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Kulttuurihistoriallisesti arvokas keskiaikainen kylämäki 

 

Munkkullan vanha kylämäki sijaitsee noin puolen kilometrin päässä etelän suunnassa 

Kirkkonummen keskiaikaiselta kirkolta. Munkkullan nimi mainitaan kirjallisesti 

ensimmäisen kerran vuonna 1415, mutta kylän historia ulottuu syvemmälle 

keskiaikaan. 

Padisen luostarin sisterssiläismunkit omistivat 1300-luvulla maa-alueita 

Kirkkonummella ja muualla Uudellamaalla. Munkit olivat tunnettuja ahkerina 

maanviljelijöinä, jotka ottivat uusia maa-alueita maanviljelykäyttöön. 

On oletettavaa, että munkeilla oli hallussaan maatiloja, joita vuokralaiset tai paikalliset 

talonpojat ylläpitivät. Jotkin tiloista, kuten Munkkulla, toimivat nk. päätiloina, joita 

munkit tai voudit itse ylläpitivät. 

1300-luvulla pystyi Munkkullasta kulkemaan vesiteitse munkkien muille tiloille kuten 

Näseen, Edisiin, Skräddarbyhyn (Strömsby) ja todennäköisesti myös Eestinkylään. 

Vuonna 1407 möi apotti Johan luostarin viimeiset tilat Kirkkonummella linnanvouti 

Thord Röriksson Bondelle. Näiden tilojen mukana myytiin Munkkullan tilat Laggars ja 

Bro. Linnanvouti lahjoitti tilat palkkatiloina Viipurin kirkolle ja määräsi palkkaetuuksia 

nauttivan papin lukemaan messun kolme kertaa viikossa. 

Palkkatilat siirrettiin Gustav Vasan myötä kruunun omistukseen. Edis, Munkkulla ja 

Skräddarby annettiin läänityksinä liiviläiselle aateliselle Hans Richterille. Läänitys antoi 

Richterille tilojen verotusoikeuden. 

1600-luvulla Munkkullan, Bron, Laggarsin ja Edisin tilat yhdistettiin Överbyn tilaan. 

Vuonna 1728 pantattiin Erlas ja Laggars Espoonkartanon kreivi Axel Wrede Sparrelle. 

Tilat kuuluivat vuoteen 1802 asti Espoonkartanon alaisuuteen, kunnes tarkastaja 

Gabriel Åberg lunasti nämä. Tämän jälkeen Erlas ja Laggars yhdistettiin yhdeksi tilaksi. 

Munkkulla (Erlas ja Laggars) olivat vuodesta 1881 alkaen Johanssonin suvun 

omistuksessa. 1970-luvun alussa Kirkkonummen kunta osti tilan Brita Hoffmanilta, (s. 

Johansson). 

Kunnan omistuksessa Munkkullan 1850-luvun päärakennus jäi käyttämättömäksi ja 

tyhjilleen rappeutumaan. 1980-luvulla tilasta käytiin osittain kovaakin kamppailua. 

Kamppailun osapuolina olivat tahot, jotka halusivat säilyttää ja korjata rakennuksen ja 

ne, jotka halusivat purkaa sen. 

Museovirasto kirjoitti 1.10.1984 lausunnon, jossa todettiin Munkkullan 

päärakennuksen ja pihan talousrakennukset tärkeäksi paikalliseksi kulttuuriperinnöksi, 

joka tulee ehdottomasti säilyttää ja kunnostaa. Rakennusten sijainti mäellä esittelee 

tyypillistä paikallista maatilojen pihapiirin rakennusperinnettä. 
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Kulttuuritoimi esitti ehdotuksen Munkkullan päärakennuksen restauroinnista, mutta 

silloinen kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Kaj Gustafsson olivat ehdotusta vastaan. 

Toivo päärakennuksen pelastumisesta menetettiin, kun rakennus paloi 22.9.1989 ja 

tuhoutui palossa täysin. 

Munkkullan mäen rakennuksista on tänä päivänä jäljellä viljamaksiini, jonka alla on 

kellari. Palaneen päärakennuksen ja mäellä sijainneiden muiden rakennusten kivijalat 

ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä muinaismuistoja. Rakennusten lisäksi mäellä 

sijaitsee kulttuurikasvillisuutta, joka kertoo mäen pitkäaikaisesta asutuksesta. Palon 

jälkeen alue on inventoitu arkeologisesti ja sekä sen kasvillisuudesta että linnustosta 

on kirjoitettu raportteja. 

Vuonna 2006 Museovirasto painotti lausunnossaan, että Munkkulla on 

asutushistoriallisesti erityisen tärkeä osa Kirkkonummea eikä alueelle saa rakentaa. 

Kaavoituksessa tulee alue merkitä VP/s – alueeksi. Tällä tarkoitetaan puistoaluetta, 

jonka kasvillisuus on hoidettava siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 

Kirkkonummen kunta suunnittelee nyt kerrostalojen rakentamista Munkkullalle. 

Kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi 12.12.2019 ideasuunnitelman 

(Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy), jossa esitetään suunnitelmat alueen maankäytölle. 

Suunnitelmassa esitetään kerrostalorakentamista sekä rautatien suuntaisesti, että 

Munkkullan mäelle. Uusia asuntoja rakentuisi 700–850 asukkaalle. 

Jos vuoden 2019 ideasuunnitelman mukainen asemakaava toteutuu, rakentuu 

Munkkullalle useita kerrostaloja, joista yksi olisi 13 kerroksinen maamerkki. Keskellä 

mäkeä olisi 50x60 metriä laaja rakentamaton piha-alue, joka poissulkisi pääsyn 

muinaismuistojen äärelle muilta kuntalaisilta. 

Kirkkonummen kirjastossa esillä oleva näyttely on toteutettu kunnan asukkaista 

koostuvan Munkkullan ystävien ryhmän voimin. Munkkullan ystävät haluavat herättää 

kuntalaisia huomaamaan alueen suunnittelua koskevia asioita ja on sitä mieltä, että 

suunnitelmissa tulee huomioida ja suojella alueen historiaa, muinaismuistoja ja sen 

kasvillisuutta. Keskiaikaiselle kylämäelle ei tulisi rakentaa kerrostaloja. Etenkin pitkä 

rakennus Luostarinportin suuntaan katkaisisi alueen yhteyden sen ympäristöön.  

Munkkulla tulisi vahvan rakentamisen sijaan säilyttää viheralueena, ja siitä tulisi tehdä 

historiallinen puisto, joka toimisi asukkaiden yhteisenä virkistäytymisalueena. Puisto 

voisi tällä tavoin olla kaikille avoin paikka, jossa voisi tutustua sekä Munkkullan, että 

Kirkkonummen monivaiheiseen historiaan.  

Aiemmin tänä vuonna Munkkullan aktiiviryhmä rakensi mäelle Munkinpolun. 

Munkinpolku on lyhyt kotiseutupolku, joka on saanut nimensä täällä 1300–1400-

luvuilla asuneista ja vaikuttaneista Viron Padisen luostarin sisterssiläismunkeista. 

Heidän  mukaansa koko mäki on saanut nimensä Munkkulla–Munkinmäki. Polun 

varrella on 15 luonto- ja kulttuurikohdetta, jotka on varustettu kohdeopastein. 

Lue lisää: https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat 


