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1. Johdanto  

Selvitystyö on tehty Raaseporin kaupungin (laamana konsul@työnä elo- lokakuun 2013 aikana. Selvi-

tystyö koskee Pohjan kirkonkylän ja Gumnäsin  asemakaava-alueiden rakenne+ua kul+uuriympäris-

töä.  

Inventoinnin avulla on pyri+y tunnistamaan suojeltavat tai muutoin asemakaavassa huomioon ote+a-

vat alueen arvokkaat rakennukset ja rakennusryhmät, sekä määritellä kohteille suojeluperusteet.  

 

Kirkonkylän asemakaava-alue on pinta-alaltaan 16 ha ja käsi+ää pääosan kirkonkylän ydinkeskustasta. 

Alueen rakennuskanta on pääosin 1970-luvulta ja sen jälkeiseltä ajalta.   Keskustan eteläpuolelle si-

joi+uva, Pohjanpitäjänlahteen rajautuva Gumnäsin asemakaava-alue on pinta-alaltaan 48,5 ha ja  suu-

rimmilta osiltaan rakentamatonta. 

Inventoin(työstä on vastannut pääkonsul@na Arkkiteh(toimisto Kris(na Karlsson.  

Työn aikana on järjeste+y 1 suunni+elupalaveri  Raaseporin kaavoitusosastolla. Tilaajan edustajina 

ovat toimineet kaupunkisuunni+eluarkkiteh( Simon Store ja kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää, 

sekä Länsi Uudenmaan maakuntamuseon edustajana tutkija Tellervo Saukonniemi. 

  

Viistoilmakuva etelästä, edustalla Gumnäsin (lan rakennukset taustalla kirkonkylä. Kuva Lentokuva Vallas Oy 
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2. Inventoin(työ 

 

2.1 Selvityksen tarkoitus 

Selvitys on laadi+u palvelemaan Pohjan kirkonkylän ja 
Gumnäsin  asemakaava-alueiden kaavamuutosta. Työn 
tarkoituksena on ollut kerätä asemakaavan tarpeeseen 
rii+ävän ka+avaa (etoa alueen säilyneestä rakennetusta 
kul+uuriympäristöstä, sen ominaispiirteistä ja arvoista. 
Työssä on pyri+y kartoi+amaan kaikki rakennetun 
kul+uuriympäristön arvojen vaalimisen kannalta mer-
ki+ävät kohteet ja alueet.  

Selvitys ei ole suojelulue+elo, vaan tarkoitus on ollut 
kartoi+aa alueen arvokas rakennuskanta ja analysoida 
sen ominaispiirteitä ja kul+uurihistoriallista arvoa. Selvi-
tys sisältää kohdekohtaiset suojelusuositukset. Asema-
kaavassa ratkaistaan miten selvityksessä esiin tuodut 
kul+uuriympäristön arvot otetaan huomioon.  

Kul+uuriympäristön suojelu ja vaaliminen perustuu lain-
säädäntöön sekä ympäristö- ja kul+uurihallinnon yhteis-
työhön. Kunnilla ja omistajilla on vastuu rakennusperin-
nön ja hyvän elinympäristön turvaamisesta ja kansalaisil-
la mahdollisuus osallistua siihen. Suomen perustuslain 
mukaan vastuu ympäristöstä ja kul+uuriperinnöstä kuu-
luu kaikille kansalaisille. (www.nba.fi) 

Maankäy+ö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan  tulee ase-
maakaavassa vaalia rakenne+ua ympäristöä ja luon-
nonympäristöä, eikä niihin lii+yviä erityisiä arvoja saa 
hävi+ää. Kaavan laa(minen edelly+ää siksi alueen raken-
nuskannan ja ympäristön ominaispiirteiden ja arvojen 
selvi+ämistä, sekä kaavan toteu+amisen vaikutusten 
selvi+ämistä. Arvokkaiden piirteiden säily+ämiseksi an-
netaan kaavoissa yleisiä, kohde- tai aluekohtaisia määrä-
yksiä ja ohjeita.   

Rakennusperinnön vaaliminen on myös  rakennusperin-
nön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä, restauroinnin 
ja korjausrakentamisen osaamista, taloudellista tukea ja 
kehi+ämishankkeita ja ennen kaikkea rakennusten jatku-
vaa oikeaa hoitoa. Selvityksen tärkeä tehtävä on näin 
ollen myös tuo+aa (etoa, arvostuksen, vaalimisen ja 
ylläpidon pohjaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tehtävän rajaus ja inventoinnin metodit 

Inventoin(työssä on pyri+y keräämään monipuolista ja 
asemakaavan tarpeisiin rii+ävän ka+avaa (etoa alueen 
säilyneestä rakennuskannasta, sen ominaispiirteistä ja 
nyky(lanteesta.   

Kaikki alueen rakennukset on tarkiste+u maastossa ja 
kul+uuriympäristön kannalta merki+äväksi arvioidut 
kohteet on tarkemmin inventoitu. Inventoin( ei ole 
ka+ava dokumentoin(, sen sijaan pyritään siinä tuomaan 
esiin ne keskeiset asiat joiden perusteella kohteen ase-
makaavallinen suojeluarvo voidaan määritellä.  

Osana selvitystä on lisäksi tarkasteltu alueen rakentumi-
sen vaiheita ja kul+uuriympäristön historiallista taustaa.  

Tietoa on kerä+y aiemmista selvityksistä, suunnitelmista 
ja kaavoista sekä kar+a-työskentelyn ja näitä täydentävi-
en maastoinventoin(en avulla. Työssä on hyödynne+y 
Fiskarsin museon, Kansallisarkiston, Rakennustaiteen 
museon, Museoviraston ja Raaseporin kaupungin raken-
nusvalvonnan arkistoaineistoa. Maastossa tehdyt havain-
not ja analyysit muodostavat inventoinnin keskeisen ai-
neiston.  

2.3 Raportoin� 

Inventoinnissa arvokkaiksi tode+ujen rakennusten (edot 
on koo+u inventoin(korteille, ja kohteet on merki+y 
numeroin inventoin(kartalle.   

Inventoin(kor(t sisältävät lyhyen kohdeselostuksen, 
jossa on kuva+u ominaispiirteet, julkisivun pääasialliset 
materiaalit ja yksityiskohdat sekä mahdolliset (edot näi-
den alkuperäisyydestä. Lisäksi on kirja+u (edot rakennus
- ja muutosvuosista silloin kuin nämä ovat olleet (edos-
sa.  Jokaiseen kohteeseen on liite+y 1-4 maastoinven-
toinnin yhteydessä ote+ua valokuvaa.  

Selostus sisältää inventoin(työn kuvauksen, selostuksen 
alue+a koskevista aikaisemmista suojelupäätöksistä ja 
inventoinneista, alueen yleiskuvauksen, sekä suoje-
lusuositukset.  

Rapor� lii�eineen on tallenne�u pdf- �edostomuotoon 
cd-levykkeelle yhdessä jpg- muotoisen valokuva-aineiston 
kanssa, ja luovute�u Raaseporin kaupungille. Aineiston 
tekijänoikeus säilyy rapor�n laa�joilla.  
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2.4 Selvitysalue,  rajaus ja nimistöä  

 

 

Tämän selvityksen kohteena oleva Kirkonkylän asemakaava-alue on pinta-alaltaan 16 ha ja käsi+ää pääosan kir-

konkylän ydinkeskustasta. (punainen rajaus). Alueen nykyinen rakennuskanta on  1970-luvulta ja sen jälkeiseltä 

ajalta.   

Keskustan eteläpuolelle sijoi+uva, Pohjanpitäjänlahteen rajautuva Gumnäsin asemakaava-alue on pinta-alaltaan 

48,5 ha ja  suurimmilta osiltaan rakentamatonta. Alueen pohjoisreunassa Vanhan Turun(en varressa on säilynyt 

2 1900-luvun alkupuoliskon  asuin– ja liikerakennusta sekä paloasema 1950-luvulta.  Lisäksi on Gumnäsin (lakes-

kuksen paikalla on säilynyt joitain vanhempia rakennuksia. 
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3. Aiemmat inventoinnit selvitykset ja suojelupäätökset 

3.1 Valtakunnallisten inventoin�en mukai-

set kul"uuriympäristöt ja maisema-alueet 

(RKY) 

Selvitysalueen länsireunaan rajautuva , ja pieneltä 
osin selvitysalueelle ulo+uva Pohjan kirkonmäki ym-
päristöineen sekä Suuri Ranta�e, ovat valtakunnalli-
ses( arvokkaita kul+uuriympäristöjä (RKY 2009)  Alu-
eiden arvot tulee o+aa huomioon myös lähialueelle 
kohdistuvissa muutoksissa.   
 
Lähde h+p://www.rky.fi/ 

Pohjan kirkonmäki ympäristöineen 

Kuvaus 

Pohjan kirkonmäki on ollut laajan, keskiajalla perustetun ja aina 
Hankoniemelle ulo+uneen seurakunnan keskus. Pohjan kirkonmäen 
historialliseen ympäristöön kuuluvat mäellään seisovan, kirkkotar-
han ympäröimän keskiaikaisen kirkon lisäksi sen länsipuolella olevat 
eriaikaiset koulurakennukset, Högåsan seurantalo ja kauempana 
peltojen keskellä olevan pappilan maisemallises( näy+ävä raken-
nusryhmä. Maaseutupitäjän seurakunnallisten ja yhteisöllisten ra-
kennusten lisäksi kirkonmäen ympäristöön kuuluu Sonabackan (lan 
päärakennus.  
 
Pohjan Pyhälle Marialle omiste+u kivikirkko sijaitsee Pohjanlahden 
pohjukassa, keskiaikaisperäisen Turun ja Viipurin välisen Suuren 
Ranta(en varrella. Ulkohahmoltaan uusiutuneen kirkon kaksilaivai-
sen nelitraveisen kirkkosalin pohjoislaiva on eteläistä kapeampi. 
Kirkon keskiaikaisista veistoksista huoma+avin on suurikokoinen 
Pietà 1400-luvun alkupuolelta.  
 
Tyyliltään lähinnä myöhäiskustavilainen kaksikerroksinen tapuli on 
rakenne+u 1827 Pehr Gransted(n parikymmentä vuo+a vanhem-
man piirustuksen mukaan. Kirkkotarhassa on Johan Jacob Julinin 
perheelleen 1835 rakennu+ama hautaholvi sekä suuri määrä, noin 
80 kappale+a, Fiskarsin ja Billnäsin ruukkien läheisyydestä kertovia 
valurautaisia hautamuistomerkkejä. Ne on kunnoste+u 1997.  
 
Kirkonmäen sivuitse kulkee ns. Suuri Ranta(e. Maan(en varressa 
oleva neljän koulurakennuksen ryhmä kuvastaa maaseudun koulu-
arkkitehtuuria lähes sadan vuoden ajalta. Arkkiteh( Floren(n Gran-
holmin suunni+elema puinen uusrenessanssityylinen koulu on 1870
-luvulta. Puna(ilinen kaksikerroksinen koulu 1900-alusta on toimi-
nut kirjastona vuodesta 1954. Klassis(nen valkoiseksi rapa+u raken-
nus on 1930-luvulta ja koulusta nuorin on tyyppipiirustusten mukai-
nen rakennus 1950-luvulta.  

Ikimuistoisella paikallaan sijaitsevan pappilan taiteka+oinen ja le-
veärunkoinen päärakennus on varuste+u myöhemmillä matalilla 
altaanityyppisillä siipiosilla. Nuorempi väentupa toistaa pappilan 
rakennusmuotoa. Pihapiiriin lii+yy joukko vanhoja talousrakennuk-
sia.  
 
Mäelle peltoaukean keskelle rakenne+u Sonabackan (lan päära-
kennus on kaksikerroksinen uusrenessanssirakennus.  

Historia 

Pohjan seurakunta mainitaan asiakirjalähteissä ensimmäisen kerran 
1359. Nykyinen myöhäiskeskiaikainen kirkko muute@in ulko- ja 
sisäasultaan ja sisustukseltaan empirekirkoksi 1848 tehdyssä uudis-
tuksessa, jolloin nelikulmaiset pilarit haka@in kahdeksankulmaisiksi, 
ikkunat suurenne@in ja länsipäähän rakenne@in eteisrakennus. 
Sakariston ikkunat suurenne@in, päädyt madalle@in ja asehuone 
pure@in 1864. Arkkiteh( Ragnar Gustafssonin suunni+elemassa 
restauroinnissa 1950-1951 laajenne+ujen oviaukkojen muodot 
palaute@in, kirkkoon teh(in uusi al+arikaide ja lehterinrintamus ja 
1600-luvun saarnastuoli restauroi(in. Kirkko kunnoste@in 2001 
arkkiteh( Esa Karhumaan suunnitelmin.  
 
Pappilan nykyinen päärakennus valmistui 1700-luvun lopulla. Sen 
ulkovuoraus ja ikkunat teh(in 1800-luvun lopun uudistuksen yhtey-
dessä. 
 
www.rky.fi 
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Suuri Ranta�e  

Kuvaus  

Suuri Ranta(e on Hämeen Härkä(en ohella Suomen tärkein 
historiallinen maan(eyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään 
rakennetun Suuren Ranta(en parhaiten säilyneistä (eosuuk-
sista voi hyvin hahmo+aa keskiaikaisen (en kulkua halki Etelä-
Suomen rannikkoalueen. Suuri osa rannikkoa seuraavasta, 
keskiaikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja 
muinaislinnojen kau+a kulkevasta (estä on edelleen käytössä.  

Suuri Ranta(e ohi+aa Tenholan keskiaikaisen kirkon ja jatkaa 
koh( Pohjan kirkkoa, missä Ranta(ellä on ollut yhteys merel-
le. Tie muodostaa Billnäsin ruukinrai(n. Karjaan taajamassa 
Suuri Ranta(e haarautuu ns. Ylemmän ja Alemman maan(en 
reiteiksi, jotka yhtyvät Siun(on Sunnanvikissä. Ylemmän 
maan(en pohjoinen rei@ kulkee pitkin Lohjanharjua Siun(on 
jokilaaksoon. Raaseporin linnalle johtava ns. Alempi maan(e 
kulkee Inkoossa Snappertunanjoen laaksoa. Fagervikin(e on 
Tiehallinnon valitsema museo(e.  

O�eita kohdekuvauksesta www.rky.fi 

Valtakunnallises� arvokkaat maisema-alueet.  

Val(oneuvoston periaatepäätös 1995. 

Fiskarsin- Antskogin ja Pohjanpitäjänlahden valtakunnalli-
ses( arvokas kul+uurimaisema-alue. Pääosa selvitysalu-
eesta sisältyy Fiskarsin- Antskogin ja Pohjanpitäjänlahden 
valtakunnallises( arvokkaaseen kul+uurimaisema-
alueeseen. Inventointeja päivitetään parhaillaan ja alue+a 
koskeva uusi rajaus on parhaillaan lausuntokierroksella. 
Periaatepäätös on tarkoitus uusia vuoden 2015 aikana. 

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallises-

� arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla 2004. 

KAO010478 Kasberget– Tomtberget kallioalue.  

KALLIOLAUEEN ARVOLLUOKKA 4  

Geologinen arvo 3  Historialliset arvot: 3 

Biologinen arvo: 3  Monikäy+öarvot: 3 

Maisema-arvo: 2  Muu+uneisuus: 3 

Lähiympäristön arvot: 2 

(Suomen ympäristökeskus 2004) 

Selvitysalueen länsireuna sisältyy arvokkaan kallioalueen 

rajaukseen.  
Ote Fiskarsin- Antskogin ja Pohjanpitäjänlahden valta-
kunnallises( arvokkaan kul+uurimaisema-alueen uudes-
ta rajausehdotuksesta. Uusi rajaus jä+ää Pohjan kirkon-
kylässä Vanhan Turun(en eteläpuoliset rakennetut alu-
eet rajauksen ulkopuolelle. Gumnäsin alue ja ranta-
alueet säilyvät rajauksen sisällä. 

Maankäy+ö– ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset 
alueidenkäy+ötavoi+eet edelly+ävät e+ä arvokkaat mai-
sema-alueet otetaan huomioon alueen käytössä. 

Kuvaus  

Kasberge(n ja Tomtberge(n jyrkänteiset kallioselänteet sijaitse-
vat Pohjan keskustassa ja sen tuntumassa. Selänteistä eteläisem-
pi, Kasberget, hallitsee kylän keskustan maisemakuvaa ero+umal-
la silmiinpistäväs( korkeana kalliopahtana länsipuolelta kirkon 
suunnasta katso+aessa. Sen avokallioinen yläjyrkänne ero+uu 
keskustan rakennusten ja viheralueiden takaa massiivisena seinä-
mänä. 
Kasberge(n eteläpään huipulta avautuu maakunnallista luokkaa 
oleva merenlah(maisema pitkin Pohjanlahden selkää ja sen ruo-
vikkoisia rantoja etelään. Länsipuolella avautuu avara näkymä 
Pohjan keskustan rakenne+uun ympäristöön ja sitä reunustaviin 
jalopuumetsiköihin. Jylhät kalliomaisemat jyrkänteiden alueella 
ovat edustavia. Kasberge(n korkeimmalla laella on pronssikau(-
nen muinaishauta ja laki on hyvin suosi+u paikallinen näköala-
paikka. He( alueen koillispuolella on Fiskarsin ja Antskogin laaja 
ja arvokas kul+uurimaisema-alue.  
 
(O�ei�a kohdekuvauksesta ) 

KAO010478 Kasberget– Tomtberget kallioalue. Kasberget 
rajaus, Raasepori kar+a 10. Suomen Ympäristökeskus. 
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3.3  Yleis– ja asemakaavoissa suojeltavaksi merkityt 

rakennetun kul"uuriympäristön kohteet 

Alueelle ei ole asema– tai yleiskaavoissa suojeltuja kohteita. 

Aiemmat inventoinnit ja selvitykset  

Alueelle ei aikaisemmin ole laadi+u rakennetun kul+uuriympä-
ristön selvitystä tai rakennusinventointeja. 

Alueen rakennuskantaa ja maisemaa on käsitelty seuraavissa 
inventoinneista: 

Mikko Härö on 1986- 1987 Museoviraston toimesta suori+anut 
rakennusinventointeja alueella.  Län(sen Uudenmaan rakennus-
ten ja maiseman kul+uurihistoriallinen inventoin(.  Län(sen 
uudenmaan seutukaavalii+o 1993.  Kohde(edot perustuvat Hä-
rön 1986-1987 inventointeihin. Selvitysalueelta ei inventoinnissa 
ole maini+u yhtään kohde+a. 

Rakenne+u Uusimaa, selvitys rakennetusta kul+uuriympäristös-
tä. Uudenmaan kul+uuriympäristöt, luonnos. Uudenmaan lii+o 
2005.Lauri Putkonen. Alueelta on maini+u kohteena Pohjan kir-
konkylä johon sisältyy keskustan 19340-50 luvun pienet liikera-
kennukset,  paloasema, sekä Gumnäsin juhlapaikka. 
 
Paikkakunnan kul+uurihistorian keskeisiä kirjallisia lähteitä ovat 
Pohjan kunnan julkaisemat Pohjan Pitäjän historiaa käsi+elevät 
teokset (I, II ja III). 

3.2 Maakunnallises� merki"ävät kul"uurimai-

semat ja rakennetun kul"uuriympäristön koh-

teet 

Koko uudenmaan ka+ava maakuntakaava on hyväksy+y ja 
vahviste+u ympäristöministeriössä 8.11.2006. Selvitysalu-
een eteläosa luokitellaan maakuntakaavassa kul+uuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alu-
eeksi (vaakasuuntainen viivoitus) ja alueen halki johtava 
Vanha Turun(e on kul+uuriympäristön tai maiseman vaali-
misen kannalta tärkeäksi luokiteltu (e. Alueen itäreunaan 
rajoi+uva Kasberget on merki+y arvokkaaksi harjualueeksi 
tai muuksi geologiseksi muodostumaksi (vinoviivoitus). 

Uudenmaan liiton mukaiset kul"uuriympäristöt  

Kohteet selvitysalueella: 

1 Pohjan kirkonkylä 

35 Rantamaan(e Pohjan alueella 

Pohjan-Karjalohjan maan(e (No 104) 

Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kul�uuriympäris-

töt, Uudenmaan maakuntakaavan liitekar�a 25-ote.– tar-

kistetaan vrt. rajaus 

Maakuntakaava– ote.  
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3.4 Muinaisjäännökset 

Alueelle laaditaan parhaillaan täydentäviä inventointeja, jotka 
kootaan erilliseen rapor@in. 

Museoviraston aiemmissa inventoinneissa on alueelta 

mainittu seuraavat muinaisjäännökset: 

Gumnäs, kiinteä muinaisjäännös 

kuvaus 

Gumnäs on Pohjan keskiaikaisen kirkon kaakkoispuolella 

sijainnut kylä, josta on varhaisin säilynyt maininta vuodelta 

1460. Osa kylästä lahjoitettiin Naantalin luostarille. Kylässä 

on mahdollisesti jo keskiajalla, mutta viimeistään 1500-

luvulla, ollut asumakartano.  

Gumnäsin tonttimaa sijaitsee kasvillisuudeltaan rehevällä 

kumpareella, josta suuri osa on nykyisin rakentamatta. Ton-

tin pohjoispuolella on pelto, josta löytyi pintapoiminnassa 

keväällä 2005 pala 1500-1600-luvulle ajoittuvaa kivitavaraa.  

(MV) 

Pohjan kirkko, kiinteä muinaisjäännös 

kuvaus 

Pohjan kirkkopitäjä muodostettiin vuosien 1326 ja 1359 vä-

lillä. Puukirkko lienee rakennettu samoihin aikoihin. Puukirk-

ko on luultavasti sijainnut samalla paikalla kuin myöhempi 

kivikirkko. Kivikirkon rakennusaika suunnitelmineen ja to-

teutuksineen sijoittuu ajanjaksoon 1460-1480-luku. Runko-

huoneen alkuperäisistä rakenteista otetut vuosilustonäytteet 

tarkentavat rakennusajan vuosien 1475-1480 välille  

Kirkon ympäristön muinaisjäännösaluetta ei ole rajattu.  

Kasberget, pronssikau(nen röykkiö 

kuvaus 

Glest skogbevuxet berg. Kumlet är ovanligt ståtligt där det reser 
sig på bergets krön. Diameter är i N-S 15,6 m och i W-E 19,9 m. 
Höjden är 1,7 m. Två gropar med någon meters diameter finns i 
SW och NE.  

 

 

Muinaisjäännökset, Museoviraston kohdekar�a. 
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4 Kehitys ja rakentuminen 

Pohjan kirkonkylä on sijoi+unut liikenteellises( edulli-
seen paikkaan. Se on merenlahden perukassa, ja sen 
kau+a kulkee myös vanha Turun - Viipurin rantamaan(e. 
Kirkonkylän asutus on rannan ja maan(en (nykyisin no 
1011) tuntumassa, merelle vie+ävän harjanteen etelä-
sivulla. Taajama on Pohjanpitäjänlahden rantojen 
kul+uurimaisema-kokonaisuuden päätepiste. Kirkonky-
län vanhimmat maisemalliset ja historialliset elemen(t 
ovat kirkko, maan(e ja rantamaisema. Kirkon historia 
juontanee jo 1300-luvulle. 

Pohjan kirkonseudulta ja Rantamaan(eltä on ollut perin-
teinen yhteys Pohjanpitäjänlahden länsirantaa etelään, 
Hankoniemelle. Rei@ oli myös yhteys Tammisaareen, 
jonne kulje@in vesitse Österbystä. Itse lah( ja talvi(et 
lienevät kuitenkin pitkään olleen (etä tärkeämpi kulku-
rei@. Tähän vii+aa jo asutuksen sijoi+uminen rantamail-
le, samoin (estä olevat, varsin niukat ja osin ris(riitaiset-
kin (edot. Rei(lle antoivat kuitenkin merkitystä sen var-
ren lukuisat suur(lat ja kartanot sekä mm. Tomasbölen 
paperimylly.  

Tie korote@in yleiseksi maan(eksi 1700-luvun lopussa. 
Muutos lii+yi, paitsi läänin (eolojen kehi+ämiseen 
yleensä, Hankoniemen eteläkärjen linnoi+amiseen. Val-
(ovallalle oli tärkeää varmistaa myös maayhteys linnoi-
tukseen. Samaan aikaan peruste@in Trollböleen kievari 
(Mellangård), joka 1860-luvulla siirtyi Österbyhyn 
(Nedergård). Tien pohjoispäässä oli Hälskullassa ja 
si+emmin Björsbyssä (mm. Lillhemman) Rantamaan(en 
kievari aina vuoteen 1860.  

 

4.1 Varhaiset vaiheet 

Pohjan pitäjän kar+a vuodelta 1844 1:100 000. Kartan 
reunaan on lista+u kaikki pitäjän 94 kylää. Pääosa näistä 
on myös merki+y kartalle. MML/ Kansallisarkisto. 
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Vuoden 1705 kartalla näkyy ranta(en linjaus pisteviivoin. Kirkon eteläpuoli-

nen ranta-alue on merki+y laajana yhteisnii+ynä. Gumnäsin (lan lähialueet 

on jae+u kapeisiin sarkoihin, peltojen ja nii+yjen sijoi+uessa muualla hajanai-

ses( pieninä alueina. Gumnäs ja Kyrkbacka (kartalla kyrkby) olivat sarkajaossa 

keskenään. (Brotherus 1705.  Kansallisarkisto).   
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Diekenkulla, Ranskulla Gumnäs  

kar+a vuodelta 1791. ( Nord-

stedt ,Kansallisarkisto). Kar+a ei ole 

eteläpohjois-suuntainen.  

Rantamaan(en ohella näkyy kirkolta 

pohjoiseen ja länteen suuntautuvat 

(et. Selvitysalueelta on merki+y 

kirkon ohella Gumnäsin, Kyrkbackan 

ja Kapernaumin (lat. 

Kylän markkinapaikasta löytyy var-

haisimmat merkinnät vuodelta 

1664 , mu+a  markkinoiden (ede-

tään olevan huoma+avas( vanhem-

pia. Markkinat pide@in pappilan 

tuntumaan kirkon länsipuolelle si-

joi+uvalla niemellä. Markkinapaikka 

on merki+y kartan oikeaan alakul-

maan (69).  

”Geografisk charta över Kyrckbacka och Gumnäs hemma” . Kar+a vuodelta 1761. (Kansallisarkisto).  Gumnäsin 

kruunuvääpeli(lan (No 1) hal(ana mainitaan Herr Garbriel Sareen ja  kirkon eteläpuolelle sijoi+uneen Kyrk-

backan (No2) omistajana lieutnanten Herr Magnus Uggla. 
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4.2  1800-luku 

Kirkonkylän vanhimmat maisemalliset ja historialliset 
elemen(t ovat kirkko, maan(e ja rantamaisema. 
Kirkon historia juontanee jo 1300-luvulle, joskin sen 
nykyiset rakenteet ovat seuraavalta vuosisadalta.  

Alueen muu rakentaminen oli 1900-luvun vaihtee-
seen as( vielä vähäistä. Nykyinen, varsin runsas 
pientaloasutus näy+ää syntyneen 1800-luvun lopus-
ta läh(en. Paitsi tavanomaisesta mökkiasutuksesta 
lienee aluksi ollut kyse yksi+äisten "villojen" rakenta-
misesta maan(en varteen.  

Vuoden 1842 Pitäjänkartalla (kuva alla) on alueelta 
maini+u Pohjan kirkko, Kyrkbacka, Gumnäs ja Kaper-
naum. Kirkon eteläpuolelle on merki+y Korsmesskäl-
lan.  Pappilan vieressä on (e+äväs( ollut ns. terveys-
lähde, johon tämä saa+aa viitata (Bolmqvist). Kartal-
le on merki+y Ranta(e(Vanha Turun(e) ja siitä poh-
joiseen Fiskarsin ja Ramskullan suuntaan erkanevat 
(et.  Kirkonkylän länsipuolella on Näsby, Prestgården 
ja Sonabacka ja vastapäätä Pohjanpitäjänlahden ete-
läreunalla on Åminnen ja Estbölen säteri(la. 

Pohjan kirkko kuva+una Carl von Kügelgen 
tussilaveerauksessa vuodelta 1818. Alkuperäi-
nen teos on Eremitaasin kokoelmissa. 
(valokuva Museovirasto 93200) 

Pitäjänkar+a vuodelta 1842. Kansallisarkisto. 
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Venäläinen topografinen kar�a 

vuodelta 1872. Kansallisarkisto. 

Senaa�n kar�a vuodelta 1872. Kan-

sallisarkisto. 

Kirkonkylän rakentaminen on kes-

ki+ynyt  kirkon ympärille, Vanha 

Turun(en ja Fiskarsin(en varteen 

sekä kirkon lounaispuolisille kallio-

alueille. Gumnäsiin on merki+y kaksi 

taloa. Toinen rakennuskeski+ymä 

sijoi+uu kirkon pohjoispuolelle Fis-

karsin(en varteen.  Tänne raken-

ne@in myöhemmin mm Pohjan 

kunnantalo(1909), joka nykyään 

toimi päiväko(na.  Tien laidassa on 

säilynyt useita asuinrakennuksia 

1800-luvulta. 
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Kirkon eteläpuolelta otetussa valokuvassa 1800-luvun lopulta näkyy Kapernaumin (laan kuuluneita  talousra-

kennuksia ja (lan väkeä juhlapuvuissa. Taustalla kirkko ja tapuli sekä  Vanhan Turun(en varren asuin– ja kaup-

parakennuksia. (Kuva Fiskarsin museon kuvakokoelma) 

Kirkon ympäristö oli 1800-luvun lopulla avointa. Ranta(etä reunustavat riukuaidat. Valokuva vuodelta 1872, 
C.J Malmgren. Alkuperäinen valokuva Fotografiska museet Stockholm/ Helmer Bäckströmin kokoelma 
(Fiskarsin museon kuvakokoelma, Museovirasto)  
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Perinteinen kylärakenne säilyi kirkonkylässä pitkäl( muu+u-
ma+omana aina 1970-luvulle saakka.  Kirkonkylän asutus 
sijoi+ui nauhamaises( Vanhan Turun(en varteen alkaen län-
nessä ns. Flemingin kiven (enoilta ja jatkuen idässä Pohjanku-
ruun. En(nen maan(e sitoo yhteen mi+akaavaltaan yhtenäi-
sen, ajallises( kerroksisen rakennetun ympäristön. Kirkonky-
län keskustan uusi rakentaminen katkaisee välillä maiseman.  

Kasberge(n kallio ja vanha harmaakivikirkko olivat hallitsevia 
ja tunnusomaisia maamerkkejä maisemassa.  Kolmannen 
maamerkin muodos(  1950 valmistunut arkkiteh( Hilding 
Ekelundin suunni+elema paloasema. Kallioiden väliin jäävä 
laaksoalue, säilyi rakentama+omana viljelyalueena  1970-
luvulle saakka.  

Selvitysalueen länsipuolella on kirkon ja (etä reunustavien 
vanhojen asuinrakennusten lisäksi  joitakin vanhempia, käy-
töstä jääneitä liikerakennuksia sekä (en pohjoispuolella nel-
jän, vuosien 1870-1950 välillä rakennetun koulurakennuksen 
ryhmä. Selvitysalueen itäreunassa on säilynyt 1860-luvulla 
apteekkina toiminut ja myöhemmin kansanopiston (Västra 
Nylands Folkhögskolan)  käytössä ollut rakennus sekä 1900-
luvun alussa valmistunut toinen koulurakennus. 

Rakentaminen oli keski+ynyt myös kirkon kohdalla pohjoi-
seen erkanevan Fiskarsin(en varteen. Tänne rakenne@in mm 
1909 valmistunut kunnantalo, sekä säästöpankki ja kunnallis-
ko(.   

Selvitysalueen sisällä on säilynyt hyvin vähän vanhempaa 
rakennuskantaa. Näitä ovat taiteka+oinen leipomo 1900-
luvun alusta sekä sen vieressä oleva rapa+u 1940-50 luvun 
asuin-liikerakennus.  

 

Kirkonkylän eteläpuolelle sijoi�uvan Gumnäsin �lan vaiheista on 
seloste�u  kappaleessa 4.4 

 

Vuoden 1950 valokuvassa on leipomo sävyltään nykyistä vaaleampi. 

Oikeanpuoleinen satulaka+oinen liikerakennus on myöhemmin 

pure+u. Edustalla on kirkon itäpuolelle sijoi+uva kiviladelman löytö-

paikka: N.Cleven kertomusta vuodelta 1951. (kuva Museovirasto) 

Selvitysalueen itäreunaan  rajautuva Kansanopisto vanhassa pos(-
kor(ssa. Tietä reunus( kaunis pystyrima-aita. Kuva Pojo Fotoklubb. 
K.Sandberg. Pohjan paikallishistoriallinen arkisto. 

4.3 Perinteinen  1970-luvulle säilynyt kylärakenne 

Gumnäsin/ Salorannan (la vanhassa 

Kasavuoren laelta otetussa valoku-

vassa.  (kuva Fiskarsin museon kuva-

kokoelma) 
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Kirkonkylä 1900-luvun alussa, 

mahdollises( 1920-luvulla. 

Leipomo on rakenne+u ja sen 

taakse pellon reunaan on kas-

vanut metsikkö. Asutus si-

joi+uu harvakseltaan Vanhan 

Turun(en varteen. Maisemaa 

hallitsee avoimen peltolaak-

son reunassa komea harmaa-

kivikirkko. 

Kuva julkaisusta Pohja kuvina.   

Kuva vuodelta 1949-50. Palo-

asemaa rakennetaan parhail-

laan. Sen taakse leipomon vie-

reen on valmistunut toinen 

asuin-liikerakennus. 

Pojo Fotoklubb. K.Sandberg. Pohjan 

paikallishistoriallinen arkisto. 

Kirkonkylä 1800-1900lukujen 

vaihteessa. Leipomoa ei vielä ole 

rakenne+u ja Kansanopiston uusi 

kaksikerroksinen rakennus on 

vielä vuoraama+a. Kapernaumin 

(lan ja kirkon välissä on avoin 

rantaan jatkuva viljelyalue. Ra-

kentaminen on keski+ynyt van-

han Turun(en varteen. 

Pojo Fotoklubb. K.Sandberg. Pohjan 

paikallishistoriallinen arkisto. 
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Ylempi kuva: Pohjan kun-
nan kar+a 1936 –ote 
MMH.  

Vanhalta Turun(eltä Ka-
pernaumin kohdalla ete-
lään erkanevan (en pääs-
sä lahden pohjukassa oli 
Klockaruddenin juhlapaik-
ka, joka myöhemmin siir-
tyi Gumnäsiin. 

 

Alempi kuva: Pitäjänkar+a 
vuodelta 1942 –ote MMH 

(Kansalliskirjasto) 
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Vanhan Turun(en ja Fiskarsin(en risteys oli keskeinen paikka kirkonky-

lässä. Siinä seisoi myös pitäjänmakasiini, joka myöhemmin on siirre+y 

muualle. Tien reunassa näkyy vasemmalta Pojo Handelslag, Branddepån 

ja Kallion (aiemmin Berglundin huvila), jotka kaikki on  myöhemmin pu-

re+u. 1950-luvun ilmakuva. Pojo Fotoklubb. Pohjan paikallishistorialli-

nen arkisto. 

Kirkonkylän maisema oli 1900-luvun alussa vielä avoin, Vanhaa Turun(etä reu-

nustavat  aidat ja yksi+äiset rakennukset. Tien pohjoispuolella näkyy 1970-

luvulla pure+u Kapernaumin asuinrakennus, ja eteläpuolella valkea taiteka+oi-

nen leipomo. Maamerkkinä maisemassa kohoaa komea harmaakivikirkko.  

Kuva 2938.1985 Museoviraston kokoelma  
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Ylempi kuva, Gumnäs fältväbels boställets 

ägor. Kar�a vuodelta 1791/ A. Nordenstedt. 

Odnäs fältväbels boställets ägor i Gumnäs by. 
Kar�a vuodelta 1861 –1874 Carl Meller 
( Asutushallitus).   

Tila mainitaan tällä kartalla Odnäsin nimellä. 
Vanhan Turun�en pohjoispuolella mainitaan 
Karlbergs villa (Berga) ja eteläpuolella kaksi 
mäkitupaa. 

Odnäsin rannalla oli markkinapaikka aina 
vuoteen 1776 saakka, jolloin käräjät pää� 
sen lakkau�amisesta. Syynä tähän oli e�ä 
toiminta oli johtanut liialliseen juopo�eluun 
ja tappeluihin.  Osa vaihtokaupasta siirtyi 
Åminnen myllylle lahden toisella puolella. 
(Nordström). Kyseessä lienee pappilan lähei-
syydessä sijainnut markkinapaikka. 

Varhaisimmat (edot Gumnäsistä löytyvät 
kirjeestä vuodelta 1460, jossa Jop(Jakob) 
Andersson Halikosta myy isältään Anders 
Gudmundssonilta perintönä saadun Poh-
jassa sijaitsevan Gummanaesin Naantalin 
luostarille. Myös Olof Djekn lienee ollut 
Gumnäsin omistajana tähän aikaan.   

Gumnäs oli noin 30 vuoden ajan luostarin 
omistuksessa. Henrik Claessonin leski, 
Lucia Olofsdo+er, sai (lan haltuunsa eri-
näisten maanvaihtojen ja oikeudellisten 
riitaisuuksien  seurauksena, ja siirsi omis-
tuksen serkun pojalleen Rötger Olofssonil-
le 1490. 

Gumnäs oli pitkään Uudenmaan jalkaväki-
rykmen(n Karjaan komppanian vääpeli 
asuinpaikka. Viran sai vuonna 1725 
Berndt Johan Aminoff, mu+a (laa hoi( 
Johan Ber(lsson.  Myöhemmin on (la 
ollut mm vääpeli Jacob Gustaf Munckin ja 
vääpeli Gabriel Sare´nin hallussa. Sare´n 
kuoleman jälkeen 1776 siirtyi (la meren-
kulun ja kaupan parissa toimineelle Hen-
rik Strandbergille, 1800-luvun vaihteessa 
vääpeli  Bernt Erlingille, ja vuonna 1808 
Peter Henrik Kraemerille.  Tilaa vuokrasi 
myöhemmin nimismies ja vuodesta 1852 
nimimies Carl Österholm. Tilalla asui 1870
-luvulta vuoteen 1882 lukkarina ja kan+o-
rina toiminut Karl Robert Bäckman. Gum-
näs kulki so(lasvirkatalon nimellä aina 
1800-luvun lopulle saakka.  

Suutari Johan Robert Ström asui Gumnä-
sissa 1900-luvun alusta 1930-luvulle. Tilal-
la asui vuodesta 1918 Tammisaaresta 
muu+anut puutarhuri Knut Fredrik Port-
man ja vuodesta 1925 Karl Henrik Lund-
berg. 

4.4  Gumnäsin / Odnäsin �lan  vaiheita 
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Gumnäs fältväbels boställets ägor . 

(Garl Mellerin kar�a vuodelta  1861 

Asutushallitus).  

Oikeassa yläkulmassa  kartan osasuu-

rennos jossa näkyy Ranta�en ja Gum-

näsin�en risteysalueen �lat: 

A Löväng, omistaja Joh.Rob Ström 

B Berga, omistaja Lo�en Sandberg 

C Stenbacka, omistaja Alexander Ny-
lund 

D Fredriksberg, omist. Gustava Portman 

E Odnäs, omistaja Val�o 

Gumnäsin ken�ävääpelin 

so�lasvirkatalon omistukset,  

kar�a vuodelta 1861

(Kansallisarkisto) 

Talon pohjoispuolelle si-

joi�uva alue nro 7 on mer-

ki�y puutarhaksi. Vihreällä 

merkityt Nro 3 on Harängen 

ja 11 Österängen ovat nii�y-

alueita. 
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Näkymä Kasavuorelta Gumnäsin suuntaan, kuva 
ote+u vuoden 1936 jälkeen.  Kuvassa näkyy edel-
leen säilynyt (ilinave+a, asuinrakennus sekä va-
ja. Taustalla näkyvä talousrakennus on myöhem-
min hävinnyt.  

Kuva Fiskarsin museo kokoelmista. 

Mauno ja Mar+a Saloranta os(vat 1929 asutushal-
litukselta Odnäsin vero(lasta lohkotun kantaosan
(38ha) joka sai nimen Saloranta,  ja myivät sen 
edelleen Pohjan kunnalle vuonna 1935. Lohkomi-
sen yhteydessä 1930 siirtyi Greta Knaapiselle 1,47 
ha suuruinen alue, joka säily@ nimen Odnäs.  

Knaapinen perus( paikalle vuonna 1930 kesäpen-
sionaa(n, jota hän ylläpi( aina maailmasodan al-
kuun saakka. Gerda oli Nygårdin (lan Eenok Knaa-
pisen sisko ja venäjän kielen ope+aja. Pensio-
naa@in kokoontui kesäisin hänen opiskeluaikaisia 
tu+uja, useimmat naima+omia ope+ajia kuten hän 
itse.  

Pensionaa@ toimi 1943-1944 Pohjan kirkonkylään 
perustetun Inkeriläisten pakolaisleirin sairastupana. 
(Minnen, Ingermanländska flyk(nglägret) 

Gerdan kuoleman jälkeen oli hänen veljellään ta-
voi+eena ase+ua Odnäsiin. Tämä ei kuitenkaan 
onnistunut ja Knaapinen myi (lan kunnalle vuonna 
1963. Rakennuksesta on enää perustukset jäljellä. 
(Broman) 

Kartoilla Gumnäsin (la kulki k  Odnäsin nimellä vuo-
desta 1861 ja sen kantaosa Salorannan nimellä vuo-
desta 1930-1964, jolloin (lalle palaute@in kunnan-
valtuuston päätöksellä  Gumnäsin nimi.  

 

Odnäsin päärakennus 1920-luvulla (kuva Pojo Foto-

klubb / Pohjan paikallishistoriallinen arkisto.) 

Gumnäs fältväbels boställets ägor . Ote 

kartasta Garl Mellerin kartasta vuodelta  

1861 (Asutushallitus) 

asuinrakennus 

Nave�a? 

sauna 

talli ja ai�arakennus 

puimala 

riihi 
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Pitäjänkar+a vuodelta 1942 –ote  

Alempi kuva Pohjan kunnan 

kar+a 1936 –ote MMH 

Gumnäsin/ Salorannan ja Odnäsin pihapiiri 
1960-luvulla. Odnäsin vanha, myöhemmin 
pure+u päärakennus on pihan itäreunalla. 
Pihan eteläreunan talousrakennus on myö-
hemmin pure+u. 

Ote vuoden 1963(1979) rakennuskaavan 
pohjakartasta, vuodelta 1951/1963  

KU 9.10.1964 
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 4.5 Dagan puisto  

Kirkon edustalle 1951 valmistunut Dagan puisto raken-
ne@in muistomerkiksi kuntaa sodan aikana 1939-1944 ja 
sen jälkivuosina avustaneelle ruotsalaiselle ystävyyskun-
nalle Dagalle. 

Alue oli yksityisomistuksessa ja sinne oli 1940-luvulla suun-
niteltu rakenne+avaksi linja-autotalli. Erinäisten maajärjes-
telyjen, ja Fiskars Oy:n lahjoitusten turvin onnistu@in talli 
sijoi+amaan muualle,  ja tulevan puisto-alueen maat siir-
tyivät 1946 seurakunnan omistukseen.  Paikalla sijainnut 
pitäjänmakasiini määrä@in siirre+äväksi pois, koska raken-
nus ei enää toiminut alkuperäisessä käytössään. Rakennus 
oli ollut mm Pohjan vapaapalokunnan käytössä. Makasiini 
myy(in huutokaupalla, ja hirret päätyivät tämän seurauk-
sena Ramskullaan pystytetyn omako(talon rungoksi. 

Puiston ensimmäiset luonnokset ja kustannuslaskelmat 
laa( 1950 puutarhuri Folke Ohlsson ja Runar Leander. Puis-
ton varsinainen suunni+elu anne@in  suomalaisen puutar-
ha-arkkitehtuurin pioneerin Paul Ohlssonin tehtäväksi. 
Kesällä 1951 oli puisto valmis. Puiston rakentamiseen käy-
tetyt  1,5 miljoonaa markkaa rahoite@in enimmäkseen 
arpajais– ja huutokauppatuotoilla. Kunta osallistui hank-
keeseen 3000 markalla. (VN 23368).  

Kirkon edustan Fiskarsin(en risteyksen kolmioon istute@in 
jalokuusia, jotka 1960-luvun lopulla kaade@in. Syynä tä-
hän oli e+ä kuuset pei@vät liiaksi näkymiä risteysalueella.  

Kunnantalon rakentaminen 1987-1989 joh(  puistoalue 
pienenemiseen, ja korvaavaa maata suihkulähteen vieres-
tä. 

Lähteet Västra Nyland VN 23368 ja  Daga-parken 2010 

Folke Ohlssonin ja Runar Leanderin 
laa�ma suunnitelma vuodelta 1950. 
Kuva Daga-parken 2010 

Daga- puiston luovutus Daga- komitealle 27.6.1951.  Kuva 
G.Johanssonin ja B.Sjöblomin kokoamasta Daga-parken 2010– julkai-
susta. 
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Puutarha-arkkiteh( Maj-Lis Rosenbröijer laa( 1980-luvun alussa 
suunnitelman puiston kunnostamiseksi ja laajentamiseksi ajolii-
kenteeltä sulje+avan Vanhan Fiskarsin(en ja kirjaston suuntaan. 
Puistoon sisällyte@in samalla Fiskarsin(en ja Vanhan Turun(en 
risteysalue. Suunnitelmaan sisältyi lisäksi kunnantalon ympäristö. 
Rakennustyöt valmistuivat 1985. (VN 7.10.1981)  

Yläpuolisessa kuvassa on ote Rosenbröijerin suunnitelmasta. Kive-
tyt vapaamuotoiset käytävät ja leikkipaikka kunnoste@in. Uutena 
elemen@nä oli pyöreä suihkuallas. (kuva Arkkitehtuurimuseon 
arkisto, Rosenbröijerin kokoelma)  

Viereisessä Västra Nylandin leh(ar(kkelin yhteydessä 1985 jul-
kaistussa kuvassa näkyy puiston 1980-luvun kunnostuksen jälkei-
nen ilme. Tilaa jäsentävät koristeelliset perenna- ja pensasistutuk-
set. 
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Puiston nykyilme 

Puiston ilme on tänä päivänä aiempaa huoma+avas( pelkistetympi.  Pääosa pensas ja perennaistu-
tuksista on poiste+u ja korva+u nurmella. Myös vanhaan leikkipaikkaan lii+yneet kivetyt mutki+ele-
vat polut on poiste+u. Karjaan Lions-Club lahjoi@ alueelle 1998 pystytetyn leikkipaikan, joka osal-
taan on muu+anut puiston kokonaisilme+ä. 

Puiston alkuperäisistä ra-
kenteista on säilynyt liuske-
kiviverhoiltu pergola ja 
siihen lii+yvä altaani. 
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 4.6 Gumnäsin juhlapaikka 

 

Gumnäsin iskelmäkilpailut. kuva kirjasta Pohja kuvina, Tammisaari 1988. 

Kun Pohjan kunta vuonna 1959  täy@ 600 vuo+a, juhli@in tapausta mm esi+ämällä Nanny Westerlundin kirjoi+ama ja oh-
jaama Pohjan vaiheisiin perustuva historiallinen kavalkadi. Tätä varten rakenne@in Gumnäsin luonnonkauniille eteläiselle 
niemelle lava, jossa kavalkadi ja pääjuhla järjeste@in.  Lava on myöhemmin toiminut suosi+una tanssilavana jossa myös on 
järjeste+y iskelmäkilpailuja. Ennen tanssilavan rakentamista on tansseja (e+äväs( pide+y Gumnäsin niityllä. Lähellä on 
myös suosi+u Gumnäsin uimaranta. 

8-kulmainen puurakenteinen betonipilareille peruste+u tanssilava sai myöhemmin ka+een ja seinät, joissa on kau+aaltaan 
ava+avat luukut. Takaosassa on pieni näy+ämökoroke ja etuosassa myöhemmin lisä+y katos lipputankotelineineen. Lava 
näy+ää rakenteiden puolesta  säilyneen varsin hyvin alkuperäisenä. Sisä(loissa ei tämän selvityksen yhteydessä käyty. 

Gumnäsin juhlapaikka on edelleen kesäaikaan tanssi ja juhlakäytössä . Gumnäsissä on järjeste+y tanssien ohella mm iskel-
mäkilpailuja sekä useana kesänä  Faces Etno Fes(vaali. 

 

 

 

Gumnäsin juhlapaikalla 1959 esite+y Pohjan pitäjän 600-vuo(sjuhlan historiallinen kavalkadi. Valokuvaaja 

Lauri Roini.  Kuva Fiskarsin museon kokoelma 
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Pohjan 600-vuo(skavalkadin kuvaelma esite@in sitä varten 1959 rakennetul-

la Gumnäsin lavalla, tämän takia ka+o teh(in myöhemmin, kuva kirjasta Poh-

ja kuvina, Tammisaari 1988. 

Amfitea+eriin rakenne@in istumapaikat 

2000 henkilölle. Kuva VN 1959.  
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Arkkitehdit  Hilding Ekelund ja Woldemar 

Baeckman laa(vat 1945 Pohjan kirkonkylään 

suunnitelman juhla ja urheilukeskukseksi. 

Suunnitelma käsi@ Vanhan Turun(en reu-

naan, suunnilleen nykyisen paloaseman paikal-

le sijoi+uvan juhlarakennuksen, johon oli va-

ra+u (lat myös paloautoille. Rakennuksen 

itäpäädyssä oli näy+ämö ja ulkoilmakatsomo. 

Urheiluken+ä, johon lii+yi 1700 hengen katso-

mo sijoi+ui eteläpuolelle. Tämä hanke ei to-

teutunut, mu+a sen sijaan rakenne@in paikal-

le Hilding Ekelundin suunni+elema 1951 val-

mistunut paloasema. Kuva-o+eet Rakennustai-

teen museo/ Hilding Ekelundin piirustusarkis-

to. 

 4.7 Toteutuma"omia visioita  
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Seuraava yksityiskohtaisempi rakennuskaava 

hyväksy@in kunnanvaltuustossa jo vuonna 

1971. Fiskarsin(en vanha linjaus katkais(in ja 

osa keskusta-alueesta vara@in kerrostalora-

kentamiseen, sekä asuinliikerakennuksille.  

Kansanopiston ton@ sisällyte@in Pohjan(en 

itäpuoliseen kerrostaloalueeseen. Pohjakartal-

la näkyy Kapernaumin (lan rakennukset, jotka 

jäivät uusien liike– ja kerrostaloton@en alle.  

Myös Fiskarsin(en varressa olleet yksi+äiset 

pienet rakennukset jäivät uusien  alueiden 

alle. 

Viereinen kuva : Rakennuskaava 1971 Gumnä-

sin kylä ja Kyrkbackan yksinäistalo, kor+elit 

28,109-115.  

Keskustan kaavoitus käynnistyi 1960-luvulla. Laaja Bollstadin, 
Borgbyn, Gumnäsin ja Ramskullan kyliä sekä Kyrkbackan, Näs-
byn , Prestgårdin ja Sonabackan (loja koskeva rakennuskaava 
vahviste@in 1967. Nykyinen keskusta-alue kirkon itäpuolella 
kaavoite@in kokonaisuudessaan yleisten rakennusten alueeksi. 
Uudelle valta(elle vara@in kaavassa laajat risteysalueet, jotka 
pei@vät alleen useita asuinrakennuksia.  

5  Keskustan kaavoitus ja uudistaminen käynnistyy 1960-luvulla 
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VN 2.8.1980 

Edelleen säilynyt grillikioskin rakennus valmistui 1982.  

Leh(leikkeleitä  

VN 11.2.1978 

VN 17.2.1982 

Kevyen liikenteen �e rakenteilla Pohjan keskus-

tassa. KS 6.8.1981 

VN Västra Nyland 
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Arkkiteh( Lasse Heikkisen laa(ma havainnekuva vuodelta 1985. Torialue+a kiertää matala katos , jonka alle sijoi+uu 

kioski– ja liike(loja sekä taksi– ja linja-autoasema.  Terveysaseman erillisenä rakennuksena (7)  esite+y  laajennus raken-

ne@in myöhemmin terveysaseman kylkeen. VN 11.10.1985) 

VN 12.4.1996 VN 4.7.1993 

VN 14.4.1983 

VN 18.6.1982 



Rakennetun kul+uuriympäristön selvitys Gumnäsin ja Kirkonkylän asemakaava-alueella   

Arkkiteh(toimisto Kris(na Karlsson             34 (54) 

6. Nyky(lanne, rakenne+u kul+uuriympäristö ja kaupunkikuva 

Kerrostalokor+eli, 1972 

lämpökeskus 

Rivitalo, 1971, suunni+elu 

Keskus- Sato 

Kerrostalokor+eli, 1978-1983 1962-1963 rakenne+u ja 1989/ 

1992  laajenne+u ja saneera+u 

terveyskeskus.  

Paloasema 1950 

ks. inventoin( 

Gumnäsin (lakeskus, 

ks. inventoin( 

Gumnäsin juhlapaikka, 

ks. inventoin( 

vedenpuhdistamo 
Asuin-

liikerakennukset 

1906 ja 1925 

Kunnantalo vuodelta 1977 

Kirjasto, 1980-luku 

Satamassa on venevaja arviolta 

1950-luvulta, sekä uudempi asuin– 

ja kerhorakennus  

Vuonna 1962 rakenne+ua en(s-

tä Varubodenin kiinteistöä on 

myöhemmin laajenne+u ja 

muute+u. Rakennuksessa on 

aiemmin toiminut mm ravintola. 

Pohjankulman liikerakennus, 

1980-luku 

Dagan puisto vuodelta 1951 

ks. inventoin( 

Asuin-liikerakennus, 1978 Kioski 1982 
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Vanhan Turun(en varren kylämaisemaa. 

Paloasema on 

kirkon ohella 

merki+ävä 

maamerkki kau-

punkikuvassa. 

Torni näkyy  

laajal(  matalan 

kaupunkiraken-

teen lomasta. 

Selvitysalueeseen rajautu-

vat Turun(en varteen si-

joi+uva Västra Nylands 

Folkhögskolan vanhat kou-

lurakennukset ovat tunnus-

omaisia Pohjan kirkonkylän 

kul+uurimaisemassa. Van-

hempi punainen rakennus 

on toiminut mm apteekkina 

1860-luvulla, ja on nyt suo-

jeltu uudessa asemakaavas-

sa.  Pitkään tyhjillään olleet 

rakennukset siirtyivät hil-

ja+ain yksityiseen omistuk-

seen.   
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1970-1980- luvun keskustakor"elit  

Pohjan keskusta on säily+änyt 1970– ja 1980-luvulla 

muotoutuneen, ja aikakaudelleen tyypillisen ilmeensä.  

Suorakulmaiseen koordinaa(stoon jalankulkurai(n 

varteen sijoi+uva liike- ja toimistorakentaminen muo-

dostaa matalaa ja väljää, paikoin keskeneräisen olois-

ta,  kaupunkirakenne+a.  Tasaiseen laaksoon sijoi+u-

van rakentamisen lomasta pilko+aa edelleen maa-

merkkeinä kirkko, paloaseman torni ja Kasavuori. Asu-

minen sijoi+uu itä- ja pohjoisreunalle 3-kerroksisiin 

aikaudelleen tyypillisiin kerrostaloihin. 

Säästöpankin ja Varubodenin yhteishankkeena toteute+u Poh-

jankulman liikerakennus  1980-luvulta rakenne@in Kaper-

naumin ton(lle Vanhan Turun(en ja Pohjan(en kulmaan.  

Näkymä kävelyrai@a pitkin pohjoiseen, vasemmalla kunnantalo. 

Kunnantalon ja liikerakennuksen välistä pilko+aa vanha leipomo. 

Näkymä kävelyrai@a pitkin pohjoiseen, vasemmalla kunnantalo. 

Näkymä kävelyrai@a pitkin pohjoiseen, oikealla liike ja asuinra-

kennus. 

Kirjaston ton@ on vain pieneltä osin rakenne+u. Nurmialueen halki 

avautuu avara näkymä pohjoiseen terveyskeskuksen suuntaa. 
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Rakennukset 

Kirjasto valmistui 1980-luvulla. 

1962 rakenne+u arkkiteh( Paula Pihkalan suunni+elema terve-

yskeskus sijoi+uu aivan kirkon muurin viereen vanhan (elinja-

uksen reunaan.  Rakennuksen myöhemmät laajennukset 1989 

ja 1992 ovat muu+aneet sen ilme+ä kyläkuvassa. 

Kunnantalon edustalla on säilynyt Dagan puistoon lii+yvä alku-

peräinen  liuskekivipintainen pergola ja altaani. 

Arkkitehtuuritoimisto Lasse Heikkisen 1977 suunni+elema 

kunnantalo on nykyään tyhjillään. 

Alueen pohjoisreunaan sijoi+uvat 1978-1983 rakennetut ker-

roksiset  kerrostalot ovat hyvin säily+äneet aikakaudelleen 

tunnusomaisen ilmeensä. 

Kerrostalokor+elit Pohjan(en itäreunassa ovat aikakaudelleen 

tyypillisiä. Myöhemmät julkisivumuutokset ovat jonkin verran 

muu+aneet alkuperäistä ilme+ä. 

Rivitalo Vanhan Turun(en eteläreunassa 

Kioski torin pohjoisreunalla on 

käy+ämä+ömänä. 

Gumnäsin (lan vanha hirsinen ai+a 

jää selvitysalueen ulkopuolelle 

Satamassa sijaitseva  venevaja on ilmeeltään 1950-luvulta  
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Pohjan�en maisema 

Kasavuori kirkonkylän maisemassa 
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Selvitysalueeseen rajautuva valtakunnallises� arvokas Pohjan kirkon ja ranta�en ympäristö 
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7. Rakennetun kul+uuriympäristön kohteet 

Rakennetun kul"uuriympäristön kohteet 

1 Paloasema 

2 Liike– ja asuinrakennus 

3 Liike– ja asuinrakennus, en(nen leipomo 

4 Gumnäsin (la 

 4a asuinrakennus 

 4d  nave+a 

5 Dagan puisto  

19 Fiskarsin(e 5 

 

Muinaisjäännökset 

m1 Gumnäs, kiinteä muinaisjäännös 

m2 Pohjan kirkko, kiinteä muinaisjäännös 

 Kirkon ympäristön muinaisjäännösalue+a ei ole raja+u.  

m3 Kasberget, pronssikau(nen röykkiö 
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Osoite Vanha Turun(e 

Rekisterinumero 678-4-39 

Ajoitus 1950 

Rakennustyyppi Paloasema 

1. Paloasema 

Kuvaus Hyvin näkyväs( Pohjan kirkonkylän keskustaan Vanhan Turun(en ja Fiskarsin(en risteykseen sijoi+u-

va arkkiteh( Hilding Ekelundin suunni+elema ja 1950 valmistunut paloaseman rakennus. Ekelundin 

vaikutus sodanjälkeiseen rakentamiseen erityises( naapurikunnassa Karjaalla on ollut merki+ävä.  

Hän osallistui asemakaavoitukseen ja  suunni+eli lähes kaikki Karjaan julkiset rakennukset 1940 luvul-

ta 1970-luvulle. Pohjassa Ekelund on paloaseman ohella suunnitellut mm  Pohjassa Billnäsin ruukin 

kansakoulun laajennuksen 1940-luvun lopulla. 

Alkuperäisissä piirustuksissa paloautotalliksi nimite+y paloaseman rakennus käsi+ää ilmeeltään varsin 

tavanomaisen 1950-luvun yksityiskoh(a omaavan satulaka+oisen rakennusmassan, johon lii+yy funk-

(onalis(sia vaiku+eita omaava kaupunkikuvassa maamerkkinä kohoava komea valkea letkutorni. Tor-

nia jäsentää kadun puoleisessa julkisivussa kolme sisäänvede+yä parveke+a  sekä ylimmäisenä neljäs 

ulokeparveke. Funk(onalis(sia vaiku+eita ilmentää valkea väritys, sirot detaljit sekä tornin ja siihen 

lii+yvän savupiipun porrastetut rakennusmassat.  Julkisivun teräsputkirunkoiset (kasaskelmat on 

myöhemmin poiste+u. Rakennuksen kaksikerroksinen päämassa edustaa alkuperäiseltä ilmeeltään 

varsin tavanomaista 1950-luvun arkkitehtuuria. Julkisivut on rapa+uja, ikkunat ovat yleensä 2– tai 3-

jakoisia ja ka+omuoto on osi+ain epäsymmetrinen satulaka+o. Ka+o on toisella lappeella on jatke+u 

sisäänkäynnin yli, muodostaen itäjulkisivusta epäsymmetrisen. 

Rakennusta on  mahdollises( korja+u ja muute+u useampaankin o+eeseen.  Edellinen Arkkiteh(toi-

misto Kü+ner Ky suunni+elema peruskorjaus teh(in vuonna 2010.  Eteläpuolelle teh(in laajennus ja 

samassa yhteydessä peruskorja@in julkisivut. Korjauksen yhteydessä muute@in ilmeises( myös julki-

sivun värisävyä. Länsipäädyn alun perin puuverhoiltuna suunniteltu tehty tehoste on korva+u valkeal-

la väritehosteella, jota aiheena on jatke+u laajennuksessa. Uudet ikkunat ja ovet ovat alumiiniraken-

teisia.  

Paloaseman  torni on hyvin säily+änyt alkuperäisen ilmeensä ja asemansa kaupunkikuvassa. Muilta 

osin on rakennuksen ilme on korjausten ja muutosten seurauksena jonkin verran muu+unut. Tähän 

ovat vaiku+aneet erityises( uusi sileä rappaus  ja yksityiskoh(en, kuten ikkunoiden ja ovien muutok-

set . 

Historia  

Lähteet Arkkitehtuurimuseo, Hilding Ekelundin piirustusarkisto. Museovirasto, Rky. 

Suojeluperusteet Kirkonkylään keskeises( Pohjan(en ja vanhan Turun(en risteykseen sijoi+uva arkkiteh( Hilding Eke-

lundin suunni+elema paloasema. Rakennus, johon lii+yy komea funkisvaiku+einen valkea letkutorni, 

on Pohjan kirkonkylän kaupunkikuvassa tunnusomainen .  Myöhemmät julkisivumuutokset ovat jon-

kin verran muu+aneet rakennuksen ilme+ä. 

Rakennushistoriallinen arvo x 

Kaupunkikuvallinen arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Paloaseman torni 

1980-luvulla, kuva 

leh(ar(kkelista 
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Arkkiteh( Hilding Ekelundin laa(mia Paloaseman tai paloautotallin alkuperäisiä piirustuksia vuodelta 1949.  

Ei mi+akaavassa. Rakennustaiteen museo/ Hilding Ekelundin piirustusarkisto. 
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2  asuin– ja liikerakennus 

Kuvaus Vanhan Turun(en varteen sijoi+uva 2-kerroksinen aumaka+oinen liike– ja asuinrakennus 1940

-1950-luvulta. Rakennus on ilmeeltään aikakaudelleen tyypillinen ja yksityiskohdiltaan pelkis-

te+y. Julkisivuissa on alkuperäinen karkea ruskean-harmaa rappaus,  julkisivun ulkopintaan 

sijoitetut 2– ja 3– jakoiset ikkunat. Maantasokerroksessa on sirolinjaiset suuret myymäläikku-

nat, joita yhdistää katujulkisivun mi+ainen paneeliverhoiltu palkkiaihe. Myymälän puurunkoi-

set maalatut puu-lasiovet saa+avat olla alkuperäiset tai myöhemmän laajennuksen yhteydessä 

uusi+uja. 

Rakennuksen eteläpuolella on köynnösten pei+ämä kuis( ja sen päällä parveke. Aumatun ka-

ton verhouksena on tumma sauma+u pel(. Umpiräystäiden alapinta on puuverhoiltu.  

Rakennukseen on myöhemmin, mahdollises( 1970-luvulla, tehty 1-kerroksinen loivalla pul-

pe@katolla varuste+u myymäläsiipi. Julkisivut on verhoiltu puupaneelilla ja päärakennusta 

vastaavilla tammi-lasiovilla varustetut sisäänkäynnit on sijoite+u sisäänvede+ynä julkisivulin-

jasta. Laajennus sijoi+uu rakennuksen itäpäätyyn, hieman sisäänvede+ynä, siten e+ä alkupe-

räinen rakennusmassa on kaupunkikuvassa edelleen hyvin hahmote+avissa. 

Rakennus on hyvin säily+änyt aikakaudelle tyypillisen ilmeensä, ja lii+yy oleellisena osana Poh-

jan kirkonkylän Vanhan Turun(en varren kul+uuriympäristöön. 

 

Historia  

Lähteet  

Suojeluperusteet Kirkonkylän kaupunkikuvassa näkyväs( sijoi+uva ilmeeltään hyvin säilynyt ja aikaudelleen tyy-

pillinen 1940-50 luvun asuin-liikerakennus. Rakennus muodostaa parin viereisen hieman van-

hemman en(sen leipomorakennuksen kanssa. 

Rakennushistoriallinen arvo  

Kaupunkikuvallinen arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Osoite Vanha Turun(e 

Rekisterinumero 678-3-1 

Ajoitus 1940-50-luku 

Rakennustyyppi Asuin-liikerakennus 
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3  en(nen leipomo 

Kuvaus Vanhan Turun(en varteen sijoi+uva 2-kerroksinen taiteka+oinen kauniis( detaljoitu en(nen leipomon 

rakennus 1900-luvun alusta. Rakennus on  kirkonkylän alueen harvoja säilyneitä vanhempia liikeraken-

nuksia.  

Tiilirunkoinen 1½ kerroksinen rakennus sijoi+uu kaupunkikuvassa näkyväs( rinteeseen aivan (en reu-

naan. Rakennus sijoi+uu rinteeseen siten e+ä kellarikerros eteläjulkisivulla on maanpäällinen. Jul-

kisivuissa on karkea ruskanharmaa rappaus ja ka+eena vanha mahdollises( jopa alkuperäinen sau-

ma+u pel(kate. Kadun puolella on suurehko satulaka+oinen frontoni jossa aiemmin olleet 2 ikkunaa 

on myöhemmin korva+u yhdellä. Myös pihan puolella on pienempi pulpe@ka+oinen frontoni. Hol-

va+uihin ikkuna-aukkoihin sijoi+uvat 6-ruutuiset puuikkunat saa+avat olla alkuperäiset. Nykyään val-

koiset ikkunanpui+eet ovat vanhan valokuva perusteella aiemmin olleet tummia. Kaikki kellari-ikkunat 

on hilja+ain uusi+u, ja korva+u ilmeeltään poikkeavilla yksiruutuisilla alumiinipintaisilla ikkunoilla. 

Myös uudet ulko-ovet– erityises( kadun puolella ovat muu+aneet rakennuksen ilme+ä. Kaareva teräs-

katos on vanha, mahdollises( alkuperäinen. 

Rakennukseen on myöhemmin, mahdollises( 1970-luvulla, tehty 1-kerroksinen loivalla pulpe@katolla 

ja korostetulla leveällä eturäystäällä varuste+u myymäläsiipi. Julkisivut on verhoiltu puupaneelilla. 

Ilmeeltään vahvas( poikkeava parakkimainen laajennus sijoi+uu rakennuksen itäpäätyyn, suoraan ra-

kennuksen julkisivulinjaan.   

Vanha leipomorakennus on pääpiirtei+äin varsin hyvin säily+änyt alkuperäisen ilmeensä, joskin viime-

aikaiset ovi– ja ikkunamuutokset ovat sitä hieman muu+aneet. Myöhemmin tehtyä laajennusta ei ole 

onnistu+u sovi+amaan vanhaan rakennukseen, ja jatkossa tulisikin harkita laajennuksen kaupunkiku-

vallista kohentamista.  Rakennus lii+yy oleellisena osana Pohjan kirkonkylän Vanhan Turun(en varren 

kul+uuriympäristöön. 

Historia Pohjan kirkonkylässä on aiemmin ollut toinenkin leipomo,  

ns. Enbergin leipomo, joka paloi 1980. 

Lähteet Kuva Fiskarsin museo 

Suojeluperusteet Kirkonkylän kaupunkikuvassa näkyväs( sijoi+uva ilmeeltään hyvin säilynyt en(nen leipomorakennus 

1900-luvun alusta.  Rakennus muodostaa kaupunkikuvallisen parin viereisen  

asuinliikerakennuksen kanssa. 

Rakennushistoriallinen arvo  

Kaupunkikuvallinen arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Osoite Vanha Turun(e 

Rekisterinumero 678-2-3 

Ajoitus 1906 

Rakennustyyppi Asuin-liikerakennus, en(nen leipomo 

Kaareva koristeellinen teräskatos on van-

ha, mahdollises( alkuperäinen. Katos 

näkyy 1950-luvun valokuvassa. 

Ulko-ovet on hil-

ja+ain uusi+u ja 

muute+u.  Kuvassa 

näkyy aiempi ulko-

ovi, johon lii+yi 

yläikkuna. 

Kuvaote julkaisusta Pohja kuvina.   
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1900-luvun alun valokuvassa on leipomo vielä (ilipintainen. Katon 

frontonissa oli alun perin 2 6-ruutuista ikkunaa, jotka myöhemmin on 

korva+u yhdellä 2-jakoisella ikkunalla. Fiskarsin museon kuva-arkisto. 

Kadun puolella oli alkujaan vain yksi ovi, hilja+ain uusitut ulko-ovet 

poikkeavat ilmeeltään aiemmista. Yksityiskohtein muutokset ovat vai-

ku+aneet kokonaisilmeeseen. 

Itäpäädyn puurakenteinen pulpe@ka+oinen laajennus lienee 1970-luvulta. Rakennusta kunnoste@in kesällä 

2013. Vanhat leivinuunit pure@in samalla. 
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4. Gumnäsin (la  

4a 

Historia Jo 1400-luvulta tunne+u Pohjan kanta(loihin kuuluva (la, joka toimi pitkään so(lasvirkatalona. Tila kulki 
1800-luvun lopulla Odnäsin nimellä, kunnes siitä 1929 lohko@in erilleen Salorannan ja Odnäsin (lat. Kun-
ta os( Salorannan (lan vuonna 1936. Nave+a rakenne@in samana vuonna ja  viljelymaat anne@in vuok-
ralle. Tilalle palaute@in kunnanvaltuuston päätöksellä 1964 Gumnäsin nimi. Tilan historiaa on tarkemmin 
kuvailtu kohdassa 4.4 (sivut 20-23 ) 

Kuvaus Tilakeskus 

Gumnäsin (lakeskus sijoi+uu Pohjan kirkonkylän eteläpuolelle, rannalla sijaitsevalle kallioiselle mäkikum-
pareelle, josta avautuu komeita näkymiä Pohjanpitäjänlahdelle.  Jo 1400-luvulta tunnetun vanhan kanta-
(lan ja so(lasvirkatalona toimineen (lan nykyinen rakennuskanta on 1900-luvulta.  Erityisen arvokkaita 
yksi+äisiä rakennuksia ei (lalla ole säilynyt. Vanhinta kerrostumaa edustaa  1½ kerroksinen mahdollises( 
työväen asuntona toiminut  1800-1900-luvun vaihteen asuinrakennus. Lisäksi on pihapiirissä jälleenra-
kennuskauden pientalo, 1936 valmistunut puna(ilinen nave+a sekä kaksi vajaa.  Tilasta lohkotun Odnäsin 
(lan koristeellinen taiteka+oinen pensionaa@na toiminut päärakennus  on myöhemmin hävinnyt.  Ra-
kennuksen perustuksia on (e+äväs( säilynyt maastossa. 

Tila on Raaseporin kaupungin omistuksessa. Maa(latoiminta on (lalla lopete+u kauan si+en ja sen seura-
uksena on myös pihapiiri talousrakennuksineen jäänyt käy+öä ja hoitoa vaille. Osa talousrakennuksista 
on pure+u. Pienempi asuinrakennus on asuinkäytössä, ja nave+a on nykyään venekerhon varasto(lana. 
Vanhempi asuinrakennus on tyhjillään. 

Tilan pitkä kul+uurihistoriallinen tausta on edelleen ais(+avissa pihamäen vanhassa ja lajikkeistoltaan 
monipuolisessa kasvillisuudessa. Odnäsin ja Gumnäsin talojen pihapiirissä ja pihaan johtavan (en reunas-
sa  kasvaa maisemallises( komeita suurikokoisia saarnia, leh(kuusia ja tammia.  Pihan eteläreunassa on 
ylikasvanut kuusiaita.  1800-luvun kar+ojen ja myöhempien valokuvien perusteella on  asuinrakennuksen 
pohjoispuolella sijainnut puutarha.  

4a. vanhempi asuinrakennus 

Pihan pohjoisreunaa rajaa 1½-kerroksinen, olete+avas( 1920-luvulla rakenne+u satulaka+oinen asuinra-
kennus. Vanhojen kar+ojen perusteella on päärakennus sijoi+unut näille paikoin ainakin jo 1800-luvun 
puolivälissä. Tilan edellinen päärakennus tuhoutui kuitenkin (e+äväs( palossa pitkäperjantaina 1922.  

Lohkokivisokkelilla varustetun rakennuksen  länsipäädyssä on  nurkkakiville peruste+u ja suurella ikkunal-
la varuste+u lasiveranta. Sokkeli on pihan puolella matala, ja julkisivu verhous on kosteudesta vaurioitu-
nut. Julkisivuissa on vanhempi vaihtelevan levyinen pystyrimavuoraus. 6-ja 9-ruutuiset, kiinteällä yläikku-
nalla varustetut ikkunat lienevät alkuperäiset. Vuorilaudat on muotoiltuja. Muutoin rakennus on ilmeel-
tään pelkiste+y. Ka+eena on vanha konesauma+u mustaksi maala+u pel(.  

Pihan puolella on kaksi aumaka+oista kuis(a ja kolme sisäänkäyn(ä. Toinen kuisteista on ilmeeltään 1940
-50 luvulla rakenne+u ja siihen lii+yy betoniportaat. Ilmeeltään umpinainen kuis( on jonkin verran 
muu+anut rakennuksen alkuperäistä ilme+ä. Toinen pienempi lasikuis( lii+yy länsipäädyn verantaan. 
Ovet ovat myöhemmin uusi+uja pystypaneeliovia.  

Suojeluperusteet: 

Gumnäsin �laan kuuluva ilmeeltään varsin hyvin säilynyt 1920-luvun asuinrakennus.  Rakennus on nave-
tan ja vajan ohella ainoa vanhempi 1900-luvun alkupuolelta säilynyt rakennus. Rakennuksilla on kirkonky-
län suunnalta ja Gumnäsin�en varresta tarkasteltuna maisemallista arvoa, ja niiden säily�ämistä perus-
telee erityises� �lan kul�uurihistoriallinen merkitys.  

Maisemallinen ja kul�uurihistoriallinen arvo. 

Osoite Gumnäsin(e 

Rekisterinumero 678-4-39 

Ajoitus 1920-luku, 1936-, 1940-50-l 

Rakennustyyppi Maa(la 
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Ote vanhasta valokuvasta. Edustalla Gumnäsin edelleen 
säilynyt asuinrakennus ja sen edustalla puutarha.  Navetan 
vasemmalla puolella näkyy myöhemmin pure+u talousra-
kennus. 

Odnäsin päärakennus 1920-luvulla. Rakennus on tuhoutu-

nut myöhemmin. (Pojo Fotoklubb/ Pohjan paikallishistorial-

linen arkisto) 
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4. Gumnäsin (la  

4b, 4c, 4d 

Rakennushistoriallinen arvo  

Kaupunkikuvallinen/ maisemallinen  arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Osoite Gumnäsin(e 

Rekisterinumero 678-4-39 

 4b. 1940-50-luvun asuinrakennus 

Toinen jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä omaava asuinrakennus sijoi+uu pihapiirin eteläreunaan. 1½ 
kerroksinen satulaka+oinen rakennus on sovite+u rinnemaastoon. Kellariin on sijoite+u autotalli, johon 
on ajo rakennuksen itäpäädystä. Rakennus on hyvin säily+änyt alkuperäiset piirteensä.   

Suojeluperusteet:   Ei erityisiä suojeluperusteita 

4c Liiteri  

Asuinrakennuksen ja navetan väliin sijoi+uva puurakenteinen liiteri. Kapearunkoinen pitkähkö rakennus 
on pystyrimavuora+u ja ka+eena on vanhempi semen@(ili. Pohjoisjulkisivulla on kaksi matalaa jaotuk-
seltaan jugendvaiku+eista ikkunaa. Eteläjulkisivulla on useampi lautarakenteinen pariovi. Katon harja on 
paikoin painunut. 

Suojeluperusteet:  Ei erityisiä suojeluperusteita. Mikäli rakennukselle jatkossa löytyy käy�öä on sen säi-
ly�äminen osana maa�lan pihakokonaisuu�a on suotavaa. 

4d. Nave"a 

Pihapiiriä rajaa lännessä puna(ilinen satulaka+oinen 1936 valmistunut nave+a.  Kaunis yksityiskohta on 
räystään porraste+u (ilimuuraus joka päädyissä pää+yy ns. kissanpenkkiaiheeseen. Ka+eena on alkupe-
räinen semen@(ili. Länsipuolella on vin(lle johtava betonirunkoinen ajosilta.  6-ruutuiset puuikkunat 
lienevät alkuperäiset, mu+a ovia on myöhemmin uusi+u ja pohjoispäätyyn on tehty pariovi. 

Eteläpäädyssä on säilynyt nave+aan lii+yneen talousrakennuksen betoniperustuksia. Nave+a on varsin 
hyvin säily+änyt lakuperäisen ilmeensä joskin teknisiä ongelmia näkyy paikoin painuneessa katossa, sekä 
erityises( eteläjulkisivun rapautuneissa (ilissä. Teknistä kuntoa tai sisä(loja ei tämän selvityksen yhtey-
dessä ole selvite+y. 

Suojeluperusteet: 

Gumnäsin �laan kuuluva ja pihapiiriä rajaava ilmeeltään hyvin säilynyt 1930-luvun �ilinave�a. Rakennus 
on asuinrakennuksen  ja liiterin ohella ainoa vanhempi 1900-luvun alkupuolelta säilynyt rakennus. Raken-
nuksilla on kirkonkylän suunnalta ja Gumnäsin�en varresta tarkasteltuna maisemallista arvoa, ja niiden 
säily�ämistä perustelee erityises� �lan kul�uurihistoriallinen merkitys.  

 

Lähteet Minnen från Pojo FBK. Skogberg 1991 , Pohjan pitäjän historia  I , II ja III 
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5  Dagan puisto 

Kuvaus Kirkon edustalle 1951 valmistunut Dagan puisto rakenne@in muistomerkiksi kuntaa sodan aikana 1939-
1944 ja sen jälkivuosina avustaneelle ruotsalaiselle ystävyyskunnalle Dagalle. 

Puiston ensimmäiset luonnokset ja kustannuslaskelmat laa( 1950 puutarhuri Folke Ohlsson ja Runar 
Leander. Puiston varsinainen suunni+elu anne@in suomalaisen puutarha-arkkitehtuurin pioneerin Paul 
Ohlssonin tehtäväksi. Kesällä 1951 oli puisto valmis.  

Kirkon edustan Fiskarsin(en risteyksen kolmioon istute@in jalokuusia, jotka 1960-luvun lopulla kaa-
de@in. Syynä tähän oli e+ä kuuset pei@vät liiaksi näkymiä risteysalueella.  

Kunnantalon rakentaminen 1987-1989 joh(  puistoalue pienenemiseen, ja korvaavaa maata osoite@in  
ns suihkulähteen (springbrunnen) vierestä. 

Paul Ohlssonin toimistossa aikanaan työskennellyt puutarha-arkkiteh( Maj-Lis Rosenbröijer laa( 1980-
luvun alussa suunnitelman puiston kunnostamiseksi ja laajentamiseksi ajoliikenteeltä sulje+avan Van-
han Fiskarsin(en ja kirjaston suuntaan. Puistoon sisällyte@in samalla Fiskarsin(en ja Vanhan Turun(en 
risteysalue. Suunnitelmaan sisältyi lisäksi kunnantalon ympäristö. Kivetyt vapaamuotoiset käytävät ja 
leikkipaikka kunnoste@in. Uutena elemen@nä oli pyöreä suihkuallas. Rakennustyöt valmistuivat 1985. 
(VN 7.10.1981)  

Puiston ilme on tänä päivänä aiempaa huoma+avas( pelkistetympi.  Pääosa pensas ja perennaistutuk-
sista on poiste+u ja korva+u nurmella. Myös vanhaan leikkipaikkaan lii+yneet kivetyt mutki+elevat po-
lut on poiste+u. Karjaan Lions-Club lahjoi@ alueelle 1998 pystytetyn leikkipaikan, joka osaltaan on 
muu+anut puiston kokonaisilme+ä. 

Puiston alkuperäisistä rakenteista on säilynyt liuskekiviverhoiltu pergola ja altaani. Alkuperäisiä istutuk-
sia ei olete+avas( ole säilynyt laajemmin.  Nurmipintaisella puistoalueella on tänä päivänä niukas( istu-
tuksia.   1990 luvun lopulla rakenne+u leikkipaikka varusteineen on tuonut puistoon näkyvän muutok-
sen.  

Tässä työssä ei ole tarkemmin selvite+y kasvillisuuden säilyneisyy+ä.  

 

Historia Ks. S 24-25 

Lähteet Västra Nyland VN 23368 ja  Daga- parken 2010 

Suojeluperusteet Pohjan keskiaikaisen kirkon muuriin rajautuva ja kaupunkikuvallises( erityisen merki+ävälle paikalle 

sijoi+uva puistoalue, jonka syntyhistoriaan lii+yy erityistä kul+uurihistoriallista arvoa. Puisto on alkujaan 

suomalaisen puutarha-arkkitehtuurin pioneerin Paul Ohlssonin suunni+elema, ja 1980 luvun korjaustyöt 

teki puutarha-arkkiteh( Maj-Lis Rosenbröijer. Puiston ilme on myöhemmin muu+unut, mu+a mm alku-

peräinen liuskekiviverhoiltu pergola altaaneineen on edelleen säilynyt.  

Rakennushistoriallinen arvo  

Kaupunkikuvallinen arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Osoite Vanha Turun(e 

Rekisterinumero 676-2-13 

Ajoitus 1951 

Rakennustyyppi  
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19   Fiskarsin(e 4 

Kuvaus Mansardika+oinen 1920-luvulla rakenne+u asuinrakennus sijoi+uu näkyväs( Fiskarsin(en ja Turun(en 
lii+ymän tuntumaan. Julkisivut on verhoiltu vaaleilla mineri@levyllä ja ka+eena on uudehko harmaa 
(iliprofiloitu pel(. Nykyiset ikkunat ovat 6-ruutuiset. 

 

Ton@ sijoi+uu verra+ain tasaiselle maalle metsäisen rinteen edustalle. Tiealueille avautuvalla nurmetul-
la pihalla kasvaa yksi+äisiä omenapuita. Piha on raja+u matalalla orapihlaja-aidalla jossa on teräsraken-
teinen por@. Pihan lounaisnurkassa on vanhempi puurakenteinen talousrakennus, jota on laajenne+u 
useampaan o+eeseen. Talousrakennuksen ka+eena on betonika+o(ili ja mineri@levy.  

 

Asuinrakennuksen muu+uneet julkisivuverhoukset ovat jonkin verran muu+aneet alkuperäistä ilme+ä. 
Muutokset on palaute+avissa.   

Historia  

Lähteet Pohjan kirkonkylän Kappeli(en asemakaava-alueen rakennusinventoin(  2010 

Suojeluperusteet Päärakennus muodostaa yhdessä piharakennuksen kanssa alueelle maisemallises( tunnusomaisen ra-
kennusryhmän. 

 

maisemallinen ja kul+uurihistoriallinen arvo 

Rakennushistoriallinen arvo  

Kaupunkikuvallinen arvo x 

Kul+uurihistoriallinen arvo x 

Osoite Fiskarsin(e 4  

Rekisterinumero 686-1-9 

Ajoitus 1923 

Rakennustyyppi  
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8. Suojelusuositukset  

8.1 Arvotus  

Inventoinnin kohdekorteilla kuvatut kohteet edustavat sel-
laisia kul+uuriympäristön arvoja, joiden säilyminen niiden 
arvon ja ominaislaadun vaa(malla tavalla olisi turva+ava.   

 
Kul+uuriympäristö muodostuu maiseman, asuinrakennus-
ten ja erilaisten talousrakennusten yhteisvaikutuksesta. Sen 
takia on tärkeää vaalia maisemakokonaisuuden säilymistä 
yksi+äisten rakennusten ohella. Kohdekohtaisten suojelu-
merkintöjen ohella on suositeltavaa käy+ää alueellisia suo-
jelumerkintöjä, jolla voidaan säädellä ympäristön muutoksia 
ja ase+aa reunaehtoja mahdolliselle täydennysrakentami-
selle. 

 
Arvokkaiden rakennusten ja rakennusryhmien lisäksi tulee 
tunnistaa säilyte+ävän kul+uurimaiseman ominaispiirteet ja 
osatekijät sekä pystyä määri+ämään sen rajat. Säilyte+ävän 
maiseman rajaus ja sietokyky muutoksille on kaikkein kes-
keisin kysymys, asemakaavan lisärakentamista tai uusia (e-
linjauksia suunniteltaessa.  Tämä edelly+ää ratkaisuvaih-
toehtojen pohjalta tehtävää erillistä maisemallista tarkaste-
lua. 

 
Tämä inventoin( koskee ensisijaises( alueen rakenne+ua 
ympäristöä, ja sille määriteltyjä suojelussuosituksia. Uuden 
asemakaavan maisemallisia vaikutusten tarkastelu tapahtuu 
kaavatyön yhteydessä. 

 
Kohteet on inventoinnissa arvote+u seuraavin kriteerein: 

 

Kul"uurihistoriallinen arvo 

Kul+uurihistoriallinen arvo on laaja käsite jolla halutaan il-
maista e+ä kohteen säily+äminen aineellisen ja henkisen 
kul+uuriperinnön ilmentymänä on yhteisön kannalta toi-
vo+avaa.  

 
Maisemallinen/Kaupunkikuvallinen arvo 

Rakennetussa ympäristössä merki+ävä ja kul+uurimaise-
maan vaiku+ava tai ympäristökuvaa rikastu+ava rakennus/ 
rakennusryhmä jonka säily+äminen on maisemanäkymien 
tai kyläkuvan kannalta toivo+avaa.     

 
Rakennushistoriallinen arvo 

Rakennushistoriallinen arvo voi lii+yä rakennuksen arkkiteh-
toniseen eheyteen tai ominaislaatuun, erityiseen rakennus-
tekniseen ratkaisuun tai (e+yä, esimerkiksi paikkakunnan 
rakennusperinne+ä ilmentävään toteutukseen, rakennuksen 
tyypillisyyteen tai harvinaislaatuun.  Rakennuksen erityinen 
käy+ötarkoitus voi myös olla rakennushistoriallisen arvon 
peruste. 

 
 

 

 

 

Alue"a sivuavin valtakunnallises� ja maakunnallises� ar-

vokkaiden kohteiden o"aminen huomioon suunni"elussa 

 
Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja Museoviraston 2005 
laa(missa ohjeissa valtakunnallisten tavoi+eiden huomioon 
o+amisesta kaavoituksessa ja lupamene+elyssä todetaan 
mm. seuraavaa:  

Tavoi�eena on valtakunnallises� merki�ävien kul�uuriym-
päristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo 
olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen 
sekä mahdollisen täydennys-rakentamisen ja muiden muu-
tosten sopeu�aminen kul�uuriympäristön ominaisluontee-
seen ja erityispiirteisiin. Säily�ämisen ja muutosten laajuus 
ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kau�a. 
 

8.2 Suojelusuositukset ja asemakaavan suojelu-

merkinnät 

Rakennussuojelulain mukaan rakennusten, rakennusryhmi-
en ja rakenne+ujen alueiden säilyminen turvataan ensisijas-
sa asemakaavalla.  Maankäytön suunni+elua täydentää kau-
pungin rakennusjärjestys, jossa annetaan määräyksiä 
kul+uuri- ja luonnonarvot huomioivasta ja hyvää elinympä-
ristöä toteu+avasta rakentamisesta. Kaavaan voi lii+yä 
myös korjaus- ja uudisrakentamista ohjaavia rakennustapa-
ohjeita.  

Asemakaavan rakennussuojelumerkintöjen tarkka sisältö ja 
lopullinen luokitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Merkintöjen tulee sisällöltään olla sellaisia, e+ä niillä 
pystytään turvaamaan kyseisen alueen erityisarvojen säily-
minen. Lisäksi tulisi, kaupungin sisällä pyrkiä mahdollisen 
yhtenäiseen ja eri kaava-alueiden välillä verrannolliseen 
merkintätapaan.  

Kaavamääräyksellä pyritään turvamaan rakennuksen säily-
minen, ja estämään sellaiset muutokset jotka voivat turmel-
la julkisivujen tai vesikaton kul+uuri- ja rakennushistoriallis-
ta arvoa tai tyyliä tai tyyliä tai rakennuksen kaupunkikuvallis-
ta asemaa. Rakennusluvan käsi+elyssä tulee pyytää museo-
viranomaisen lausunto. 

Rapor(n sivun 39 kohdekartalle on merki+y kaikki tässä 
selvityksessä esite+ävät asemakaavassa huomioon ote+avat 
rakennetun kul+uuriympäristön kohteet. 

alueelliset merkinnät 

Rakennuskohtaisten suojelumerkintöjen lisäksi on syytä 
käy+ää myös alueellisia suojelumerkintöjä, joilla voidaan 
turvata lähiympäristön, kuten pihapiirin rakennusten, puu-
tarhamaisen ympäristön, kadun varsien istutusten ym. säily-
minen, ja rajoi+aa kylämaisemaa muu+avien katosten, te-
rassien yms. rakentamista. Lisärakentaminen ja muutokset 
tulee sovi+aa ympäristöön sen mi+akaavaa ja rakennusten 
sijoi+elun periaa+eita nouda+aen.   
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