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Vandrare kan självständigt 
gå med hjälp av guidehäf-
ten rutten från Ragvalds i 
Överby till Gillobacka gård 
via Gesterby museibacke 
och Kyrkslätts centrum. 
Rutten går mestadels längs 
lättrafikleder och den är 
avsedd för fotgängare och 
cyklister.  
 
De enskilda objekten är 
numrerade från väst till öst. 
Besökarna tar sig på egen 
hand från det ena objektet 
till det andra  
 
OBS! 

En del object är på privat-
område. Gå inte på går-
darna1 

Muséerna kan besökas  
under öppethållningsti-
derna 
KK  
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KYRKSLÄTTS KULTURLANDSKAP  
OCH GAMLA VÄGAR 
 
Ända fram till andra världskriget var Kyrkslätt en lant-
bruksdominerad kommun. År 1944 arrenderades största 
delen av kommunen till Sovjetunionen som en marinbas, 
och befolkningen på området evakuerades. 
 
Arrendetiden för Porkala fastställdes till 50 år. Porkalaba-
sens administrativa centralort var Kyrkslätts kyrkby. Där 
var staben placerad. Civilbefolkningen bodde i närheten 
av Kyrkslätts kyrka eller på Kantviks bostadsområde. 
Porkalabasen var i själva verket en liten garnisonsstad.  
Det s.k. Porkala parentesområdet återlämnades till Fin-
land år 1956, varefter en snabb återuppbyggnad och 
strukturomvandling tog vid. 
Åkerlandskap och skogsbackar förvandlades till moderna 
bostadsområden och gamla vägrutter blev åsidosatta när 
trafiken ökade. 
 
Vägar 

 
Vägarna är en viktig och synlig del av kulturlandskapet. 
Som ett nät sammanbinder de samhällen, gårdar, bygg-
nader och miljöer med varandra. 
De äldsta vägarna i Kyrkslätt var något helt annat än 
dagens vägar. De var gång- och ridstigar mellan gårdar 
och byar. För tunga transporter användes ofta vattenvä-
gar och vintervägar. 
 

Redan i landslagen från 1347 ingick förutom förordningar 
om vägunderhåll också bestämmelser om gästgiverier vid 
landsvägarna. Sådana har i Kyrkslätt funnits vid Gamla 
Kustvägen och vid Vichtisvägen. Avståndet mellan gäst-
giverierna varierade, men i allmänhet var avståndet till 
följande gästgiveri omkring 20 km. 
 
De äldsta och samtidigt kulturhistoriskt mest värdefulla 
vägarna är Gamla Kustvägen, nuförtiden ofta kallad 
Kungsvägen, samt Vichtisvägen och Porkalavägen. 
Kustvägen, Stora strandvägen eller Åbo-Viborgsvägen 
byggdes troligen på 1300-talet, möjligen tidigare. I år-
hundraden har vägen haft samma sträckning och ännu på 
1960-talet var den huvudväg för den väst-östliga genom-
farten i mellersta Kyrkslätt. 
 
Kungsvägen  

Till Kyrkslätt kommer Gamla Kustvägen västerifrån från 
Pickala. Via Överby, kyrkbyn, Jorvas, Masaby och Bo-
bäck fortsätter den till Esbo. Gästgiverier har funnits bl. a. 
i Överby, Korkkulla och Kvis. Det sista gästgiveriet fanns 
på Kusas Östergård ännu i början av 1930-talet. 
 
Porkalavägen 

Porkalavägen nämns av Per Brahe 1640 men den är 
säkert betydligt äldre. År 1561 införlivades Estland med 
det svenska riket, på 1630-talet grundades ett postkontor 
i Porkala och 1654 öppnades en tullstation där. Dessa 
händelser befäste Porkalavägens betydelse.  
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RUTTEN OCH DE ENSKILDA OBJEKTEN 
 
ÖVERBY 
Överbyvägen, lättrafikled – Kungsvägen, i väster 
som lättrafikled 
1. Ragvalds, en gammal bondgård, numera mu-
seum ( Överbyvägen 140) 
2. Kusas Östergård, platsen för det forna gästgive-
riet på Kusas (Kungsvägen ) 
 
FINNSBACKA OCH KLOCKARBACKEN 
Kungsvägen, lättrafikled – Kaplansstigen, pihakatu 
– igenvuxet parkområde 
3. Finnsbacka, kaplansgårdens ladugård, lämningar 
av kasernområde och skolcentrum  
(Kaplansstigen 5) 
4. Bergkulla, f.d. backstuga, (Privatområde. Kungs-
vägen) 
5.Sockenstugan och Hörngård, två försvunna land-
märken, (Kungsvägen) 
6. Solhem och Urbacka, gamla affärsbyggnader, 
(Kungsvägen 21, privatområde) 
 
KYRKSLÄTTS KYRKBY, från vägkorsning till torg 
Kungstorget och Kyrktorget, torgområde – Proststi-
gen - Prästgårdsbacken 
7. Kyrkslätts kyrka (Stallbacken 1) 
8. Biblioteket (Kyrktorget 1) 

9. Församlingshuset, (Församlingsvägen x) 
10. Prästgården och Lyan, (Prästgårdsbacken 5, 
Prästgåren privatområde) 
 
GESTERBY 
Gesterbystigen – Gesterby museiområde  
11. Gesterby museiområde (Gesterbystigen 1 b) 
 
JOLKBY 
Gesterbybågen – Kyrkvalla - Lättrefikled nedanför 
Vattentornsbacken – Gamla Kustvägen  
11. Jolkby gård,  
(privatområde, Gamla Kustvägen 42) 
13. Fridhem (privatområde, Gamla Kustvägen 68) 
14. Karmel (privatområde, Gamla Kustvägen 86) 
 
GILLOBACKA –BREDBERGET 
Gamla Kustvägen – Hustomtebro - Hustomtegrän-
den - Trollgränden – Vättebrinken - Vättegränden 
15. Tolls korsning, Tollsvägen  
16. Gillobacka föreningshus, Bredbergsfonden 2  
17. Lusbastu och tvättinrättning från Porkala arren-
detid, (Privatområde,Vättebrinken 9) 
18. Gillobacka gårds igenvuxna trädgård, (öster om 
Vättegränden, svår terräng!) 

  

1 

11 

16 
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ÖVERBY 
Överbyvägen – Kungsvägen 
Överby, väster om kyrkbyn, är en av Kyrkslätts 
äldsta och största byar. I dalen som sträcker 
sig i väst-östlig riktning genom byn har jorden 
odlats i hundratals år.  
 
Den första skriftliga anteckningen om Överby 
är från 1300-talet då byn tillhörde kyrkoherde 
Ervast. 
Överby ingick i den förläning som rådman 
Hintelman erhöll år 1624. Donationen omfat-
tade 45 hemman i Kyrkslätt och säterigården 
förlades till Överby. Gamla hemman i byn är 
Överby, Ragvalds, Kusas, Peders och Abras.. 

 
1  
RAGVALDS,  
Överbynvägen 140 
 
Ragvalds brukades av samma släkt åtminstone från 1500-talet till 1982. 
Byggnaderna i Ragvalds härstammar från en lång tidsperiod. Huvudbygg-
naden och loftboden byggdes 1812-20 medan rian, sädesmagasinet och 
jordkällaren möjligen är från 1700-talet. Ladugården av stock vid landsvä-
gen samt den lilla drängstugan invid huvudbyggnaden är från början av 
1900-talet. Tröskhuset och vagnslidret byggdes efter arrendetiden i slutet 
av 1950-talet.  
Den s.k. Eliasvillan nära gårdscentrum är en sytningsstuga som byggdes 
av Bertil Malmströms farbror Elias i slutet av 1800-talet. 
 
Ravals nya bostadsområde har byggts på mark som tillhörde Ragvalds 
gård.. 
Bertil Malström, Ragvalds sista privata ägare, KK 

 
2  
KUSAS  
ÖSTERGÅRD ,  
Kungsvägen, lättrafikled  
 
Kusas Östergård eller 
Nykulla var Kyrkslätts 
sista gästgiveri vid stora 
landsvägen. Gästgiveri-
verksamheten upphörde 
1932. 
 
Endast rester av 

stensockeln till gästgiveribyggnaden och låga stenmurar vid de forna inkörsvä-
garna finns kvar. På norra sidan om landsvägen finns en verkstadsbyggnad som 
byggts på sockeln till Nykullas gamla ladugård. 
 
Det nya bostadsområdet Kusas har i huvudsak byggts på mark som tillhörde 
Kusas hemman. 

 
På potatisåkern, Kusas, KK 

  

2 

1 
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FINNSBACKA OCH KLOCKARBACKEN 
Kungsvägen – Kapplansstigen 
Finnsbacka var kaplansboställe från slutet av 1600-
talet. I Klockarbacken mellan Finnsbacka och torget 
på vardera sidan om gamla landsvägen har det fun-
nits ett litet område med affärs- och bostadshus från 
slutet av 1800-talet och 1900-talets första årtionden   
 
3  
”LILLA PRÄSTGÅRDEN, Kaplansstigen 5 
Av ”lilla prästgården” i Finnsbacka finns numera 
endast en ladugård från början av 1900-talet kvar. 
Ladugården används som ungdomsgård. På vinden 
finns rum som byggts under arrendetiden 1944-56. 
I parken kan man fortfarande urskilja rester av gamla 
trädgårdsväxter och stenfötter av husen. 
 
Finnsbackan kaplansboställe 1956.  KK BE 
Finnsbackan ladugård  KK ME 

 
Under Porkalaparentesen fanns det ett kasernområde på åkern mellan Finnsbacka och järnvägsstationen.  
På backens sluttning finns rester av militära byggnadsverk och i en tall finns trappsteg av järn på ena sidan – 
kanske har trädet använts som utkikstorn.  
I dalen där kasernområdet låg finns nu Kyrkslätts skolcentrum. Den äldsta delen byggdes mellan 1957 och 
1961. Sedan dess har man förstorat huskomplexet. Dessa rödtegelbyggnader har sett skolsystemet utvecklas; 
här har funnits finsk- och svenskspråkiga folkskolor, medborgarskola, grundskola och gymnasium.  

Finnsbacka, kasernområde 1956.  KK BE                                                  
Kirkkonummen koulukeskus. KK JK  

6 

5 

4 

3 

2 
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4  
BERGKULLA 
Kungsvägen, mittemot Kapplanstigens vägskäl 
finns, privatområde 
Uppe i Klockarbacken Bergkulla, en välvårdad 
backstuga från slutet av 1800-talet. Byggnaden har 
sadeltak, stående brädfodring och en veranda mot 
vägen.  
 
 
 
 
KK ME 

 

 
5  
SOCKENSTUGAN OCH HÖRNGÅRD,  
TVÅ FÖRSVUNNA LANDMÄRKEN 
 
SOCKENSTUGAN 
Kyrkslätts första kommunhus, eller sockenstuga 
som man kallade den då, byggdes år 1860 vid 
Klockarbacken. Stugan hade empiredrag. Under 
sin cirka hundraåriga existens var den en viktig 
mötesplats för lokala självstyrelseorgan, förening-
ar m.m. Efter arrendetiden användes huset några 
år som församlingshem, men slutligen revs det. 
  
Sockenstugan och Hörngård 1956. KK BE 
 
 

 
 
 
HÖRNGÅRD  
 
På vägens norra sida fanns Hörngård, en brädfodrad 
stockbyggnad i två våningar med välvt tak. 
Huset byggdes i början av 1900-talet som ett envåningshus 
och höjdes senare med en våning samt försågs med sitt 
karakteristiska tunnvalvstak. Huset brann ned på 1990-
talet. 
 
 
 
 
Hörngård brinner. KK TS 
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6  

SOLHEM OCH URBACKA, TVÅ GAMLA AFFÄRSBYGGDADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbacka, Solhem, sockenstuga och Hörngård, 1940-talet.  
 KK BE 

 
SOLHEM , Kungvägen 21, privatområde 
På gamla landsvägens södra sida, mittemot den tomt där 
Hörngård fanns, finns Solhem, handlande Gabrielssons 
gamla villa. Sparbanken var inrymd i huset från 1937 till eva-
kueringen och sedan på nytt tills det nya bankhuset vid tor-
get blev färdigt. 
KK LK 

 
 
 
 
 
 
 

URBACKA 
Kungvägen 21, privatområde 
Huset med den smala tvärgaveln med det vackra fönstret 
bredvid Solhem är Urbacka. I huset fanns före evakuering-
en urmakare Luotos bostad, urmakeri och uraffär.. 
 KK LK 
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KYRKSLÄTTS ”KYRKBY”, FRÅN VÄGSKÄL TILL TORG 

Kungstorget och Kyrktorget, torgområde – Prost-stigen – Prästgårdsbacken   
 
Då kyrkbygget inleddes ledde Stora 
Strandvägen från Åbo till Viborg 
över kyrkbacken. På kullar i det 
omgivande slättlandskapet fanns 
tidigt bebyggelse t.ex. på Finns-
backa, på Munkkulla, i Jolkby och i 
Gesterby. 
 
Någon kyrkby i formell mening har 
aldrig funnits i Kyrkslätt. Området 
runt kyrkan består av delar av by-
arna Munkkulla, Finnsbacka och 
Gesterby vilka var rätt glest be-
byggda långt i på 1800-talet. 
 
Först mot slutet av 1800-talet, då 
lanthandeln tilläts, tätnade bygg-
nadsståndet något. 
 
Kyrkslätts kyrka med omgivningar-
na i början av 1800-talet. KA 

 
 

Det gamla vägnätet i centrum var ända till 1950-
talets slut nästan intakt, även om vägarnas skick 
var dålig. Stora Strandvägens eller Åbovägens 
sträckning kan ännu följas västerifrån över Finns-
backa under namnet Kungsvägen till torget framför 
kyrkan.  
 
Kyrkan med kyrkstallarna i början av 1900-talet.  MV 
 
 
 
 

 
 
. Från norr kom Evitskog- eller Volsvägen. Den 
andra vägen norrifrån, Gesterbyvägen, gick över 
prästgårdsbacken och sedan ner mot kyrkan 
längs den nuvarande lättrafikleden. Omgivningen 
vid kyrkan fredades helt från biltrafik i arkitekt Olli 
Kivinens nya generalplanen 1968-1969. 
 
 
 
 
 
Kyrkslätts centrum före andra världskriget KK  
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7 
KYRKSLÄTTS KYRKA,  
St Michaels medeltida gråstenskyrka  
Stallbacken 1 
 
Kyrkslätt nämns som en kyrksocken första gången 1330, men 
troligen grundades socknen redan i mitten av 1200-talet. Kyrkan 
har antagligen varit belägen på samma ställe sedan församlingen 
grundades. 
 
Stenkyrkan byggdes antagligen först i slutet av medeltiden, vilket 
betyder att det troligen har funnits flera  träkyrkor då den plats där 
stenkyrkan nu står. 
I slutet av medeltiden bestod kyrkobyggnaden av ett långhus, 
byggt av tegel samt ett koret av gråsten 
 
Kyrkslätts kyrka har förstorats och ändrats ett flertal gånger under 
århundradens lopp. Rester av stenkyrkans ursprungliga väggar 
finns kvar längst framme i koret samt mellan koret och de östra 
korsvinklarna. 
 
 
Kyrkans nuvarande klockstapel byggdes 1824 enligt ritningar av A.W. Arppe. År 1847 revs den medeltida sakri-
stian och ersattes med den nuvarande.  
Under Porkalaparentesen 1944–1956 då området var arrenderat till Sovjetunionen, användes kyrkan bl.a. som 
klubbrum för den röda flottan, biograf och fotoateljé. 
  
Kyrkslätts kyrka restaurerades i slutet av 1950-talet enligt arkitekt Ola Hansons ritningar. Den östra 
korsarmen avskiljdes då till ett förrättningskapell, och altaret placerades nära kyrkans mitt. 
  
 
 
 
. 
 
.Kyrkan i början av 1900-talet. KK 

 
 
 
 
 
Kyrkslätts kyrka 1924, kantor Åhmans album. KK 
  

10 

9 

8 

7 
6 
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KK 
8 

BIBLIOTEKET 
Kyrktorget 1 

Kyrkslätt fick sin första riktiga biblioteksbyggnad så sent som 1982. Kommunfullmäktigen beslöt på kommunens 
650-års jubileumsmöte våren 1980 att ett nytt bibliotek skulle byggas i kommuncentrum. Som en följd av beslutet 

uppfördes den biblioteksbyggnad i gultegel som nu finns mittemot kyrkan. Byggnaden är planerad av arkitekt 
Ola Hanson.. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KK LK  
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9 
FÖRSAMLINGSHEMMET 
Församlingsvägen 1 
Det nya församlingshemmet ritades av arkitekt Juha Leiviskä och 
togs i bruk 1984. 

Församlingshemmet. KK ME                                 
Prästgården, vinter 1956. KK BE 
 
10  PRÄSTGÅRDEN OCH LYAN Prästgårdsbacken 5, prästgården är privatområde 

Prästgården ligger ett stycke norr om kyrkan vid 
den gamla Gesterbyvägen. Församlingen erhöll 
redan på 1500-talet den nuvarande prästgården 
av kronan som boställe för kyrkoherden. 
Prästgårdens marker har omfattat ett långt smalt 
område mellan Finnsbacka i väster samt Jolkby 
och Gesterby i öster. Boställets nuvarande hu-
vudbyggnad, som är byggd i empire, blev färdig 
1838. 
 
År 1927 byggdes i källaren arkivrum enligt arki-
tekt Albert Nybergs ritningar. Senast då torde 
byggnaden ha försetts med en tvärgavel med 
brutet tak på gårdssidan.  
På gårdsplanen finns en flera hundra år gammal 
jordkällare och ett uthus av yngre datum med 
vällingklocka. Enligt ett gammalt ordspråk från 
Kyrkslätt kommer vällingklockornas spelmelodi 
ur ordspråket: ”Kokt välling, stekt strömming, 
lathondar komin him”. 
 
Prästgårdens stenladugård på andra sidan 
vägen är byggd 1851. Under arrendetiden funge-
rade byggnaden som filmarkiv. Numera har den 
restaurerats och används som verksamhetsut-
rymme av församlingen. Den kallas för Lyan. 
 
KK ME  
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GESTERBY 
Prästgårdsbacken - Gesterbystigen 
Från prästgården norrut, vid den gamla vägen 
mot Smedsby, ligger Gesterby gårds forna 
gårdscentrum. Väster om gårdscentret finns 
Gesterby skolområde med byggnader från 1960- 
och 1970-talen. I norr finns Gesterby bostadsom-
råde bestående av både höghus och småhusbe-
byggelse. 
Bostadsområdet började byggas efter 1965 då 
kommunen köpte Gesterby. Öster om den nya 
Gesterbyvägen ligger Kyrkvalla egnahems- och 
radhusområde 
 
11 
GESTERBYN MUSEOALUE 
Gesterbysigen  B 
. På Gesterby gård har det funnits en huvud-
byggnad i gustaviansk stil. Den byggdes på 
1780-talet av direktör Anders Jansson. Efter Jansson ägdes Gesterby av hans fosterson överstelöjtnant Anders 
Johan Sjöman. Sjöman hade tio barn av vilka åtta levde till vuxen ålder. Hans yngsta dotter Eva Charlotta och 
hennes man kommissionslantmätaren Carl Mathias Moring köpte Gesterby gård 1835. 

 
Eva Charlotta Moring blev änka några 
år senare och fick ensam fostra sina 
barn och ta ansvar för gården. Hon 
var en duktig och företagsam kvinna. 
En tid hade hon lanthandel och ett 
tegelbruk på Gesterby. Hon skötte 
också flera förtroendeuppdrag. Eva 
Charlotta Moring var en av dem som 
tog initiativ till att grunda en sparbank i 
Kyrkslätt. Hon var medlem i spar-
banksdirektionen och direktionen för 
flickskolan i Hindersby. . 
 
 
KK 
 

Efter Eva Charlotta Morings död 1893 såldes Gesterby gård till Erik 
Alfred Lundin. På 1900-talet ägdes Gesterby av Verner Dumell samt 
av Olle och Mona Dumell som 1965 sålde gården till Kyrkslätts kom-
mun. Då Porkalaområdet återlämnades hade huvudbyggnaden på 
Gesterby helt nyligen brunnit ner. Det berättas att det ännu rykte i 
den heta askan 
I slutet av 1960-talet gjorde Kyrkslätts kommun i samarbete med 
Kyrkslätts hembygdsförening upp planer på att göra den gamla 
gårdstomten till ett museiområde och bland annat bygga en ny hu-
vudbyggnad. År 1972 iordningställdes en festplats i den södra delen 
av gårdsområdet. Följande år flyttades väderkvarnen, som nu står på 
gårdstunet, från Gammel-Tina i Masaby till Gesterby.                                                                             
KK ME 

11 
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År 1975 flyttades en torkria, donerad av Åke Hell-
ström, till Gesterby och följande år flyttades en 
smedja från Ollas i Evitskog till museiområdet. 
Smedjan var en gåva till hembygdsföreningen av 
Erik och Brita Hoffman. Tyvärr brann rian upp 
1992. I dag finns endast rians ugn kvar.  
 
Huvudbyggnaden på Gesterby gård stod på 
vänstra sidan av infarten till området. På platsen 
finns nu ett mindre bostadshus från slutet av 
1950-talet. Någon ny huvudbyggnad har ännu 
inte uppförts. Vägen från kyrkbyn till Smedsby 
ledde förr över gårdstunet på Gesterby, söder om 
huvudbyggnaden, och svängde mot norr ungefär 
där väderkvarnen nu står. Man kan ännu se res-
ter av den gamla vägen då man går förbi den 
mindre loftbodan som flyttats till platsen från Get-
berg. En intressant detalj är den ryska text man 
kan ana under färgen på stocken nedanför loftsvalen.  
 

På nedre våningen i ladugården på Gesterby gård verkar 
Winellska skolan som fått sitt namn efter Alfred Napoleon 
Winell som var lärare i Kyrkslätt i nästan fyra årtionden. I 
museet på ladugårdens vind visas i Kyrkslätts hembygds-
förenings regi en omfattande samling jordbruksredskap och 
andra bruksföremål som i huvudsak härstammar från första 
halvan av 1900-talet. 
 
 
                                                                     
 
KK ME 
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JOLKBY 
Gesterbybågen – Kyrkvalla - 
Lättrefikled nedanför Vatten-
tornsbacken – Gamla Kustvä-
gen 
Porkalavägen tar av från 
Kustvägen vid Jolkby, leder 
den genom Hindersby, till 
Tolls och Korkkulla.  
De högsta bergen i Jolky sti-
ger nästan 80 meter (nästan 
60 meter kolla!) ovanför havs-
ytan och de branta backarna 
har varit en riktig utmaning för 
resenärer genom århundra-
den.  
På den högsta toppen av 
Jolkby bergen har man byggt 
ett vattentorn och därför kallas 

den nuförtiden ofta Vattentornbacken. I bergslutningen öster om vattentornet finns en ståtlig jättegryta i skogens 
gömma. 
 
”Långbacken” är en mycket lång backe, som leder ner till Kyrkdalen. Efter Långbacken mot öster finns flera 
backar som också fått egna namn: ”Käringsbacken”, ”Tvillingsbacken” och”Knutsbacken”. Käringsbacken har 
enligt gamla historier fått sitt namn av en äldre dam som kokade kaffe till trötta resenärer. Tvillingsbackarna är 
fortfarande lätt synliga i terrängen, men av Knuts gamla gård finns bara namnet kvar.  
 

 12 
JOLKBY GÅRD  
Gamla Kustvägen 42, privatområde 
 
Jolkby gård ligger vid Gamla Kustvägen i Lång-
backen, österut från kyrkan. Vid sekelskiftet 
hade gården en mycket central funktion i sock-
nen. Här fanns post, apotek, butik och kommu-
nens första telefon.  
 
MV 

Karl Johan Röman, husbonde 1877-1931, var en 
mångsidigt begåvad person som aktivt deltog i olika 
sociala och samhälleliga strävanden i kommunen. 
Under en längre tidsperiod var han först ordförande för 
kommunalnämnden och senare för kommunalstäm-
man. 
 
Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes 1858. 
   KK ME 
  

12 
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FRIDHEM 
Gamla Kustvägen 68, privatområde 
 
Frid Fridhem finns högre upp i Långbacken 
ovanför Jolkby gård. Huset har drag av empire. 
Takfallet kantas av en dekorativ list med utskär-
ningar, likaså fönsteromfattningarna. 
 
 
 
KK ME 
 
 

14 
BÖNEHUSET KARMEL  
Gamla Kustvägen 86 privatområde  
 
Vid landvägen nedanför vattentornet på Jolkbyberget 
står Karmel, bönehuset med det bibliska namnet. Äldre 
kyrkslättsbor kommer fortfarande ihåg skylten på Kar-
mels gavelvägg med texten: ”Gud ser dig”. Det var 
smeden och predikanten Gunnar Bengtström som 
uppförde huset 1924.                                                                    
KK ME 
15 
PORKALAVÄGENS ANDRA KORSNING  
OCH ”SPIRIBERGI” 
Tollsvägen 
En annan vägförbindelse till Porkalavägen går öster om 
Tolls.Efter Porkalaparentesen fanns det i korsningen en 
ryskspråkig vägskylt som visade avståndet till Porkala 
och Jorvas. 

En nära belägen kulle kändes länge med 
namnet ”Spiribergi.” Namnet hade ingen-
ting med spirituella saker att göra, utan 
det var frågan om en ytterst världslig förfa-
rande, d.v.s. spritsmuggling under för-
budslagens tid (1919–1932).  
Okända “folkhjältar” körde spriten med 
motorbåtar från Estland till Kyrkslätts 
skärgård, varifrån den transporterades 
vidare till Esbo med bilar. Smugglarnas 
planer gick snett mången gång tack vare 
den aktiva och plikttrogna länsmannen i 
Masaby, som hällde ut innehållet den ena 
spritkanistern efter den andra. 
För att missleda polisen började smugg-
larna byta bil I Tolls, och en annan bil 
väntade gömd i buskarna på denna kulle.  
KK BE  
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GILLOBACKA –  
 BREDBERGET 
Gamla Kustvägen – Hustom-
tebro - Hustomtegränden - 
Trollgränden – Vättebrinken 
- Vättegränden 
 
Gillobacka har anor allt från 
1500-talet. Från 1660-talet 
till långt in på 1700-talet var 
Gillobacka tingsgård och 
gästgiveri. 
Gårdscentrum på Gillobacka 
gård fanns på en kulle mel-
lan järnvägen och gamla 
landsvägen.  
. 
 
 

16 
GILLOBACKA FÖRENINGSHUS  
Bredbergsfonden 2 

Vid landsvägen finns två vitrappade före detta arbetarbostäder av vilka den äldre härstammar från sekelskiftet 
1900.  

Kyrkslätts hembygdsförening restaurerar som bäst den vitrappade s.k. chaufförstugan vid Gamla Kustvägen i 
Gillobacka. Det är det ena av två hus som finns kvar av byggnaderna på Gillobacka gård. Huset som byggdes i 
början av 1900-talet har fått sitt namn av att Gillobacka gårds bilchaufför har bott i huset. 

Byggnaden kommer i första 
hand att fungera som mötes- 
och samlingslokal för 
Kyrkslätts hembygdsför-
ening, men också andra 
föreningar kan hyra in sig 
där. Bottenvåningens yta är 
116 kvadratmeter och omfat-
tar mötesrum, kök samt ett 
större seminarierum. 

Då hembygdsföreningen fick 
huset i sin ägo år 2007 hade 
det stått tomt i många år och 
förfallit. Efter att huset tömts 
på bråte har det renoverats 
grundligt. Nu återstår ännu 
en del inredningsarbeten. 
Arbetet har gjorts huvudsak-
ligen med talkokraft. 
 
 
 

16 

17 

18 
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                                 KH 
 

KK ME 
17 

LUSBASTU OCH TVÄTTERI FRÅN PORKALA ARRENDETID  
Privatområde,Vättebrinken 9 

 
Nedanför granhäcken som omger den forna parken på Gillobacka finns invid järnvägen en vitrappad industri-
byggnad från arrendetiden. Byggnaden användes då som lusbastu och  tvätteri. Under arrendetiden fanns här 
också en järnvägsstation. 
 
 
På åkern öster om 
Bredbergs bostads-
område fanns under 
arrendetiden ett stort 
kasernområde och 
en sportplan. I 
terrängen i närheten 
finns flere bunkrar. 
En stor bunker finns 
vid Kvisvägens väg-
skäl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  KK ME 
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Gillobacka huvudbyggnad i boken Kyrkslätt förr och nu 

 
18 

GILLOBACKA, DEN FÖRVILDADE TRÄDGÅRDEN DÄR GILLOBACKA GÅRD FUNNITS 
Öster om Vättegränden, svår terräng! 

 
Helsingfors stad köpte 
Gillobacka gård och lät 
bygga Gillobacka Central-
anstalten norr om Gamla 
Kustvägen 
 
 
De flesta av Gillobacka 
gårds byggnader revs efter 
arrendetiden, men fortfa-
rande kan man i landskap-
et se rester av den år 1928 
av Bengt Schalin plane-
rade trädgården.  
 
Granhäcken som omgav 
trädgården syns på långt 
håll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                KK ME 
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