. 
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Suomen Sokeri rakensi Ristikalliontien var-
teen 14 tehdasvalmisteista omakotitaloa. 
Loput alueen tonteista varattiin tehtaan 
työntekijöiden omatoimista rakentamista 
varten. Sokeritehdas vastasi kunnallisteknii-
kan rakentamisesta, myönsi lainoja ja tarjosi 
lisäksi rakentajille lainopillista ja teknistä 
apua. Tehdas avusti myös rakennusaineiden 
hankinnassa. 
 
Ristikalliontien varteen muodostui ilmeel-
tään yhtenäinen pientaloalue, jossa tehdas-
rakenteisia erillispientaloja hyödyntäen ja 
taitavan maisemasuunnittelun keinoin on-
nistuttiin luomaan Suomessa uudenlaista 
korkeatasoista pientaloympäristöä.  Alueen 
kaavallinen suunnitelma on Arkkitehti Matti 
Itkosen laatima.  
Rakennukset sijoittuvat yhtenäisessä koor-
dinaatistossa loivasti mutkittelevan tien 
molemmin puolin. Tien eteläosassa on ra-
kennukset sijoitettu tiivisti tien varteen, 
pohjoisosassa on rakennusten ja tien väliin 
jätetty puistomaisena hoidettu piha-alue. 

 
Kuva 72. Ristikalliontien eteläosan tasakattoiset Bauma- talot 
valmistuivat vuonna 1965. Lähes kaikki rakennukset ovat myöhemmin 
saaneet harjakaton ja julkisivuja on eri tavoin muutettu.  (kuva Suomen 
Sokerin arkisto)  

 

 

 
Kuva 73. Ilmakuva vuodelta 1968. Ristikalliontien varren uusi pientaloalue toteutettiin yhtenäisenä kahta eri rakennustyyppiä 
käyttäen. Tien eteläpäähän vuonna 1966 valmistuneet ensimmäiset 14 erillispientaloa tehtiin tasakattoisina ja puuverhoiltuina. 
Pohjoisosan rakennukset ovat rapattuja harjakattoisia erillispientaloja. Molemmissa talotyypeissä on julkisivun tehosteena käytetty 
kellertävää tiililaattaa. (kuva Studio B. Möller, Kirkkonummen kunta kotiseutuarkisto)  
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Alue toteutettiin käyttäen pääosin kahta teollisesti valmistettua pientalotyyppiä, Bauma ja Parma. Tasakattoiset 
Bauma- talot, jotka sijoitettiin alueen eteläosaan, valmistuivat vuonna 1965. Loivalla harjakatolla varustetut Par-
ma- talot sijoittuivat alueen keskiosaan, rakennukset valmistuivat 1965- 1966. Kolsarintien pohjoispuoliset talot, 
jotka rakennettiin viimeisenä poikkeavat jonkin verran aiemmista. Tien itäreunan 1-kerroksiset paritalot valmis-
tuivat 1968 mennessä ja länsipuolen talot näistä viimeisenä 1970-luvun alkuun mennessä. Ristikalliontien 1 tontil-
la ollessa rakennuksessa toimi aikanaan baari. Sen sulkemisen jälkeen talvella 1996- 1997 talo purettiin ja sen 
tilalle rakennettiin uusi omakotitalo. 

 
Kuva 74. Ristikalliontien eteläosan harjakattoiset Parma- talot valmistuivat vuonna 1966. (kuva Suomen Sokerin arkisto) 
 

 
Kuva 75. Parma-taloja Ristikalliontien vehreässä ja hoidetussa ympäristössä. kuva Stadionark 2014) 
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Kuva 76. Elementtirakenteisten Bauma-talojen julkisivut on verhoiltu keraamisella laatalla. Kuultokäsiteltyä puuta on käytetty 
puurakenteisen räystään ja autotallien verhouksena. Takan näkyvien Parma- talojen julkisivut on rapattuja, keraamista laattaa on 
käytetty tehosteena kusitien ja terassien kohdalla. Pihan laatoituksessa on noudatettu vähäeleistä ja niukkaa linjaa. (kuva Suomen 
Sokerin arkisto)  

 

 
Kuva 77. Baumatalon olohuone ajanmukaisine sisustuksineen (kuva 
Suomen Sokerin arkisto)  

 

 
Kuva 78. Baumatalon keittiö (kuva Suomen Sokerin 
arkisto)  
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8.1.4 Palvelut 

 
Tehdas rakennutti alueelle myös oman päivä-
kodin. Päiväkoti toimi aluksi urheilukentän 
vierellä ja myöhemmin Vuohimäentien var-
ressa sijainneessa parakissa. Sille rakennettiin 
kuitenkin jo vuonna 1975 oma rakennus kau-
pan taakse. Päiväkoti siirtyi kunnan hallintaan 
1991. Rakennusta on myöhemmin laajennet-
tu ja muutettu. 

 
Kuva 79. Suomen Sokeri rakennutti alueelle jo  heti vuonna 1965 
terveyskeskuksen. (kuva Kantvikin asukasyhdistyksen valokuvakokoelma) 

 
Kantvikin ja Båtvikin alueen teollisuuden myötä kasvanut väestö edellytti myös uusien koulujen rakentamis-
ta.  Suomen Sokeri yhdessä Suomen kaapelitehdas Oy:n kanssa olivat aloitteen tekijöinä Porkkalan Yhteis-
koulun ja Kyrkslätt Samskolan perustamisessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin Suomen Sokerin Porkka-
lan rakennustyömaalta kolme parakkia kirkonkylään, mistä seurakunta oli varannut niitä varten maa-alueen. 
Tämän vaiheen kustansivat Suomen Sokeri ja Suomen Kaapelitehdas. Huomattava osa muuttotyöstä tehtiin 
talkoovoimin. Parakeista päästiin siirtymään uusiin koulurakennuksiin 1968 ja 1969. Kantvikiin valmistui vas-
ta vuonna 1984 oma koulu. 
 
Tehtaan henkilökunnan hyvinvoinnista huolehdittiin mm. kerhotiloilla, jotka sijaitsivat Rånäsin kartanossa, 
toimihenkilöillä oli myös oma kerhohuone, Sundsuddenissa sijaitsi myös henkilökunnan talviuimapaikka ja 
Kaffeholmenilla oli henkilökunnan venekerhon venepaikkoja. (Airix 2013) 

 

 
Kuva 80. Knut Sjöholmin talo Djupsundintien pohjoispäässä 
ostettiin Sokerin Killan taloksi. 1960-luvun lopulla pystytetty 
rakennus on Puutalo Oy:n tyyppitalo. Rakennus on myöhemmin 
siirtynyt Sjöholmin veljenpojan omistukseen (kuva Kantvikin 
asukasyhdistyksen valokuvakokoelma). 

Kuva 81. Strömsbynlahden rannalla sijaitseva Rånäsin huvilan 
rakensi tuomari Herman Adlercreutz 1900-luvun alussa. Huvilassa 
toimi kesäisin 1920–30-luvuilla täysihoitola. Porkkalan vuokra-
aikana oli huvila läheisen sotilassairaalan käytössä, mahdollisesti 
asuntolana tai poliklinikkana. Suomen Sokeri osti kiinteistön 
vuonna 1966 työntekijöiden kerhotilaksi. Myöhemmin 1990-
luvulla tehdas luopui tilasta. Nykyään rakennus on 
yksityisomistuksessa (kuva Kirkkonummen kunta). 

 

 



Kirkkonummen kunta,        VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN  
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014  

                                    
 

28.2.2015   57(76) 

8.2 1960-luvun pientalo- ja loma-asutus 

8.2.1 Pilvijärven alue 

 
Pilvijärven ympäristöön rakentui 1960- ja 1970- 
luvun aikana tiivis loma-asuntoalue. Rakenta-
minen tapahtui aluksi ilman rakennuskaavaa tai 
palstoitussuunnitelmaa. 
 
Alueelle perustettiin jo varhain asukasyhdistys. 
Alkujaan yhdistyksen nimi oli Pilvijärven pals-
tanomistajat ry. Nimi muutettiin vuonna 2000 
Pilvijärven pienkiinteistöyhdistykseksi. 
 
Järven länsirannalla kulkeva kapea Pilvijärven-
tie, erottaa tontit rannasta, säilyttäen ranta-
alueen yhteiskäytössä. Alueelle toteutettiin 
yhteiskäyttöön leikkipaikka, urheilukenttä ja 
juhlakatos.  
 
Pienen luonnonkauniin Pilvijärven ympäristö on 
topografialtaan vaihteleva. Monipuolinen kas-
villisuus ja luonnontilaisena säilyneet rannat 
yhdessä kalliomaaston sijoittuvien 1960-luvun 
arkkitehtuuria edustavien pienimittakaavaisen 
loma-asutuksen kanssa tekevät alueesta oma-
leimaisen ja kiinnostavan. Alueelle toteutettiin 
myös jälleenrakennuskauden tyyppitaloja, mm 
maatalousseurojen keskusliiton asustusvalio-
kunnassa talotyyppiä A2 vuodelta 1952.  
 
Alue on hyvin säilyttänyt alkuperäiset piirteen-
sä. Vasta aivan viime aikoina on alueelle raken-
nettu yksittäisiä aiemmasta poikkeavia suuri-
kokoisia asuinrakennuksia. Nykyisen rakennus-
järjestyksen mukaan voi tontille hakea suunnit-
telutarveratkaisua/poikkeuslupaa enintään 150 
k-m2 lomarakennuksen rakentamiseksi. 
 

 

 
Kuva 82. Kuva 57. Topografinen kartta  vuodelta 
1943(MML) 

 
Kuva 83. peruskartta vuodelta 1961 (MML) 

 
Kuva 84. peruskartta vuodelta 1975 (MML) 
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Kuva 85. Pilvijärven palstoitussuunnitelma vuodelta 1957. Suunnitelmassa on esitetty yhteensä 57 palstatonttia, jotka ovat kooltaan 
keskimäärin noin 2500m2/ palsta. (kuva Kirkkonummen rakennusvalvonnan arkisto) 

 
Kuva 86. Pilvijärven palstoitussuunnitelmassa vuodelta 1960 (kuva Kirkkonummen rakennusvalvonnan arkisto) 

 

Vuoden 1960 palstoitussuunnitelma käsittää 87 palstaa. Lisäksi on alueelle merkitty leikkikenttä sekä kaksi pysä-
köintialuetta. Suunnitelmassa määritellään että ” kullekkin palstalle saa rakentaa yksikerroksisen enintään 50 

m2:n ja vähintään 25 m2:n suuruisen yksinomaan loma-asutukseen käytettävän rakennuksen. Lisäksi saa kulle-

kin palstalle rakentaa enintään 20 m2:n suuruisen talousrakennuksen, johon saa sijoittaa myös autosuojan”.  
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Kuva 87. Julkisivuote ja pohjapiirros, Maatalous-seurojen keskusliiton asustusvaliokunnassa talotyyppi A2 vuodelta 1952 (kuva Kirk-
konummen rakennusvalvonnan arkisto) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kuvat Stadionark) 

 
11290 

 
11300 

 
11270 

 
11260  
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Kuva 88. kuva Kirkkonummen kunta 

 
 

 

8.3 Rakennuskannan ikä 

Kiinteistörekisterin tietojen perusteella laaditulta kartalta ilmenee alueen nykyisen ra-
kennuskannan ikäjakauma. Rekisterissä on epätarkkuuksia erityisesti vanhemman ra-
kennuskannan kohdalla, toisinaan on myös muutosvuosi saatettu merkitä rakennus-
vuodeksi. 
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Kuva 89. kuva Kirkkonummen kunta 
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9. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TÄNÄÄN 

 
 

 
 
Kuva 90. Inventointikartalle on punaisella merkitty kaikki kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat ja asemakaavatyössä 
suojeltavaksi esitettävät kohteet. Muut inventoidut kulttuuriympäristön kohteet, joita ei esitetä suojeltavaksi, on merkitty 
sinisellä. Tässä inventointityössä on päivitetty ja täydennetty aiemmissa inventoinneissa paikannettujen kohteiden tietoja ja 
nykytilaa. Uusina kohteina selvitys tuo esiin yksittäisiä 1900-luvun alun rakennuksia, sekä Porkkalan vuokrakauden jälkeisen 
jälleenrakennuskauden kohteita. 
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9.1 Kulttuuriympäristön aluekokonaisuudet 

 
9.1.1 Ristikalliontien pientaloalue (kohde 1077) 

 
 
Kantvikin Ristikalliontien pientaloalue on edustava esimerkki 1960-luvun teollisesti valmistettujen pienta-
lojen ja taitavan maisemasuunnittelun keinoin toteutuneesta yhtenäisestä asuinalueesta. Suomen Sokerin 
siirtäessä tuotantonsa Kantvikiin 1960-luvulla, rakensi tehdas myös asunnot ja palvelut työntekijöilleen. 
Kerrostalojen ohella toteutettiin Ristikalliontien omakotialue käyttäen tehdasvalmisteisia betonirunkoisia 
pientaloja.  Alueen kaavallinen suunnitelma on arkkitehti Matti Itkosen laatima. Rakennukset sijoittuvat 
yhtenäisessä koordinaatistossa loivasti mutkittelevan Ristikalliontien molemmin puolin, eteläosassa tiivisti 
tien varteen ja pohjoisosassa etäämmälle tielinjasta.  
 
Alueen pohjoisosa, jossa käytettiin harjakattoista rakennustyyppiä, on ilmeeltään hyvin säilynyt. Yksiker-
roksiset hieman irti katulinjasta sijoittuvat rakennukset ovat rapattuja, julkisivujen sisäänvedoissa kuistien 
kohdalla on käytetty tehosteena keraamista laattaa. Eteläosa, jossa käytettiin tasakattoista rakennus-
tyyppiä, on ilmeeltään muuttunut. Useimmat rakennukset ovat saaneet harjakaton, julkisivuverhouksia 
on muutettu ja rakennuksia on korvattu uudisrakennuksilla.  
Maisemallinen, rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: (1077) 
suojelustatus ennen 1.1.2015:- 
 

  
 

  
(kuvat Stadionark) 
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9.1.2 Hakan entinen kurssikeskus (kohde 1148) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Upinniemen varuskunta-alueen pohjoispuolelle kallioiselle rantatontille sijoittuva vuonna 1965 rakennet-
tu Hakan kurssikeskus siihen liittyvine asuinrakennuksineen on arkkitehtuuriltaan edustava ja ratkaisuil-
taan ainutlaatuinen. Rantakallion muodostamaan lahdelmaan sovitettuun kurssikeskukseen liittyy veis-
toksellisia katoksia siltoja ja terasseja sekä pieni sisäpihan muodostama satama-allas. Julkisivuissa on käy-
tetty luonnonkiveä, kuparia, lasia ja erityisesti vaakasuuntaa korostavia valkeita betonipintoja. Kokonai-
suuteen liittyy kurssikeskuksen ympärille kalliomaastoon erilleen toisistaan sijoittuvat neljä asuinraken-
nusta, joissa toistuu sama muotokieli ja materiaalivalinnat. Rakennukset ovat arkkitehti Torsten Nygårdin 
suunnittelemia. 
Maisemallinen, rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 1205a, 1205b, 1205c, 1205d, 1205e 
 
suojelustatus ennen 1.1.2015: - 
 

  
Kuva 91. 1205a (kuva Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta) 

Kuva 92. 1205b (kuva Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta) 
 

Kuva 93. 1205e (kuva Kirkkonummen kunta, 
rakennusvalvonta) 
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9.1.3 Strömsbyn kartano (kohde 1125, 1218) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vuodesta 1590 tunnettu Strömsby on alueen vanha kantatila, jonka tilakeskuksessa on säilynyt edustava 
joukko 1800- ja 1900-luvun rakennuksia. Näitä ovat kookas pehtorin talo 1900-luvun alusta, hyvin vanha 
kivijalan ja kellarin päälle rakennettu pienempi asuinrakennus, hirsinavetta, talli, viljamakasiini, talousra-
kennus ja tuulimoottori. Kokonaisuuteen liittyy lisäksi puistomainen osin jo umpeen kasvanut pihapiiri, 
josta johtaa rannan suuntaan puukujanne.  
 
Maisemallinen, rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 1125a, 1125b, 1125c, 1125d, 1125e, 1125f 
 
suojelustatus ennen 1.1.2015:  

• Yleiskaavan 2020 sr- merkintä 
• Strömsbyn historiallinen kylätontti. Museovirasto kohde nro 1000011095] 

 

 
 
 
 

 

(kuvat Stadionark) 
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9.1.4 Strömsbyn merenrannan huvila-asutus (kohde 1219) 

 
Strömsbyn tilaan kuuluneella Pikkalanlahden itärannalla on ilmeeltään alkuperäisenä säilynyt edustava 
joukko 1930- ja 1950- 1960 luvuilla rakennettuja loma-asuntoja. 
 
Huviloita rakensivat alkuun Strömsbyn kartanosta 1900-luvun alussa luopuneen apteekkari Rosbergin su-
kulaiset. 1920-luvulta alkaen palstoitettiin rantatiloja myös ulkopuolisille. 1930-luvulla rakennetut huvilat 
ovat ilmeeltään ja tyylipiirteiltään vaihtelevia ja kooltaan maltillisia. Ratkaisuissa korostuu luonnonlähei-
syys ja näköalat merelle. 1930-luvun huviloissa on julkisivuissa usein käytetty kuultokäsiteltyä hirsipintaa 
tai lautaa, myös rappausta esiintyy. Ikkunat ovat toisinaan pieniä tai pieniruutuisia ja ikkunaluukkuja esiin-
tyy useissa rakennuksissa. Merijulkisivulle on yleensä tehty suurempi maisemaikkuna ja lasikuisti. 1950-
luvulta alkaen ovat rakennukset ilmeeltään pelkistetympiä ja kattomuoto loivempi. Pihat ovat yleensä 
luonnontilaisia ja kulkutiet kapeita hiekkapolkuja. 
 
Maisemallinen, rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 1085, 1103, 1104, 1105,  
1106, 1107, 1108, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 11090, 11180 
 
suojelustatus ennen 1.1.2015: - 
 

 
1120 Källudd (1900-l alku) 1104 Kolsarvik (1930-luku) 

 

 
1121 Fiskartorpet (1935) 1103 Kolsarbo (1935) 1085 Eräniemi(1935) 

 
1124 Haga (1930-luku) 1105 Vilda Västern (1938) 1119 Kilta (1963) 

(kuvat Stadionark) 
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9.1.5 Pippursuddenin ja Stora Pippursvikenin kalastajatilat ja huvila-asutus (kohde 1220) 

 
 
Stora Pippurvikenin maisemallisesti vaikuttavassa ympäristössä on edustava ryhmä 1900-luvun alun huvi-
loita sekä vanha kalastajatila. Vanhimmat 1900-luvun alussa rakennetut huvilat Klippan ja Johannesberg 
sijoittuvat vierekkäin lahden itärannan kalliolle, niiden vieressä on Klintenin 1930-luvulla rakennettu satu-
lakattoinen kesähuvila ja näiden eteläpuolella Annebergin 1950-luvun arkkitehtuuria korkeatasoisena il-
mentävä asuinrakennus.  Pippursuddenin eteläkärjen entisellä Pippurnin kalastajatilalla on maisemassa 
näkyvästi sijoittuva suuri rantavaja, nykyinen ja myöhemmin muutettu päärakennus on 1930-luvulta. Vie-
ressä on 1900-luvun alussa rakennettu Strandbon huvila ja sitä vastapäätä länsirannalla professori J.E. 
Rosbergin 1930-luvulla rakentama Solklintin hirsihuvila. 
Maisemallinen, rakennushistoriallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 1082, 10820, 1083, 1084, 1086, 1087, 1098, 1099, 1100 
suojelustatus ennen 1.1.2015: - 
 

1084 Solklint (1932) 
 

1083 Strandbo (1907) 
 

10820 Pippurn (1956) 

1099 Klippan (1900-l alku) 1100 Johannesberg (1900-l alku) 
 

1082 Pippurn (1956) 

1098 Klinten (1937) 
 

1087 Anneberg (1930-luku) 1086 Anneberg (1956) 
(kuvat Stadionark) 
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9.1.6 Vikträskin ja Pippurintien kulttuuriympäristö (kohde 1221) 

 

 
 
Valkolammen pohjoispäähän 1920–30 luvulla rakennetut Vikträskin ja Linddalin taitekattoiset pääraken-
nukset puistomaisine pihapiireineen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Näiden läheisyydessä Pip-
purintien varressa on vuokrakaudella 1950-luvulla rakennettu tiilirunkoinen rapattu myöhemmin Kasuri-
sen konepajana toiminut rakennus.  
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 1090, 1091, 1096, 1097 
 
suojelustatus ennen 1.1.2015: - 
 
 

1090 Pippuri (1930-l) 1091 Pippuri (1920-l) 1097 Linddal (1920-l) 

 
1096 

  

(kuvat Stadionark) 
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9.1.7 Pilvijärven ympäristön 1960-luvun loma-asutus (kohde 1222) 

 
 

Metsän keskelle sijoittuvan maisemaltaan herkkäpiirteisen Pilvijärven ympäristöön vuokrakauden jälkeen 
muodostunut tiivis pienimittakaavainen loma-asuntoalue muodostaa kiinnostavan ja omaperäisen mai-
semallisen kokonaisuuden. Järven länsirannalla kulkeva kapea Pilvijärventie, erottaa tontit rannasta, joka 
on säilytetty luonnontilaisena ja yhteiskäytössä. Alueelle on toteutettu yhteiskäyttöön leikkipaikka, urhei-
lukenttä ja juhlakatos. Alueelle 1950-luvun lopulta 1970-luvulle toteutetut loma-asunnot ovat pieniä ja 
ilmeeltään yhtenäisiä lautaverhoiltuja loma-asuntoja. Aikakaudelleen tyypillisissä, ilmeeltään pelkistetyis-
sä pystyrimavuoratuissa rakennuksissa on loiva satulakatto ja katettu kuisti.  Alueelle toteutettiin myös 
loma-rakennuksia jällenrakennuskauden tyyppitalomallien mukaan. 
Maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen arvo. 
 
alueeseen sisältyvät inventointikohteet: 11260, 11270, 11280, 11290, 11300, 11310, 12120, 12130, 
12140, 12150, 12160, 12170, 
 
suojelustatus ennen 1.1.2015: - 
 

11290 11300 1213 

 
11270 

 
11260 1215a 

 
11280 

 
12120 

 
11490 
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10. ARVOT JA SUOJELUSUOSITUKSET 

Inventoinnin kohdekorteilla kuvatut kohteet edustavat sellaisia kulttuuriympäristön arvoja, joiden säily-
minen niiden arvon ja ominaislaadun vaatimalla tavalla olisi turvattava.  Kohteiden yhteydessä arvio-
otsikon alla on lyhyt luonnehdinta ja perustelu kohteen arvolle. Kohteiden arvotus on tehty osana tätä 
selvitystyötä.  
 
Suojeluperusteet 
Kohteiden yhteyteen on kirjattu lyhyenä yhteenvetona kohteen erityiset suojelu- ja luettelointiperusteet. 
Tässä kohdassa on pyritty kuvaamaan niitä kohteen ominaispiirteitä, esim. harvinaisuus, tyypillisyys, arkki-
tehtoninen korkea laatu, erityinen kulttuurihistoriallinen arvo, asema maisemassa tms. johon suojelu pe-
rustuu. Suojeluperusteita tukee kolmijakoinen arvotus. Kohteen arvo ei määräydy yksin arvokriteerien lu-
kumäärän mukaan, koska yksikin kriteeri voi olla hyvin vahva.  
 
Kohteiden arvotuksessa on käytetty seuraavia arvoperusteita:  
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
Kulttuurihistoriallinen arvo on laaja käsite jolla halutaan ilmaista että kohteen säilyttäminen aineellisen ja 
henkisen kulttuuriperinnön ilmentymänä on yhteisön kannalta toivottavaa.  Kantvikin alueen erityisiä 
kulttuurihistoriallisia kerrostumia muodostavat 1900-luvun alkupuolen huvilat, Porkkalan vuokrakaudelta 
säilyneet rakennuskohteet sekä 1960-luvun teollistumisen seurauksena muodostetut uudet asuinalueet. 
 
Rakennushistoriallinen arvo 
Rakennushistoriallinen arvo voi liittyä rakennuksen arkkitehtoniseen eheyteen tai ominaislaatuun, erityi-
seen rakennustekniseen ratkaisuun tai tiettyä, esimerkiksi paikkakunnan rakennusperinnettä ilmentävään 
toteutukseen, rakennuksen tyypillisyyteen tai harvinaislaatuun. Rakennuksen erityinen käyttötarkoitus voi 
myös olla rakennushistoriallisen arvon peruste. 
 
Maisemallinen (kaupunkikuvallinen) arvo  
Rakennetussa ympäristössä merkittävä ja kulttuurimaisemaan vaikuttava tai ympäristökuvaa rikastuttava 
rakennus/ rakennusryhmä jonka säilyttäminen on maisemanäkymien tai kyläkuvan kannalta toivottavaa. 
 
Kohteet on lisäksi arvotettu kolmeen arvoluokkaan, jossa määritellään suojelusuositukset asemakaavoi-
tusta varten. Arvoluokkiin sisältyy sekä aikaisemmissa inventoinnissa tarkasteltuja kohteita että ”uusia” 
kohteita, joiden arvot ovat nousseet esiin ajankohtaisen inventoinnin yhteydessä. 
 
LUOKKA 1 
 
Arvoluokkaan 1 on sisällytetty sellaiset rakennus- ja aluekohteet, jotka on perusteltua säilyttää koska niillä 
on  
 
erityinen kulttuurihistoriallinen arvo ja todistusvoima, kuten  

- Huvilat ja asuinrakennukset pihapiireineen, jotka edustavat Kantvikin ympäristön 1900-luvun 
alusta alkaen muodostunutta huvila-asutusta ja joiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet 

- Maatilojen asuin- ja talousrakennukset pihapiireineen, jotka ilmentävät vuosisatoja jatkunutta 
maanviljelykulttuuria ja joiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet  

- Valtakunnallisesti arvokkaan Kabanovintien varrella sijaitsevat kohteet, joiden ominaispiirteet 
ovat hyvin säilyneet    

- 1960-luvun teollistumisen seurauksena muodostetut aikansa arkkitehtuuria korkeatasoisena il-
mentävät asuinalueet tai kohteet joiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet 

erityinen rakennushistoriallinen arvo ja merkittävyys, kuten 
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- Porkkalan vuokra-aikaa (1944-56) edeltävältä ajalta säilyneet puurakennukset, jotka edustavat 
maaseudun tyypillistä rakennusperinnettä ja joiden ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet 

- Porkkalan vuokra-aikaa (1944-56) edeltävältä ajalta säilyneet rakennukset, jotka ilmentävät ra-
kennusajalleen ominaista huvila- tai omakotiarkkitehtuuria ja joiden ominaispiirteet ovat hyvin 
säilyneet laajennuksista ja muutoksista huolimatta 

- Kohteet, jotka arkkitehtuurinsa toteutuksensa puolesta ovat erityisen huomionarvoisia  
 

erityiset maisemalliset tai kaupunkikuvalliset arvot, kuten  
- Maatilojen asuin- ja talousrakennusryhmät pihapiireineen, joiden ympäristö on maatalouden 

leimaamaa kulttuurimaisemaa  
- Maisemanäkymien kannalta erityisen merkittävät rakennukset tai rakennusryhmät 

 
LUOKKA 2 
 
Arvoluokkaan 2 on inventoinnin perusteella luokiteltu sellaiset rakennus- ja aluekohteet, joiden säilyttä-
minen on toivottavaa koska kohteilla on 
   
kulttuurihistoriallinen arvo, esimerkiksi   

- Huvilat ja asuinrakennukset pihapiireineen, jotka edustavat Kantvikin ympäristön 1900-luvun 
alusta alkaen muodostunutta huvila-asutusta ja joiden alkuperäiset ominaispiirteet ovat edel-
leen tunnistettavissa myöhemmistä muutoksista huolimatta 

- Porkkalan vuokra-aikaa (1944- 56) edeltävältä ajalta säilyneet kohteet, joiden alkuperäiset omi-
naispiirteet ovat edelleen tunnistettavissa myöhemmistä muutoksista huolimatta  

- Porkkalan vuokra-aikana (1944- 56) rakennetut kohteet, joiden alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
edelleen tunnistettavissa myöhemmistä muutoksista huolimatta  

- 1960-luvun teollistumisen seurauksena muodostetut, aikansa arkkitehtuuria korkeatasoisena il-
mentävät asuinalueet tai kohteet, joiden alkuperäiset ominaispiirteet ovat edelleen tunnistetta-
vissa myöhemmistä muutoksista huolimatta 

- 1960-luvun rakennusajalleen tunnusomaiset tai tyypilliset ilmeeltään yhtenäiset loma-
asuntoalueet 

- Kabanovintien varrella sijaitsevat kohteet, joiden säilyttäminen on tielinjan kulttuurihistoriallis-
ten arvojen kannalta toivottavaa 

 
rakennushistoriallinen arvo, esimerkiksi 

- Rakennus on rakennusajalleen tunnusomainen tai tyypillinen; alkuperäiset ominaispiirteet ovat 
hyvin tunnistettavissa myöhemmistä muutoksista huolimatta 

 
maisemalliset tai kaupunkikuvalliset arvot, esimerkiksi 

- Rakennus on osa kaupunkikuvallista aluekokonaisuutta, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen 
on maisemanäkymien kannalta toivottavaa 

- Rakennukset tai rakennusryhmät, joiden säilyttäminen on maisemanäkymien kannalta toivotta-
vaa 

 
LUOKKA 3  
 

Arvoluokkaan 3 on luokiteltu sellaiset kohteet, jotka inventoinnin perusteella ovat huomionarvoisia 
tarkastelualueen kulttuurihistorian, rakennushistorian tai maisemakuvan kannalta, mutta joiden 
suojelulle ei ole erityisiä perusteita.   
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MUUT KOHTEET 
 

Inventoinnin yhteydessä on todettu, että alueen muut rakennukset ja rakennusryhmät eivät nykyi-
sellään edusta sellaisia kulttuurihistoriallisia, rakennushistoriallisia tai maisemakuvallisia arvoja, et-
tä niiden säilyttäminen olisi tarpeen turvata esimerkiksi kaavallisin keinoin.  
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11. KÄSITTEITÄ 

 
Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät 
kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen 
suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. 
Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata käsitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu 

kulttuuriympäristö. Tämä selvitystyö käsittelee rakennettua kulttuuriympäristöä. 
 
Inventointi 
Inventointi on esimerkiksi rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hankintaa ja tallentamista. Inventointi 
jakautuu tiedon kokoamiseen esimerkiksi kirjallisuus- ja arkistolähteistä ja maastohavaintojen avulla. In-
ventointiin voidaan liittää selvitys alueiden ja kohteiden arvoista.  
 
Selvitys 
Alueen tai kohteen historian, ominaisuuksien, toiminnan tai fyysisten piirteiden muutosten kuvaamista 
ja selvittämistä mm. maastokäynteihin ja arkistolähteisiin perustuen. Selvitys sisältää yleensä johtopää-

töksiä ja yhteenvetoja alueiden tai kohteiden arvosta (esimerkiksi maisemaselvitys, rakennushistoriallinen 
selvitys, kaavojen edellyttämät selvitykset). 
 
Arvo ja merkittävyys 
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaisemien arvoa määriteltäessä puhutaan mm. historiallisis-

ta, rakennushistoriallisista, arkkitehtonisista, rakennusteknisistä, taiteellisista ja maisemallisista arvoista. 
Kohteen arvon määrittämisessä (arkikielessä myös arvottaminen) käytetään vakiintuneita kriteerejä. Alu-
eiden ja kohteiden hoito ja suojelu perustuu tunnistettuihin arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakun-
nalliseen tai paikalliseen merkittävyyteen. 
 
(www. rakennusperintö.fi) 
 



Kirkkonummen kunta,        VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN  
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014  

                                    
 

28.2.2015   74(76) 

 

12. LÄHTEET  

 
Kirjallisuus 

Airix Ympäristö, Suomen Sokeri Oy ja Mildola Oy,  Rakennetun ympäristön selvitys 2013 

Backman, Sigbritt, Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, Kirkkonummen kunta, 1991 

Favorin, Martti, Kirkkonummi, Kasvun ja muutoksen vuodet, Kirkkonummen kunta 2006 

Galat, Hanna, Tornivaara-Ruikka Riitta, Maalle- Helsingin seudun kulttuuriympäristöopas, Rakennustaiteen Seura 
2012 

Gardberg, C.J., Dahl Kaj Kuninkaantie Turusta Viipuriin, 1994   

Harju, Erkki-Sakari, Lappalainen Jussi T., toim. Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790, 2010 

Hernberg Gunnar, En sockermans minnen, Lovisa 1989. 

Härö Mikko, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, Läntisen Uudenmaan 
seutukaavaliitto, 1993  

Häyrynen, Maunu, Kirkkonummen historialliset tiet, yleiskaavan perusselvityksiä 1/1987, Kirkkonummen kunta  

Kotiseutumme Kirkkonummi, Oy Botnia–Foto Ab, Vasa, 2007 

Missä maat ovat mainioimmat, Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liiton julkaisuja E114-2010 

Muinaisjäännösrekisteri, http://kulttuuriymparisto.nba.fi  

Museovirasto, RKY 2009  

Putkonen, Lauri, toim. Rakennettu Uusimaa. Uudenmaan rakennettu kulttuuriperintö. Inventointiluonnos 2005  

Silvast Pekka, Porkkala 1944-1956,Sotamuseo, Hanko 1991 

Silvast, Pekka, Leskinen Jari, Suljettu aika, Ws Bookwell Oy 2001 

Suomen maatilat 1, 1933 

Suuri maatilakirja III uudenmaan lääni 1965  

Suomen Sokeri Osakeyhtiö 1918-1968, Helsinki 1970 

Muut painetut lähteet 

Hbl 13.12.1964, Pressarkivet Brage 

Västra Nyland 7.9.1965, Pressarkivet Brage 

Kartat 

Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta 1776–1805, Timo Alanen ja Saulo Kepsu, SKS 505, Tampere 1989 



Kirkkonummen kunta,        VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN  
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014  

                                    
 

28.2.2015   75(76) 

Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790. Harju, Erkki-Sakari ja Lappalainen, Jussi T. (toim.) 

Uudenmaan läänin pitäjänkartasto 1842-1844, Kansallisarkisto  

Senaatin kartat 1872, Kansallisarkisto  

Topografikartat 1: 20 000, 1930- ja 1940-l. Vanhat painetut kartat, Maanmittauslaitos  

Peruskartat 1:20 000, 1960 luku. Vanhat painetut Kartat, Maanmittauslaitos 

Pitäjänkartta 1:20 000, 1930- 1940-l, Maanmittaushallituksen toimittama, Kansalliskirjasto 

Kalmbergin kartasto vuodelta 1855, Kansalliskirjasto 

Venäläiset topografiset kartat 1872, Kansalliskirjasto 

Kirkkonummen opaskartta 2013, Kirkkonummen kunta 

Valokuvat 

Arkkitehtuurimuseo, kuva-arkisto. 

Kantvikin asukasyhdistyksen kokoelma, koonnut Leif Sjöholm 

Kirkkonummen kulttuuritoimen arkisto 

Kirkkonummen rakennusvalvonnan arkisto 

Museovirasto. Kuva-arkisto. 

Stadionark, Kristina Karlsson, Mona Schalin 

Suomen maatilat 1933 

Suomen Sokeri 

Topografikunnan ilmakuvat 1944, 1956 

Painamattomat lähteet, selvitykset ja inventoinnit 

Haggrèn  Georg, Heinonen Tuuli, Terävä Elina, Keskiaikaisten muinaisjäännösten inventointi Läntisellä Uudellamaalla 
2007. Tammisaaren museo. 

Kirkkonummen inventointi. Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssi 5-8.9.2009. Paula Kouki, 
Antti Lahelma ja Niko Latvakoski 2009 

Kirkkonummen inventointi. Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen inventointikurssi 7-11.5.2012 Wesa Perttola 
& inventointikurssi 2012. 

Kirkkonummen rakennusinventointi 1982-1990, inventointikortit ja kartat. Kirkkonummen kunta 

Kirkkonummen rakennusvalvonta, arkisto 

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Kiinteistörekisteri, Kirkkonummen kunta 



Kirkkonummen kunta,        VAIN VIRANOMAISKÄYTTÖÖN  
Kantvik, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014  

                                    
 

28.2.2015   76(76) 

Lehtonen Jukka, Kantvikin seudun historia, luonnos 01/2014 

Maanmittauslaitos, kiinteistötietopalvelu 

Museovirasto, kulttuuriympäristön rekisteriportaali. 

Mönkkönen Teemu. Kirkkonummen länsiosan arkeologinen inventointi 2011. Museovirasto. 

Sjöholm Leif, Kantvikin suursataman alueen Porkkalan vuokrakauden aikaisten rakennusjäänteiden inven-
tointi 1995. 

Suomen Arkkitehtuurimuseo (SRM) 

 


