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Esipuhe

Fagervikintien museotien kunnossapitosuunnitelma on laadittu Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksian-
nosta. Se on Väyläviraston arvokohteiden joukkoon kuuluvan museotien ja sen lähiympäristön kunnossa-
pitoa koskeva suunnitelma, johon sisältyvät tiedot tien säilytettävistä arvoista, kunnossapidon tavoitteet ja 
toimenpiteet sekä arvio pitkän aikavälin korjaustarpeista.

Kunnossapitosuunnitelman tavoitteena on varmistaa museotien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttä-
minen pitkäjänteisesti. Suunnitelman tarkoituksena on palvella museotien koko kunnossapidon hankinnan 
prosessia ohjelmoinnista urakointiin ja kohteen kunnon seurantaan.

Työ aloitettiin maastokatselmuksella Fagervikintiellä kesäkuussa 2020. Maastokatselmuksessa Fager-
vikin kartanoa ja alueen asukkaita edusti Otto von Frenckell, Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja inf-
rastruktuuri vastuualuetta perinneyhdyshenkilö Annika Sarkkola ja aluevastaava Tuomo Ratia, Raaseporin 
museota arkeologi Niko Anttiroiko ja hoidon alueurakoitsijaa työmaapäällikkö Ella Hytönen Destia Oy:stä. 
Maastokatselmukseen osallistuivat lisäksi amanuenssi Mikko Pentti Mobiliasta ja maisema-arkkitehti Laura 
Soosalu Destia Oy:stä. Työn aikana on keskusteltu myös muiden Raaseporin museon ja Uudenmaan ELY-
keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tilaajan työssä on ollut ympäristöasiantuntija Johannes Järvinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Pää-
konsulttina työssä on ollut Mobilia, vastuuhenkilönä Mikko Pentti. Konsulttina työssä on ollut Destia Oy, 
jossa suunnitelman laatimisesta ja työn raportoinnista on vastannut maisema-arkkitehti Laura Soosalu. 
Avustajana on toiminut suunnitteluassistentti Mervi Koivula.

Tampereella lokakuussa 2020

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
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1 Lähtötiedot

1.1 Fagervikintien museotien 
sijainti
Fagervikintien museotie on osa Tammisaaren ja 
Inkoon välistä yhdystietä 1050 Fagervikissä. Tie 
johtaa Fagervikin kylään ja 1640-luvulta peräisin 
olevan ruukkialueen läpi, joka on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kuva 3). 
Museotieosuus on säilyttänyt perinteisen linjauk-
sensa ja on pituudeltaan 1,1 kilometriä (kuva 1). 
Museotien länsipää sijoittuu Staravikenin pouka-
man länsipäähän. Museotie päättyy itäpäässä Ba-

rösundintien (yhdystien 1104) liittymään. Museo-
tien opastaulu sijoittuu keskeisesti kahvilakäytössä 
olevan rakennuksen kohdalle tien eteläpuolelle. 
Opastaulun vieressä on pysäköintikäytössä oleva 
alue, joka sijoittuu tiealueen ulkopuolelle (kuva 4).

Etäisyyttä Fagervikistä Inkoon keskustaan on 
n.13 kilometriä, Karjaalle n. 16 kilometriä, Tammi-
saareen n. 27 kilometriä ja Helsinkiin n. 70 kilomet-
riä (kuva 2).

Kuva 1. Fagervikintien museotien sijainti Inkossa. Museotieosuus rajattu sinisellä. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.
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Kuva 2. Fagervikintien museotien sijaintitiedot. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.

18.08.2015

FAGERVIKIN TIE
i

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

 Sjaintitiedot
Kunta: Inkoo

Karttalehti:  201407, 201410, K4222

Tieosoite:  1050/4/5752 – 1050/4/6890

Koordinaatit: länsipää N 6657794 E 322098 

 itäpää N 6658356 E 322952

Pituus:  1,1 km

Etäisyydet:  Inkoo 13 km

 Karjaa 16 km

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

Kuva 3. Fagervikintien museotie ja siihen liittyvä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (Museovirasto 
2009) aluerajaus. Karttaote ELY-keskuksen kohdekortista. Pohjakartta Karttakeskus Oy, Lupa L4377.

18.08.2015

FAGERVIKIN TIE
i

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

 Sjaintitiedot
Kunta: Inkoo

Karttalehti:  201407, 201410, K4222

Tieosoite:  1050/4/5752 – 1050/4/6890

Koordinaatit: länsipää N 6657794 E 322098 

 itäpää N 6658356 E 322952

Pituus:  1,1 km

Etäisyydet:  Inkoo 13 km

 Karjaa 16 km

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Lupa 4377

Kuva 4.  Saapuminen museotien opastusalueelle lännen suunnasta. Nykyinen opastaulu on tiealueen ulkopuolella pysäköintialu-
een reunassa. Kuva: Laura Soosalu.
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2 Fagervikintien historialliset vaiheet
2.1 Liikennetarve

Ensimmäiset merkit asutuksesta nykyisen Inkoon 
alueella ovat jo kivikaudelta Lohjanharjun alueelta. 
Meren vetäytyessä asutus on siirtynyt kohti nykyis-
tä rannikkoa ja jatkunut katkeamattomana prons-
sikaudelle asti. Asutuksesta todistavat ns. hiiden-
kiukaat, eli pronssikautiset röykkiöhaudat. Hautoja 
on runsaasti Fagervikin merenlahden pohjoisran-
nalla. Perinteisen käsityksen mukaan Uudenmaan 
alueen asutuksessa on syntynyt pitkä katkos rau-
takauden aikana, mutta tämä käsitys on vähitellen 
muuttumassa uusien rautakautisten löytöjen myö-
tä. Tiedossa on joka tapauksessa, että ruotsalaiset 
uudisasukkaat kolonisoivat Uudenmaan alueen ja 
vakiinnuttivat Ruotsin vallan etelärannikolla 1200- 
ja 1300-luvuilla. Uudisasukkaat eivät nykykäsityk-
sen mukaan tulleet täysin tyhjään maahan, mutta 
aiempi asutus oli todennäköisesti hyvin harvaa. 
Tunnettu suomenkielinen nimistö alueella keskit-
tyy lähelle Varsinais-Suomen rajaa. Keskiaikaisia 
kirkkoja lähialueella on Inkoossa, Karjaalla ja Poh-
jassa. Hieman kauempana ovat Tenholan, Kiskon, 
Lohjan, Siuntion ja Kirkkonummen keskiaikaiset 
kirkot. Kirkkopitäjät ovat todennäköisesti muotou-
tuneet 1200-luvulla, jonka jälkeen syntyivät sekä 
tarve kulkea kirkolle että tarve kulkea kirkon asioil-
la. Keskiajan alussa alueen hallintopitäjä oli Karjaa, 
josta tehtiin pitäjiin piispantarkastukset ja jossa asui 
myös kruunun veronkantaja. Fagervikin alue kuului 
Inkoon pitäjään, jonka kirkolle Fagervikin kartanolta 
on noin 13 kilometrin matka. 

Alueen keskeisiä liikennetarpeita selittää suu-
remmassa mittakaavassa 1200-luvun lopulla pe-
rustettujen Turun ja Viipurin linnojen välinen maayh-
teys ja Ruotsin valtakunnan keskiaikainen hallinto. 
Valtakunta oli jaettu linnalääneihin, jotka keräsivät 
alueelliset verot. Fagervikintien kannalta keskeinen 
oli Raaseporin linna, joka oli läntisen Uudenmaan 
keskuspaikka 1300-luvulta 1500-luvun alkupuolel-
le. Linnan perusti Bo Joninpoika Grip noin vuonna 
1374, kun aiemmin Turun linnan alaisuuteen kuu-
lunut Länsi-Uusimaa erotettiin omaksi voutikun-
nakseen. Se oli vaihtelevasti sekä keskushallinnon 
alaisuudessa että läänitettynä. Raaseporin linnan 
tarkoituksena oli erityisesti kilpailla Tallinnan kans-
sa ja verottaa Itämeren kauppamerenkulkua. Linna 
sijaitsi saaressa Karjaalle johtavan saaristoväylän 

varressa. Linnaläänin hallinnon kannalta kuitenkin 
myös maayhteyksillä oli merkitystä. Erityisen tär-
keitä olivat yhteydet linnaläänin pohjoisosiin Poh-
jan ja Karjaan suuntaan ja itään Inkooseen ja Kirk-
konummelle. Fagervikin lahden ja Ruukinjärven 
välisen kannaksen yli kulkee suorin reitti Raasepo-
rin linnalta alueen itäisiin osiin.

Tieyhteydet olivat merkittäviä verotuksen kan-
nalta. Linnojen verot maksettiin keskiajalla elintar-
vikkeina ja kauppatavaroina. Pääosa kuljetuksista 
alueella tehtiin kuitenkin todennäköisesti merireit-
tiä pitkin, mitä kuvaa hyvin, että Turun ja Viipurin 
välisen tien rinnalla kulkevan merireitin varrella oli 
yli kaksinkertainen määrä kievareita maareittiin ver-
rattuna. Vesitie tai meren ja järven jäällä tai pelto-
jen poikki kulkenut talvitie olivat pitkään maanteitä 
helpompia kulkuväyliä. Lisäksi ihmisillä oli tavalli-
sesti talvisin enemmän vapaa-aikaa kulkemiseen. 
Luonnolliselle, ihmisten omaan liikkumistarpee-
seen perustuvalle pitkälle maareitille Suomen ete-
lärannikolla ei juuri ollut edellytyksiä, vaan tien syn-
tymissyyt löytyvät hallinnon tarpeista. Sen sijaan 
paikallisia reittejä etelärannikon jokisuistoissa si-
jainneiden asuttujen alueiden välillä on luultavasti 
ollut jo esihistoriallisena aikana ja on todennäköis-
tä, että tämän tyyppiset reitit ovat muodostaneet 
pohjan Suuren Rantatien linjaukselle.

2.2 Kulkuyhteyden synty

Fagervikintie nähdään perinteisesti osana Turun 
ja Viipurin linnojen välille 1300-luvulla syntynyttä 
Suurta Rantatietä. Karjaan ja Kirkkonummen vä-
lillä Suuressa Rantatiessä on kaksi haaraa, joista 
alempaan Fagervikintie kuuluu. Suuren Rantatien 
historiallinen pohjoinen haara seuraa Lohjanharjua, 
joka on todennäköisesti muodostunut luonnollisek-
si kulkutieksi jo esihistoriallisena aikana. Harjulla 
kulkevan tien syntyminen on varmasti alun perin 
liittynyt johonkin muuhun syyhyn kuin Varsinais-
Suomen ja Karjalan väliseen liikennetarpeeseen ja 
se on liitetty pidempään yhteyteen vasta keskiajal-
la. Eteläisen haaran syntyminen sen sijaan voidaan 
selittää osana Ruotsin valtakunnan kehittymistä. 
Tien tarve on syntynyt Raaseporin linnan perusta-
misen yhteydessä kulkutieksi linnalta Inkoon kirkon 
kautta Kirkkonummelle ja pohjoisen haaran varteen 
Karjaan kirkolle. 
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1500-luvulla seudun liikenteelliseen asemaan vai-
kuttivat Raaseporin linnan hylkääminen, Tammisaa-
ren kaupungin perustaminen sen tilalle hallintokes-
kukseksi ja Helsingin perustaminen Uudenmaan 
uudeksi kauppakeskukseksi kilpailemaan Tallinnan 
kanssa. Tammisaari on ilmeisesti ollut jo aiemmin 
merkittävä satama- ja kalastuspaikka alueella. Val-
takunnan hallinnon tehostuessa kaupunkien merki-
tys ainoina sallittuina ulkomaankaupan keskuksina 
kasvoi. Raaseporin linnaläänin hallinto siirtyi Tam-
misaareen 1526 ja 20 vuotta myöhemmin Kustaa 
Vaasa myönsi sille kaupunkioikeudet. Kaupungin 
kehitys oli kuitenkin hyvin poukkoilevaa. Harvalu-
kuisia porvareita määrättiin muuttamaan milloin Vii-
puriin, milloin uuteen Helsingin kaupunkiin. Tammi-
saari jäikin hyvin pieneksi.

1500-luvulta löytyvät ensimmäiset kirjalliset 
lähteet Suuren Rantatien reitistä alueella. Jaakko 
Teitin valitusluettelo vuosilta 1555–1556 sisältää 
kuvauksen Suomen yleisten teiden varsilla ole-
vista paikoista, joihin kuningas on aikonut asettaa 
vouteja. Luetteloa ei nykyisen käsityksen mukaan 
voi pitää tarkkana kuvauksena teistä ja niiden py-
sähdyspaikoista, vaan se on enemmänkin kuvaus 
kuninkaan toiveista teiden ja niiden varsilla majoit-
tumisen, verotuksen ja ratsupalveluksen järjestämi-

seksi. Tämä on erityisen selvää juuri Fagervikintien 
alueella, jossa Teitin luettelo esittää alemman Suu-
ren Rantatien linjauksen tien päähaarana, vaikka 
tiedot liikenteen suunnista keskiajalla ja alueen pi-
täjien nimismiestalojen, kestikievareiden ja myö-
hempien postitalojen sijainti kaikki viittaavat tien 
ylemmän, Lohjanharjun kautta kulkevan linjauk-
sen olleen yleisessä käytössä. Lähialueella Suuren 
Rantatien postitalot sijaitsivat 1600-luvulla Pohjan 
Kullan kylässä, Karjaan Sannäsissä ja Siuntion Vei-
jansissa sekä 1700-luvulla Pohjan Ramskullassa, 
Karjaan Högbenissä tai Nybyssä, Siuntion Veijan-
sissa ja Siuntion Bölessä. Tammisaareen perustet-
tiin postikonttori 1735, mutta postin kuljetus tapah-
tui ilmeisesti Suuren Rantatien varteen Karjaan ja 
Pohjan postitaloihin. 1750-luvulla Karjaan maantie-
sillan vierelle Suuren Rantatien varteen perustettiin 
postikonttori, joka palveli kaikkia alueen ruukkeja.

On siis perusteltua väittää, että Suuren Ranta-
tien eteläinen reitti ja Fagervikintie sen osana ei ole 
syntynyt pitkänmatkan yhteydeksi, vaikka siitä on 
sellaista pyritty tekemään muun muassa Kustaa 
Vaasan aikana. Tie on muotoutunut ennen kaikkea 
paikalliseen tarpeeseen Raaseporin linnaläänin ja 
myöhemmin läntisen Uudenmaan keskukseksi ra-
kennetun Tammisaaren yhteysreitiksi alueen itäi-
siin osiin. 

Kuva 5. Uudenmaan jalkaväkirykmentin ruodutuskartta vuodelta 1696 on vanhin esitys läntisen Uudenmaan tiestöstä. Kartalla 
näkyvät rykmentin ruotusotilaiden ja upseerien asuinpaikat ja rykmentin osien kokoontumispaikat, sekä tiestö tärkeimmillä marssi-
reiteillä.

Fagervikin ruukki

Läntisestä Uudestamaasta muodostui 1600-luvulla 
Suomen metalliteollisuuden keskus useiden ruuk-
kien perustamisen myötä. Ruukkien alkuvaiheet 
kytkeytyvät Lohjan Ojamolle 1542 perustettuun 

kaivokseen, jonka tuottamaa malmia hyödynnet-
tiin raudanvalmistuksessa. Fagervikin rautatehtaan 
perusti Carl Billsten vanhempi, joka omisti myös 
Pohjan pitäjän Billnäsin ruukin. Tarkoitus näyttäi-

si aluksi olleen Ojamon kaivoksen rautamalmin 
jatkojalostus kankiraudaksi. Carl Billsten nuorem-
man aikana raaka-aineeksi tuli Ruotsista tuotu 
vuorimalmi, josta valmistettiin takkirautaa Fagervi-
kin masuunin lisäksi Hankoniemellä sijaitsevassa 
Skogbyn masuunissa. Fagervikista tuli Billstenien 
yhtymän päämaja, jossa oli useita ahjoja ja kanki-
vasarapajoja. Carl Billsten nuorempi myös asui Fa-
gervikin ruukinkartanossa.

Fagervikin ruukin synnyn edellytyksenä oli alu-
een läpi virtaava Fagervikinjoki koskineen, ja ruu-
kin eteläpuolella ollut Fagervikin merenlahti. Rau-
dan valmistuksen tärkeimpiä raaka-aineita olivat 
rautamalmin lisäksi masuunien ja pajojen tarvitse-
ma polttoaine. Edullisin kuljetustapa raaka-aineille 
oli vesitie tai vaihtoehtoisesti talvitie, ja rautamalmi 
ja myöhemmin valmiina Ruotsin masuuneilta os-
tettu takkirauta tuotiin Fagervikiin ilmeisesti lähes 
yksinomaan meritse. Alukset ankkuroituivat ruu-
kin laitureihin merenlahden pohjoisrannalla, mis-
tä lasti kuljetettiin lyhyt matka maitse masuuniin 
tai pajoihin ruukin alueella. Toinen paljon käytetty 
satamapaikka oli ilmeisesti Inkoon kirkonkylässä, 
mistä raaka-aineet kuljetettiin ruukkiin maitse. Polt-
toaineena käytetyn puutavaran tai puuhiilen kulje-
tuksissa maanteillä on todennäköisesti ollut rautaa 
suurempi rooli. 1600-luvulla Billstenien aikana hei-
dän omistamiinsa Billnäsin, Skogbyn ja Fagervikin 
ruukkeihin ei kuulunut riittävän suuria metsäaluei-
ta, vaan tarvittava polttoaine hankittiin talonpojilta 
joskus kauempaakin. Fagervikin ruukin sijainti huo-
mioon ottaen on todennäköistä, että suuri osa polt-
toaineesta on tuotu ruukille juuri maantietä pitkin. 
Polttoaineen lisäksi ruukkiyhteisö luonnollisesti tar-
vitsi lähialueelta myös elintarvikkeita, joita hankit-
tiin talonpojilta. Ruukkien valmiit rautatuotteet kul-
jetettiin lähimpään tapulikaupunkiin, eli Turkuun tai 
Helsinkiin myytäviksi. Tarkoituksena oli siirtää tämä 
oikeus Tammisaaren kaupungille, mutta paikalliset 
porvarit eivät saaneet aikaiseksi hankkia raudan 
tullauksessa tarpeellista vaakaa, joten hanke rau-
kesi. Viimeistään 1600-luvun puolivälin jälkeen Fa-
gervikin edustalla Barösundissa oli myös oma tulli-
konttori, jonka kautta ruukkien kauppaa hoidettiin.

Myös ruukkien yhteydessä tapahtuneella kau-
pankäynnillä, joka muuten oli varattu kaupunki-
en yksinoikeudeksi, oli liikenteellistä merkitystä. 
Aluksi ruukkien harjoittama maakauppa katsottiin 
laittomaksi, mutta toimintatapa hyväksyttiin viralli-
sesti 1600-luvun lopulla. Pääasiassa kyse oli vaih-
tokaupasta, jossa ruukinpatruunoiden maahan lai-
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si aluksi olleen Ojamon kaivoksen rautamalmin 
jatkojalostus kankiraudaksi. Carl Billsten nuorem-
man aikana raaka-aineeksi tuli Ruotsista tuotu 
vuorimalmi, josta valmistettiin takkirautaa Fagervi-
kin masuunin lisäksi Hankoniemellä sijaitsevassa 
Skogbyn masuunissa. Fagervikista tuli Billstenien 
yhtymän päämaja, jossa oli useita ahjoja ja kanki-
vasarapajoja. Carl Billsten nuorempi myös asui Fa-
gervikin ruukinkartanossa.

Fagervikin ruukin synnyn edellytyksenä oli alu-
een läpi virtaava Fagervikinjoki koskineen, ja ruu-
kin eteläpuolella ollut Fagervikin merenlahti. Rau-
dan valmistuksen tärkeimpiä raaka-aineita olivat 
rautamalmin lisäksi masuunien ja pajojen tarvitse-
ma polttoaine. Edullisin kuljetustapa raaka-aineille 
oli vesitie tai vaihtoehtoisesti talvitie, ja rautamalmi 
ja myöhemmin valmiina Ruotsin masuuneilta os-
tettu takkirauta tuotiin Fagervikiin ilmeisesti lähes 
yksinomaan meritse. Alukset ankkuroituivat ruu-
kin laitureihin merenlahden pohjoisrannalla, mis-
tä lasti kuljetettiin lyhyt matka maitse masuuniin 
tai pajoihin ruukin alueella. Toinen paljon käytetty 
satamapaikka oli ilmeisesti Inkoon kirkonkylässä, 
mistä raaka-aineet kuljetettiin ruukkiin maitse. Polt-
toaineena käytetyn puutavaran tai puuhiilen kulje-
tuksissa maanteillä on todennäköisesti ollut rautaa 
suurempi rooli. 1600-luvulla Billstenien aikana hei-
dän omistamiinsa Billnäsin, Skogbyn ja Fagervikin 
ruukkeihin ei kuulunut riittävän suuria metsäaluei-
ta, vaan tarvittava polttoaine hankittiin talonpojilta 
joskus kauempaakin. Fagervikin ruukin sijainti huo-
mioon ottaen on todennäköistä, että suuri osa polt-
toaineesta on tuotu ruukille juuri maantietä pitkin. 
Polttoaineen lisäksi ruukkiyhteisö luonnollisesti tar-
vitsi lähialueelta myös elintarvikkeita, joita hankit-
tiin talonpojilta. Ruukkien valmiit rautatuotteet kul-
jetettiin lähimpään tapulikaupunkiin, eli Turkuun tai 
Helsinkiin myytäviksi. Tarkoituksena oli siirtää tämä 
oikeus Tammisaaren kaupungille, mutta paikalliset 
porvarit eivät saaneet aikaiseksi hankkia raudan 
tullauksessa tarpeellista vaakaa, joten hanke rau-
kesi. Viimeistään 1600-luvun puolivälin jälkeen Fa-
gervikin edustalla Barösundissa oli myös oma tulli-
konttori, jonka kautta ruukkien kauppaa hoidettiin.

Myös ruukkien yhteydessä tapahtuneella kau-
pankäynnillä, joka muuten oli varattu kaupunki-
en yksinoikeudeksi, oli liikenteellistä merkitystä. 
Aluksi ruukkien harjoittama maakauppa katsottiin 
laittomaksi, mutta toimintatapa hyväksyttiin viralli-
sesti 1600-luvun lopulla. Pääasiassa kyse oli vaih-
tokaupasta, jossa ruukinpatruunoiden maahan lai-

Kuva 5. Uudenmaan jalkaväkirykmentin ruodutuskartta vuodelta 1696 on vanhin esitys läntisen Uudenmaan tiestöstä. Kartalla 
näkyvät rykmentin ruotusotilaiden ja upseerien asuinpaikat ja rykmentin osien kokoontumispaikat, sekä tiestö tärkeimmillä marssi-
reiteillä.

vaamaa suolaa ja muita tuontitavaroita vaihdettiin 
talonpoikien tuottamiin elintarvikkeisiin ja puuta-
varaan. Ruukkien kaupassa oli merkitystä myös 
niiden oikeudella pitää alueellaan krouvia paitsi 
työntekijöille, myös matkustajille. Oluella oli tärkeä 
osa ruukkien palkanmaksussa. Fagervikin ruukin 
krouvin sijainti ei näy varhaisissa kartoissa, mut-
ta todennäköisesti paikka on ollut ruukin keskellä 
maantien varrella.

Suuren Pohjan sodan jälkeen Fagervikin ruuk-
kialue oli raunioina, ja omistajat myivät sen yh-
dessä Billnäsin ja Skogbyn ruukkien kanssa Mi-
kael ja Johan Vilhelm Hisingille, joiden jälkeläiset 
yhä omistavat kartanon. Hisingit kehittivät ruukkia 
voimakkaasti. 1730 Fagervikin ruukki sai Ruotsin 
valtakunnassa lähestulkoon monopolin rautapellin 
ja tinatun läkkipellin valmistukseen. Kaikki ruukin 
rakennukset oli rakennettava uudelleen. Tuotanto-
prosessin kannalta keskeisiä olivat yläpaja, jossa 
taottiin ainesrautaa siitä peltiä muokkaavalle alapa-
jalle. Pellit tinattiin rakennuksessa, jossa nykyisin 
toimii ruukkialueen kahvila. Fagervikinjokea merel-
le päin sijaitsivat ruukin masuuni ja siihen liittyvät 
varastorakennukset. 1773 Mikael Hisingin poika 
Johan Hising, joka myöhemmin aateloitiin Hisin-
ger-nimellä, rakennutti ruukille uuden ajanmukai-
sen päärakennuksen Ruukinjärven rannalle Turun 
kaupunginarkkitehti C. F. Schröderin piirustusten 
mukaan. Ruukin työntekijöiden asunnot sijaitsevat 
Fagervikinjoen toisella rannalla samoin kuin Johan 
Vilhelm Hisingin 1737 rakennuttama kirkko. Kesä-
kuussa 1775 Kuningas Kustaa III yöpyi Fagervikin 
vastavalmistuneessa päärakennuksessa matkal-
laan Turusta Helsinkiin. Kuninkaan huone on säi-
lytetty suurelta osin tämän aikakauden asussaan. 
Kuninkaan mukana kulki yli sadan hengen seurue 
sekä useamman sadan sotilaan henkikaarti, jotka 
yöpyivät muissa ruukin tiloissa. Toinen tunnettu 
vieras kartanossa oli pienemmän seurueen kera 
liikkunut Venäjän keisari Aleksanteri I, joka ilmei-
sesti yöpyi kartanon alueella vuoden 1809 Turun 
matkansa aikana. Aleksanteri tosin ilmeisesti yöpyi 
mieluummin kenttävuoteellaan, kuin kartanon hä-
nen mielestään epämukavassa sängyssä. Kustaa 
III:n ja Aleksanteri I:n matkoissa on kuitenkin mer-
killepantavaa, että he liikkuivat maantietä pitkin.
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2.3 Fagervikintie kartoissa

Vuodelta 1696 on säilynyt Uudenmaan läänin jalka-
väkirykmentin kokoontumispaikkojen kartta (kuva 
5), jolle on kuvattu myös päätiet. Kartalla näkyvät 
Suuren Rantatien molemmat haarat, joista eteläi-
nen eroaa Lohjanharjua Tammisaareen kulkevasta 
tiestä Kärrbyssä Dragsvikista pohjoiseen. Vuonna 
1742 valmistunut Uudenmaan läänin kartta (kuva 
7) näyttää Fagervikintien aseman osana maakun-
nallista tieverkkoa. Sen perusteella maantie on joh-

tanut Tammisaaren kaupungista Fagervikin kautta 
Inkoon kirkolle ja sieltä Sunnanvikin kylään, missä 
tie on yhdistynyt Turusta tulevan Suuren Rantatien 
pohjoiseen haaraan. Tammisaaren ja Pohjan kir-
kon välillä on kulkenut maantie pitkin Lohjanharjua. 
Pohjan kirkonkylästä tämä tie on jatkanut koilliseen 
kohti Lohjan Jonsböleä, missä kohti Viipuria vienyt 
tie on laskeutunut harjulta ja jatkanut Siuntion kir-
konkylän kautta Sunnavikin risteykseen. Tammi-

Kuva 6. Fagervikintien linjaus ei käytännössä ole muuttunut 1700-luvulta nykypäivään. Näissä ruukkialueen kartoissa vuosilta 
1773 ja 1913 näkyy myös teollisen toiminnan kannalta keskeinen yhteys merelle.
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saaren lähellä Lohjanharjua pitkin kulkevan maan-
tien ja Suuren Rantatien eteläisen haaran välillä ei 
ole maantieyhteyttä ennen Horsbäckin kylää, eli 
hyvin lähellä Tammisaaren kaupunkia. Itse risteys-
alue on tuhoutunut kartasta. Näkyvissä on myös 
tielinjaus Raaseporin kuninkaankartanon läheltä, 
vaikkakin maantie on piirretty kulkemaan hieman 
pohjoisempaa. Suuren Rantatien eteläisen ja poh-
joisen haaran välillä kulki tieyhteys Inkoon kirkon-
kylästä Krämarsin kylän lähelle, mutta tämän tien 
tarkoitus oli toimia väylänä mereltä Mustion ruukil-
le. Yhteyden länsipuolella oli talvitie Stormoran ja 
Ingvalsbyn kautta.

Sotilastarkoituksiin laajan rekognosointityön tu-
loksena 1788–1790 piirretty tiekartasto Etelä- ja 
Itä-Suomesta esittää luotettavan kuvan myös län-
tisen Uudenmaan tieverkostosta tähän aikaan. 
Tärkein tielinja alueella on selvästi Lohjanharjulla 
kulkeva maantie. Fagervikin kautta kulkeva reit-
ti on merkitty maantieksi vain ruukilta itään, mitä 
korostaa se, ettei ruukilta länteen kulkevalla tiellä 
kartan mukaan ollut peninkulmapaaluja lainkaan. 
Tämä tie sen sijaan on piirretty kartalle kärrytienä, 
eli vaikka se ei ollut maantie, se oli kuljettavissa 
vastaavilla kulkuvälineillä. 1740-luvulta poiketen 
suora tie Tammisaaren ja Fagervikin välillä puut-
tuu, mutta sen sijaan on muodostunut kolme Loh-
janharjun tielle johtavaa yhteyttä: yksi suoraan Kar-
jaan kirkolta etelään, toinen Snappertunan kirkolta 
suoraan pohjoiseen ja kolmas Raaseporin kunin-
kaankartanolta luoteeseen. Näiden lisäksi alueella 
on runsaasti ratsuteitä ja polkuja. Samuel Gustav 
Hermelinin kartaston 1798 painetussa Uuden-
maan, Hämeen ja Kyminkartanon läänien kartassa 
näistä on maantieksi merkittynä näkyvissä Snap-
pertunan kirkon kohdalla pohjoiseen kääntyvä ja 
Domargårdin talon kohdalla Lohjanharjua Tammi-
saareen vievään tiehen liittyvä haara. Selityksenä 
voi olla 1700-luvulla lisääntynyt maaliikenne Turun 
ja Fagervikin ruukin välillä, mutta erityisesti yhtey-
det samaan yhtiöön Fagervikin kanssa kuulunee-
seen Billnäsin ruukkiin. Olennaisempi yhteys kart-
tojen perusteella oli ruukilta itään, kohti Helsinkiä. 
1700-luvun karttojen perusteella on joka tapauk-
sessa entistäkin selvempää, että Fagervikintie ei 
tähän aikaan tai välttämättä aiemminkaan keski-
ajalla ja uuden ajan alussa ollut osa Suuren Ran-
tatien pääreittiä. Vuonna 1806 julkaistussa kunin-
kaallisen maanmittauskonttorin tiekartassa (kuva 
8) myös Fagervikin kautta kulkevalle maantielle on 
merkitty kestikievarit, joita on Fagernäsissä, Fager-

vikissa ja Långvikissä. Kestikievareiden määrä tiel-
lä vaihteli 1800-luvun mittaan. Långvikissa näyttäi-
si kuitenkin ainakin 1870-luvulle saakka toimineen 
kestikievari. Tästä eteenpäin kievari näyttäisi olleen 
Fagervikin ruukkialueen länsipuolella. 1800-luvun 
lopulla kestikievarit Fagervikista länteen olivat Så-
gars ja Broby.

Itse ruukkialueesta on säilynyt useita karttoja. 
Maantien linjaus on niiden perusteella muuttunut 
hyvin vähän 1700-luvulta nykypäivään. Museotie-
alueella tielinjaus on edelleen sama kuin vanhim-
massa säilyneessä vuoden 1742 kartassa. Maan-
tien pohjoispuolella paikallisilla teillä muutokset 
ovat olleet vähäisiä. Työväen asuntoalueen ja kar-
tanon puiston tiet ovat edelleen siinä asussa, mihin 
alue rakennettiin Johan Vilhelm Hisingin ja Johan 
Hisingerin aikana. Fridolf (1824–1883) ja Eduard 
(1883–1904) Hisingerin aikoina ruukin teollinen toi-
minta hiipui ja siitä syntyi maatalouteen keskittynyt 
suurtila. Tämä tarkoitti teollisuusrakennusten muut-
tamista osittain uuteen käyttöön ja uusien maata-
louteen sopivien tilojen rakentamista. Muutoksia 
ovat aiheuttaneet Fagervikin kartanon maatalou-
den keskus vanhasta masuuninpaikasta etelään 
ja erityisesti Barösundintien rakentaminen, joka 
on katkaissut vanhan satamatien ja hämärtänyt 
Fagervikin ruukin yhteyttä toiminnalle keskeiseen 
Fagervikin lahteen. Vanha tieyhteys lahden rannas-
sa oleville satamalaitureille on kulkenut maantieltä 
Fagervikinjoen itärantaa masuunipaikalle, missä 
tie on ylittänyt joen, jatkunut lounaaseen ja palan-
nut takaisin joelle kaakon suuntaan. Finnpadan 
kylän alueella ollut toinen silta, jolta tie on jatku-
nut kaakkoon samalle siltapaikalle, jossa Barösun-
dintie nykyisinkin ylittää Fagervikin lahden. Laiturit 
ovat 1700-luvun alkupuolella sijainneet siltapaikan 
vieressä, mutta lahden mataloiduttua uusi satama-
paikka rakennettiin noin kilometrin verran itään. 
Tälle satamapaikalle johtava tie eroaa Barösundin-
tiestä Finnpadan ja sillan puolivälissä. Kartanon sa-
tamalaituri sijaitsi samalla paikalla vielä 1900-luvun 
alussa. 1800-luvulla satamalle johtavan tien alku-
osa vaihtui kulkemaan joen länsirannalla. Suuri osa 
näistä ruukin toiminnan kannalta keskeisistä tieyh-
teyksistä on säilynyt. 
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2.4 Fagervikintien uudempi historia

1800-luvulla, kun Fagervikista tuli teollisuuslaitok-
sen sijaan maatila sen maantieyhteyksien mer-
kitys väheni. Uudet liikennemuodot: höyrylaivat 
ja rautatiet muuttivat kulkemisen tapaa alueella. 
Höyrylaivaliikenne Inkoon rannikolla alkoi jo 1837 
linjalla Pietari-Helsinki-Turku-Tukholma. Laivat py-
sähtyivät toisinaan myös Barösundin laiturilla Fa-
gervikin edustalla. Säännöllisempien laivareittien 
osana Fagervik ja Barösund olivat 1860-luvulta 
lähtien. Hangon kaupungin ja sataman perusta-
minen 1874 lisäsivät alueen merkitystä erityisesti 
Suomen ulkomaankaupan kannalta. Mielenkiin-
toinen osa laivaliikenteen historiaa on tsaari Alek-
santeri III:n vuosittain 1884–1887 toistunut vierailu 
Barösundin vesillä. Suomen saaristoon tykästynyt 
keisariperhe saapui alueelle kalastamaan. Merkil-
lepantavaa on, että keisari ei vieraillut Fagervikissa 
eikä poistunut saarilta mantereen puolelle. Tämä 
kuvaa hyvin meriliikenteen kasvanutta roolia. Han-
gon rata Hyvinkäältä Hankoon valmistui 1873. Vuo-
sisadan vaihteessa rakennettiin Helsingin ja Turun 
välinen rantarata, jonka osuus Karjaalta Helsinkiin 
valmistui liikenteelle 1903. Tällä radalla oli myös 
Fagervikin seisake noin kuuden kilometrin pääs-
sä Fagervikista ruukinjärven takana. Rautateiden 
rakentaminen muutti maaliikenteen suuntaa, kun 
aiempi pitkänmatkanliikenne usein kääntyi paikal-
liseksi liikenteeksi rautatien varren seisakkeille ja 
asemille. Rautatie myös syrjäytti hitaammat höyry-
laivat reittiliikenteessä.

Höyrylaiva- ja rautatieliikenne toivat Fagervikin 
ruukkialueelle myös uudenlaisia matkailijoita. Fa-
gervikin ruukin rakennusten arvo huomattiin laajasti 
jo 1800-luvun lopulla. Suomen matkailijayhdistyk-
sen matkaoppaissa Fagervikin kartano on mukana 
alusta alkaen. Sieltä mainitaan erityisesti arvokas 
sisustus kirjastoineen, mutta myös puutarha kasvi-
huoneineen ja ruukin teollisuusrakennukset. Saa-
puminen ruukille ohjeistetaan painoksesta riippuen 
joko Inkoon Bastubackan laiturilta kievarikyydillä tai 
suoraan Fagervikin laituriin ja sieltä ruukkikäynnin 
jälkeen kievarikyydillä kohti Tammisaarta. Rauta-
tien valmistumisen jälkeen Fagervikiin kehotettiin 
kulkemaan rautatieseisakkeelta. Ilmeisesti laiva-
liikenne vähentyi Fagervikin lisäksi myös Inkoos-
sa rautatien tulon myötä. Sen sijaan Barösund oli 
edelleen tärkeä osa höyrylaivareittejä.

Sisällissodan aikana Hankoon maihin noussut 
Saksan Itämeren divisioona lähetti vahvan tiedus-
teluosaston suojaamaan oikeaa sivustaansa Snap-
pertunan kautta Fagervikiin, minne saksalaiset 
saapuivat ilman vastarintaa 5. tai 6.4.1918. Punais-
ten pääpuolustusasema oli samaan aikaan Karjaan 
kirkonkylässä Hangon ja Turun rautateiden risteyk-
sessä, minne lähetettiin Helsingistä kaksi panssari-
junaa ja runsaasti miehiä rautateitse. Saksalainen 
tiedustelupartio eteni ilman vastarintaa Fagervikin 
rautatieseisakkeelle ja katkaisi 6.4. siellä Helsinkiin 
johtavan radan, minkä jälkeen punaisten panssari-
junien miehistöt kieltäytyivät taistelusta. Punaisten 
ainoaksi perääntymistieksi jäi Hyvinkäälle johtava 
rata, minkä vuoksi suuri osa muuten Helsinkiä puo-
lustavista punakaartilaisista joutui junien mukana 
kauas pohjoiseen. Fagervikista saksalaiset eteni-
vät Inkooseen lähes vastarinnatta 8.4. 

Auton tulo käyttöön muutti maanteiden merki-
tystä 1900-luvun alusta lähtien. Fagervikintiestä 
muodostui keskeinen osa Helsinki-Hanko maantie-
yhteyttä. Sisällissodan jälkeen varsinaiset tienpa-
rannustyöt alueella alkoivat vasta 1920- ja 30-lu-
kujen vaihteessa, jolloin uusittiin muun muassa 
valtaosa Inkoon Sunnavikin ja Raaseporin välisis-
tä silloista. Fagervikinsilta ruukin keskellä uusit-
tiin 1928. Se on kivimuureille rakennettu puukan-
tinen rautapalkkisilta jänneväliltään 7,5 metriä ja 
leveydeltään 5 metriä. Museotiealueen itäpuolella 
sijaitseva Skvaterbäckbro uusittiin 1932 kivituilla 
ja rautabetonilaatalla. Silta-aukko on 2 metriä ja 
sillan leveys 5 metriä. Molemmat sillat ovat säily-
neet. 1930-luvun alussa uusittiin myös Tammisaa-
ren Pohjan sillat, mikä nopeutti kulkua Hankoon 
Fagervikin kautta. Fagervikin kartanon puiston 
edustalla on säilynyt kivinen kilometripylväs 1920- 
tai 1930-luvulta. Ei ole varmuutta onko pylväs oi-
kealla paikallaan. 1938 Fagervikintiestä tuli osa 
kantatietä 51. Ennen toista maailmansotaa tämä 
ei kuitenkaan näkynyt tien ulkoasussa. 1930-luvun 
alun laman ja talvisodan välissä ei esimerkiksi kor-
jattu yhtäkään siltaa. Tien säilyminen perinteisessä 
asussa nykypäiviin johtuu ennen kaikkea siitä, että 
Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto vuok-
rasi Porkkalan alueen, mikä katkaisi tien Inkoon ja 
Espoon välistä. Uusi tielinjaus rakennettiin vuokra-
alueen pohjoispuolelta, missä tie liittyi silloiseen 
kantatiehen 53 Lohjan Virkkalassa.
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Kuva 7. Uudenmaan kartta vuodelta 1742 näyttää Fagervikintien aseman osana Tammisaari-Inkoo-Kirkkonummi -yhteyttä.

Kuva 8. Suomen tiekartassa vuodelta 1806 näkyvät Turun ja Helsingin väliset tieyhteydet Ruotsin vallan viimeisinä vuosikymme-
ninä. Kartalle on teiden lisäksi merkitty kestikievarit ja niiden väliset etäisyydet.
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Kuva 9. 1900-luvun alussa rautatiet muuttivat Fagervikin liikenteellistä asemaa. Hangon rata tosin kulkee vuosituhantisella Loh-
janharjun reitillä.

Kuva 10. Autoilijan tiekartat vuosilta 1927 ja 1955 näyttävät Porkkalan vuokra-alueen merkityksen Fagervikintien säilymisessä. 
Suorin yhteys Helsingistä Hankoon kulkee Fagervikin kautta ja tien parantaminen kantatieksi oli jo suunnitelmissa ennen toista 
maailmansotaa. Porkkalan vuokra-alue kuitenkin katkaisi tämän yhteyden, mikä korosti Lohjanharjulla kulkevan tien merkitystä. 
Nykyisin Lohjanharjua pitkin kulkee valtatie 25. Kantatielle 51 puolestaan linjattiin uudelleen Inkoosta Karjaalle 1970-luvun alussa, 
jolloin väli Inkoosta Tammisaareen jäi alemmalle tieverkolle.
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2.5 Fagervikin museotie osana 
Väyläviraston arvokohteiden joukkoa
Fagervikintie otettiin museokohteeksi 1982. Pää-
töksessä todetaan, että tie noudattelee vanhaa 
Suurta Rantatietä ja sitä ympäröi hyvin säilynyt 
ruukkimiljöö. Lisäperusteluna on tien näkyminen 
Uudenmaan jalkaväkirykmentin ruodutuskartassa 
1696. Alkuperäinen päätös tosin on hieman epä-
varma Suuren Rantatien eteläisen reitin merkityk-
sestä: ”Keskiaikaisen Turusta Viipuriin johtaneen 
Suuren Rantatien arvellaan 1500-luvulla kulkeneen 
eteläistä reittiä Raaseporin linnan hallinnollisen 
merkityksen vuoksi.” Varsinainen Uudenmaan piirin 
ehdotus ei itse asiassa edes mainitse tietä osana 
Suurta Rantatietä, vaan keskittyy Fagervikin ruuk-
kiin ja ruukin luomaan pittoreskiin tieympäristöön. 
Tärkeä tekijä valinnassa oli myös tien vähäinen ke-
hittämistarve.

Tiemuseokohteet esittelevä Tie yhdistää -jul-
kaisu perustelee Fagervikintien museotieaseman 
ainoastaan sen roolilla osana Suurta Rantatietä. 
Ruukin merkitystä tien kehittymiseen ei julkaisussa 
edes mainita. Merkillepantavaa on myös, että vielä 
1980-luvun puolivälissä Fagervikintie oli sorapin-
tainen ja sen pintataso oli huomattavasti nykyistä 
alempana. Kirsi Liimatainen asettaa Tiehallinnon 
museotiet ja -sillat -selvityksessä Fagervikintien se-
kä tieto-, tieliikennehistorialliselta että säilyneisyys-
arvoltaan arvoluokkaan 1 ja pysyvästi säilytettävi-
en museokohteiden joukkoon. Perusteluna on tien 
asema osana Turun ja Viipurin välistä valtakunnal-
lisesti keskeistä reittiä, Suurta Rantatietä, Suures-
ta Rantatiestä tehty tieteellinen tutkimus (erityisesti 
Salminen 1993) ja tien hyvä säilyneisyys.

Suurelta Rantatieltä on Väyläviraston museo-
kohteiden kokoelmaan valittu neljä siltakohdetta: 
Espoonkartanon sillat, Halikon vanha silta, kokoel-
masta jo poistettu Salmen silta ja Savukosken silta 
sekä kaksi tiekohdetta: Fagervikintie ja Tallimäki-
Virojoki-tie. Kohteet eivät ole päällekkäisiä vaan 
kukin kuvaa tien historian eri piirteitä. Espoonkar-
tanon sillat ovat vanhimmat Suomessa säilyneet 
kiviholvisillat 1700-luvulta kun taas Halikon vanha 
silta on tyypillinen 1800-luvun loppupuolen puinen 
tukiansassilta, Salmen silta on tyypillinen 1900-lu-
vun alun kiviholvisilta ja Savukosken silta betoni-
nen yksinivelinen kaarisilta, joka liittyy varhaisiin 
moottoriajoneuvoille rakennettuihin tiekohteisiin. 
Tallimäki-Virojoki-tie puolestaan liittyy nykyasus-
saan samaan aikakauteen, mutta erityisesti 1938 
eteenpäin toteutettuihin valtatiesuunnitelmiin. 

Fagervikintie on osa Varsinais-Suomen ja Uu-
denmaan raja-alueen viimeistään keskiajalla syn-
tynyttä reitistöä. Tie ei lähteiden valossa vaikuta 
olevan osa keskiaikaista Turun ja Viipurin välistä 
tieyhteyttä vaan sen syntyminen liittyy paikallisiin 
liikennetarpeisiin. Tie Raaseporin linnan ja Inkoon 
kirkonkylän välillä on kuitenkin kiistatta ollut ole-
massa jo keskiajalla. Tie on myös ollut osa valtiolli-
sia pyrkimyksiä ja se mainitaan Jaakko Teitin luet-
telossa Suomen teistä. Vaikka Fagervikintie ei ole 
ollut osa Suuren Rantatien päähaaraa, se on ollut 
osa maantieverkkoa. Tien suurimmat liikennehis-
torialliset merkitykset kytkeytyvät kuitenkin Fager-
vikin ruukin historiaan. Se on jo 1600-luvulla ollut 
olennainen osa ruukin raaka-aineiden ja tuotteiden 
kuljetusjärjestelmää ja täten osa Suomen vanhinta 
teollista tuotantoa. Fagervikin ruukin kukoistuskau-
si 1700-luvulla toi tielle valtiollista merkitystä kunin-
gas Kustaa III:n ja myöhemmin Venäjän keisarin 
Aleksanteri I:n vierailujen myötä. 1800-luvun tekni-
nen kehitys muutti maanteiden merkitystä ja, kos-
ka Fagervikintielle oli olemassa sekä sen korvaava 
vesiväylä että rautatie, maantien painoarvo väheni. 

1900-luvun alussa tiellä oli merkitystä Suomen 
sisällissodan aikana Saksan Itämeren divisioonan 
osien käyttäessä sitä kauttakulkureittinään koh-
ti Inkoota ja Helsinkiä. 1920- ja 1930-luvuilla Fa-
gervikintie oli osa valtiollisia tiesuunnitelmia. Tietä 
parannettiin autoliikennettä varten muun muassa 
uusimalla siltoja. Määräysten mukaisesti Fagervi-
kintielle asetettiin 1920- ja 1930-luvuilla kilometri-
pylväät, joista yksi on säilynyt Fagervikin kartanon 
edustalla. Fagervikintie nimettiin vuoden 1938 val-
tatiesuunnitelmassa osaksi kantatietä 51, joka joh-
ti Espoosta Kirkkonummen, Inkoon, Fagervikin, 
Snappertunan ja Tammisaaren kautta Hankoon. 
Tien parannustoimenpiteitä ei kuitenkaan sodan 
vuoksi ehditty aloittaa ja koska Porkkalan vuokra-
alue sodan jälkeen katkaisi tien alkupäästä, ryhdyt-
tiin 1950-luvulla kehittämään Lohjanharjun kautta 
kulkevaa toista kantatieyhteyttä.



2.5.1 Yleiskriteerit
Aikakausi Valtion toiminnan ja tehtävien ilmen-

täminen
Historiallinen keskusvallan 
symbolointi

Kansallisen identiteetin 
merkittävä ilmentäminen

Keskiaika Varhainen kirkkotie

Raaseporin linnaläänin verotus

Yhteys Raaseporin linnasta itään

Pyrkimys lisätä Tammisaaren 
kaupungin merkitystä tekemällä 
Suuren Rantatien eteläisestä 
haarasta päähaara

Kuuluu Jaakko Teitin mainitsemiin teihin

1600–1700-luvut Fagervikin ruukki ja ruukin tieyhteydet 
osana kruunun teollisuuspolitiikkaa

Ruukinkartanon rakennukset 
keskusvallan symboleina

Lähialueen tieyhteyksien parantuminen 
ruukkien toiminnan tarpeeseen

Kustaa III:n vierailu tämän symbo-
loinnin vahvistuksena

Virstanpylväiden pystyttäminen 
tien varteen

1800-luku Fagervikin kartanosta muo-
dostui merkittävä matkailu-
kohde jo 1800-luvulla

Aleksanteri I:n vierailu

1900-luvun alku Fagervikintien parantaminen autoilun 
tarpeisiin

Fagervikintie osana vuoden 1938 valta-
tiesuunnitelmaa

1920- ja 1930-lukujen sillat kes-
kusvallan toiminnan symboleina

Kilometripylväät keskusvallan 
symboleina

Fagervikintien rooli sisäl-
lissodan aikana Saksana 
Itämeren divisioonan kulku-
väylänä

2.5.2 Luonnekriteerit
Kriteeri Pisteytys/kuvaus Perustelu
Harvinaisuus 3 Kohde on valtakunnallisesti harvinainen, 

alkujaan ainutlaatuinen esimerkki väylänpidon 
tuottamasta rakennusperinnöstä

Keskiaikaisia tielinjoja on säilynyt vähän, kohde liittyy 
myös varhaiseen teollisuushistoriaan.

Tyypillisyys 3 Kohde on historiallisesti tai alueellisesti hyvin 
tyypillinen tai rakennettu Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen tyyppipiirustuksin

Tielinjaus on tyypillisellä luonnonmuotojen mahdollista-
malla paikalla. Kohteeseen kuuluu myös Tie- ja vesira-
kennushallituksen tyyppipiirustuksella rakennettu silta.

Edustavuus 3 Kohde edustaa erityisen hyvin Väyläviraston 
kyseisellä aikakaudella tuottamaa rakennuspe-
rintöä

Kohde edustaa keskiaikaista hallinnon ja kirkon tar-
peisiin syntynyttä tielinjausta, jolle teollisuushistoria ja 
hallitsijoiden vierailut tuovat lisäkerroksia sekä toisaalta 
1920- ja 30-lukujen autoliikenteen tarpeisiin rakennettua 
liikenneverkkoa.

Alkuperäisyys 2 Kohde on säilyttänyt hyvin rakentamisajan-
kohtansa rakentamistavan, tekniikan, tyylin tai 
alkuperäisen tai sitä vastaavan käytön 

Kohde on säilyttänyt tielinjauksensa viimeistään 
1700-luvulta, kohteen ulkoasu on pääosin säilynyt 
1920- ja 1930-lukujen asussa, päällystettä lukuun otta-
matta, oletettavasti tien vanhoja rakenteita on säilynyt 
päällysteen alla.

Historiallinen to-
distusvoimaisuus

3 Kohde on valtakunnallisesti hyvä todiste Väy-
läviraston historiasta tai kohde on siitä kertova ja 
tietoa lisäävä esimerkki

Kohde on hyvä todiste keskiajalta periytyvästä talonpoi-
kien tienrakentamisesta ja ylläpidosta sekä valtiollisen 
tienpidon tavoitteista 1930-luvulla.

Historiallinen 
kerroksisuus

3 Kohteessa on erittäin hyvin näkyvissä eri aika-
kausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka 
ilmentävät väylänpitoon liittyvän rakentamisen, 
hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta

Kohteessa on kerroksittain näkyvissä tienpidon historia 
keskiajalta nykypäivään. Erityistä lisäarvoa tuo tietä ym-
päröivä ruukkialue, joka on säilyttänyt tien ympäristön 
hyvin pitkälti 1700- ja 1800-lukujen mukaisena.

2.5.3 Muut kriteerit

• Fagervikintie on osa Suuren Rantatien RKY-
aluetta.

• Fagervikin ruukki muodostaa RKY-alueen
• Suuri Rantatie on kokonaisuutena arvokas esi-

merkki väylänpidon historiasta ja viisi sen osaa 
kuuluu Väyläviraston museoteiden ja -siltojen 
joukkoon.

• Fagervikintie on osa valtakunnallisesti arvokasta 
Snappertunanjoki - Fagervik; Inkoo, Tammisaari, 
Karjaa -maisema-aluetta

• Fagervikintien ympäristö on osa maakunnallisesti 
arvokasta Snappertunan-Fagervikin kulttuurimaise-
maa

• Fagervikintie on osa Suomen vanhinta keskiajalle 
periytyvää tieverkkoa

• Fagervikin alueella on matkailuun liittyvää toimintaa
• Alue on hyvin ja turvallisesti yleisön saavutettavissa
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3 Nykytilan kuvaus

3.1 Maankäyttö

3.1.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Inkoon alueella on voimassa useita maakunta-
kaavoja. Uudenmaan maakuntakaava (koko-
naismaakuntakaava) on vahvistettu 11/2016, 
1.vaihemaakuntakaava 6/2010 (merkittäviä ym-
päristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot ja nii-
den yhteensovittaminen), 2.vaihemaakuntakaava 
10/2014 (toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne) ja 
4.vaihemaakuntakaava 5/2017 (kestävää kilpailu-
kykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla, edellisiä stra-
tegisempi).

Uudenmaan alueelle on valmistella vuosina 
2016–2020 lähes koko Uudenmaan alueen kat-
tava Uusimaa-kaava 2050. Maakuntahallitus on 
hyväksynyt kaavakokonaisuuden ja esittää sitä 
hyväksyttäväksi maakuntavaltuustolle. Voimaan 
tullessaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa 

Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat, 
lukuun ottamatta neljännen vaihemaakuntakaa-
van tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen 
maakuntakaavaa. Uusimaa-kaava koostuu kolmen 
seudun vaihekaavoista, joista Länsi-Uudenmaan 
vaihekaava (kuva 11) koskee Fagervikin aluetta. 
Länsi-Uudellamaalla tärkeitä teemoja ovat muun 
muassa sujuva liikenne, ainutlaatuinen miljöö sekä 
matkailun ja vapaa-akan toimintojen kehittäminen. 
Yksi erityiskysymyksistä on Arvokkaita kulttuuriym-
päristöjä sekä alueen vesistöjä ja merellisyyttä hyö-
dyntävien matkailu- ja vapaa-ajan toimintojen ke-
hittäminen kestävällä tavalla. (Lähde: https://www.
uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/valmistelussa_
uusimaa-kaava_2050).

Vaihemaakuntakaavan ominaisuusmerkinnäl-
lä osoitetaan mm. valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet, tiet ja koh-
teet (RKY 2009). Yksityiskohtaisemmassa aluei-
den suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot. Alueiden 
suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen 
maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen 
mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja 
kulttuuriympäristöarvot. (Lähde: https://www.uu-
denmaanliitto.fi/files/24111/Lansi-Uudenmaan_
merkinnat_ja_maaraykset_Uusimaa-kaavan_eh-
dotusvaihe_syksy_2019.pdf).

Kuva 11. Ote Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksesta. Fagervik sijoittuu kuvan keskelle. Vaaleanturkoosil-
la vaakaviivoituksella on merkitty Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Vaaleanvihreällä värillä on 
osoitettu Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä. Tummemmalla vihreällä 
on merkitty Luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai suojeltavaksi tarkoitetut alueet. Sinisellä pistekatkoviivalla ja merkinnällä av on 
merkitty Vedenhankinnan kannalta arvokkaat pintavesialueet. Lähde: https://www.uudenmaanliitto.fi/files/24116/Lansi-Uudenmaan_
vaihemaakuntakaava_Uusimaa-kaavan_ehdotusvaihe_syksy_2019.pdf.
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Yleiskaava

Inkoon voimassa oleva yleiskaava 2015 on laadittu 
vuonna 2002 (kuva 12). Fagervikin alue on osoi-
tettu kaavamerkinnällä SRS, rakennussuojelulain 
nojalla suojeltu alue. Museotie on merkitty pistevii-
valla molemmin puolin tielinjaa osoittamaan histo-
riallista tietä.

Inkoon manneralueen yleiskaavan tarkistaminen 
käynnistyi vuonna 2011 (kuva 13). Kaava aloitet-
tiin strategisena yleiskaavana, mutta valmistellaan 
yleiskaavaksi, jossa osoitetaan manneralueiden 
rakentamispaikat tilakohtaisesti. Yleiskaavan 2. eh-
dotus on ollut nähtävillä 27.1.–31.3.2020. Tavoite 
on saada kaava hyväksyttyä syksyllä 2020.

Asemakaavoitus

Kuva 12. Ote voimassa olevasta Inkoon mantereen yleiskaa-
va. Lähde: http://inkoo.karttatiimi.fi/. Inkoon kunnanvaltuusto 
on hyväksynyt kaavaehdotuksen 13.6.2002. Uudenmaan 
ympäristökeskus on tehnyt valtuuston päätöksen takia oikai-
suvaatimuksen 24.7.2002. Tämän perusteella yleiskaavaa on 
eräiltä osin korjattu. Lähde: https://www.karttatiimi.fi/inga/gene-
ralplan/Mantereen_selostus.pdf.

Kuva 13. Ote Inkoon manneralueen yleiskaavaehdotukses-
ta, joka on ollut nähtävillä 27.1.-31.3.2020. Vaaleanruskealla 
värillä, merkinnällä AM, on osoitettu Maatilojen keskusalue. 
Vaalean turkoosilla värillä, ja merkinnällä SR, on osoitettu 
Rakennetun kulttuuriympäristön alue. Kaavamääräyksen mu-
kaan alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee 
sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja raken-
nustaiteellisiin arvoihin, Rakennetun kulttuuriympäristön alueel-
la ovat lisäksi rakennussuojelukohde (sr), rakennussuojelulain 
nojalla suojeltu kohde (srs) sekä kirkkolain nojalla suojeltu koh-
de (srk). Lisäksi alueella on arkeologisia kulttuuriperintökohtei-
ta (s) ja kiinteä muinaisjäännös (sm). Fagervikintie on merkitty 
punaisella katkoviivalla mustan tielinjan päälle. Kaavamerkin-
tä on Kuninkaantien/ Suuren Rantatien historiallinen linjaus. 
Kaavamääräyksessä Kulkureitin käsittelyssä ja sitä koskevissa 
tarkemmissa suunnitelmissa on huomioitava sen historialliset 
ja maisemalliset arvot. Kohdetta koskevissa toimenpiteissä 
lausunnonantaja on lain mukaan Museovirasto. Fagervikin kar-
tanoalueen länsipuolella museotie sijoittuu haja-asutusalueelle 
(MTH) ja maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Fagervikin alueella ei ole voimassa tai suunnitteilla 
olevia asemakaavoja.

3.1.2 Maanomistus

Museotie sijoittuu yhdystien 1050 tiealueelle, kiin-
teistötunnus on 149-895-2-23 (kuva 14). Alue on 
valtion omistuksessa. Tiealueeseen rajautuvat kiin-
teistöt ovat yksityisessä omistuksessa, kiinteistö-
tunnus 149-467-3-2 on Fagervik Gård. Tiealue on 
kapea, ja mm. museotien opastaulu on yksityisen 
kiinteistön alueella.

Kuva 14. Ote Maanmittauslaitoksen avoimesta aineistosta, 
kiinteistörajat ja -tunnukset. https://asiointi.maanmittauslaitos.
fi/karttapaikka/.

3.2 Ympäristö

3.2.1 Luonto ja maisema

Luontoarvot

Museotiejakson länsipuolella rajautuu tiehen 
Kockelträsket-järveä ympäröivä Kockelträsketin 
luonnonsuojelualue (kuva 15). Alue on Metsähal-
lituksen omalla päätöksellä suojeltu ja sijaitsee 
valtion maalla. Alueen laajuus on 122,6 ha. Suoje-
luperusteena on metsien monimuotoisuus, lehdot 
(Natura 2000-aluetta: Ellisaaren ja Rövasin lehdot 
FI0100016, lehtojensuojeluohjelma-aluetta: Elli-
saaren tammikot LHO010081). 

Kuva 15. Kockelträsketin luonnonsuojelualue. http://inkoo.
karttatiimi.fi/.
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3.2 Ympäristö

3.2.1 Luonto ja maisema

Luontoarvot

Museotiejakson länsipuolella rajautuu tiehen 
Kockelträsket-järveä ympäröivä Kockelträsketin 
luonnonsuojelualue (kuva 15). Alue on Metsähal-
lituksen omalla päätöksellä suojeltu ja sijaitsee 
valtion maalla. Alueen laajuus on 122,6 ha. Suoje-
luperusteena on metsien monimuotoisuus, lehdot 
(Natura 2000-aluetta: Ellisaaren ja Rövasin lehdot 
FI0100016, lehtojensuojeluohjelma-aluetta: Elli-
saaren tammikot LHO010081). 

Inkoon Manneralueen yleiskaavan laadinnan yh-
teydessä on alueelle laadittu luontoselvitys vuosi-
en 2013 – 2015 välisenä aikana. Luontokohteiden 
selvittämisen ja arvottamisen lisäksi selvitettiin alu-
een linnustoa, arvokkaita pesimälajeja ja linnuston 
kannalta arvokkaita ja merkittäviä kohteita (kuva 
16). Selvityksen on laatinut Luontotieto Keiron Oy 
(3.8.2015).

Kuva 15. Kockelträsketin luonnonsuojelualue. http://inkoo.
karttatiimi.fi/.

Kuva 16. Ote Inkoon manneralueen yleiskaavan luontoselvityksestä 2013-2015, Liitekartta 2, Arvokokonaisuuksien ja elinympä-
ristöjen arvoluokittelu ja linnuista uhanalaiset, lintudirektiivi I-liitteen ja silmälläpidettävät lajit v. 2013. Luontotieto Keiron Oy. https://
www.inkoo.fi/files/7502/inkoo_manner_koko_raportti.pdf.
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Luontoselvitys 2013

Kartta 2

Arvokokonaisuuksien ja elinympäristöjen arvo-
luokittelu sekä numerointi.
Linnuista uhanalaiset, lintudirektiivi I-liitteen ja
silmälläpidettävät lajit v. 2013.

Luontotieto Keiron Oy/SPi, ALu, TSe
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Mittakaava 1:20 000 (A3), 3.8.2015

Manneralueen yleiskaava

Luontoselvitys 2013

Arvokokonaisuuksien ja elinympäristöjen arvo-
luokittelu sekä numerointi.
Linnuista uhanalaiset, lintudirektiivi I-liitteen ja
silmälläpidettävät lajit v. 2013.

Luontotieto Keiron Oy/SPi, ALu, TSe

Fagervik, osa-alue 1

Mittakaava 1:20 000 (A3), 3.8.2015

Kuva 17. Ote yleiskaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuurimaisemaselvityksestä sivu 15, luonnon monimuotoisuus ja suojelualu-
eet. (Anniina Sarlos).
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Maisema 

Uudenmaan liitto on julkaissut Uudenmaan kulttuu-
riympäristöt -selvityksen, Missä maat on mainioim-
mat, vuonna 2012, jota on täydennetty neljännen 
vaihemaakuntakaavan yhteydessä 2016 (kuva 18, 
kuva 19). Inkoon Manneralueen yleiskaavatyön 
yhteydessä on laadittu tausta-aineistoksi Inkoon 
kulttuurimaisemaselvitys ja maisemalliset suosi-
tukset Inkoon yleiskaavoitusta varten (kuva 17; 
kuva 20; Anniina Sarlos, diplomityö, Aalto-yliopisto 
8.10.2012). Suurmaisemassa Fagervikin alue si-
joittuu Tammisaaren ja Inkoon edustan saaristoran-

nikkoon selännealueelle, jota rajaa lounais-koillis-
suuntainen Ensimmäinen Salpausselkä.

Tammisaaren ja Inkoon saaristorannikolla ja-
kautuminen avomeri-, ulkosaaristo-, sisäsaaristo 
ja mannerrannikkovyöhykkeisiin näkyy selkeästi. 
Saaristorannikko on pienipiirteistä kalliosaaristoa ja 
vaihtelevaa maankohoamisaluetta, jolle voimakkaat 
pinnanmuodot, kapeat murroslaaksot ja niiden poh-
jalla olevat pienet joet ovat luonteenomaisia. Maise-
massa vuorottelevat pienipiirteiset viljellyt laaksot, 
silokalliot ja kalliometsät. Rannikon tuntumassa on 
reheviä järviä ja rantaluhtia. Asutus on sijoittunut 
murroslaaksojen rinteille ja kalliosaarekkeille.

Kuva 18. Ote Uudenmaan liiton selvityksestä, Uudenmaan kulttuuriympäristöt s. 12. 

12   :   Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt

ENSIMMÄINEN SALPAUSSELKÄ
Ensimmäinen Salpausselkä on lounaasta koilliseen suuntautunut 
reunamuodostuma, joka nousee merestä Hankoniemellä sora-, 
hiekka- ja särkkämuodostumana. Se jatkuu Hyvinkään kautta aina 
Itä-Suomeen, vaihdellen korkeista, selkeäreunaisista harjuselänteis-
tä laajoihin hiekkakankaisiin. Tammisaaren kohdalla Salpausselkä 
risteää Pohjanpitäjänlahden kanssa muodostaen tärkeän maiseman 
solmukohdan, ja jatkuu koilliseen rajaten Karjaalla luoteisia viljely-
maisemia ja kaakkoisia metsämaita. Harjumuoto on selkeimmin näh-
tävissä Lohjalla, jossa se salpaa Lohjanjärven ja Hiidenveden vesistöt 
omaksi alueekseen Lohjanharju-nimisenä, ja muodostaa vesistöjen 
kanssa maiseman solmukohdan. Hyvinkään kohdalla Salpausselkä 
alkaa muistuttaa jo enemmän pohjoisempia osiaan.  Ensimmäinen 
Salpausselkä on Uudenmaan tärkein vedenjakaja ja sen alle sijoittu-
vat maakunnan merkittävimmät pohjavesivarat.

Ensimmäistä Salpausselkää myötäilee etenkin Lohjanharjun koh-
dalla nauhamainen liikenneväylien ja asutuksen vyöhyke. Harjua pitkin 
on kulkenut Hämeeseen vienyt keskiaikainen tie. Tielinjaukset ovat 
paikoin hyvin vanhoja, kun uusi tiestö on rakennettu vanhan päälle. 

LÄNTINEN JÄRVI- JA SELÄNNESEUTU
Lohjan järvi- ja selänneseutuun kuuluu Salpausselkien patoamia 
suuria, sokkeloisia järviä: Lohjanjärvi ja Hiidenvesi sekä Nummen-
joen-Pusulanjoen ja Karjaanjoen vesireitit. Alueelle tyypillisiä ovat 
pienipiirteiset ja vaihtelevat maastonmuodot, kalkkipitoinen maape-
rä ja lehtokasvillisuus. Muusta maakunnasta poiketen seutu kuuluu 
eteläisimpien rannikkoalueiden ohella tammivyöhykkeeseen. Vanhin 
asutus on sijainnut järvien välisillä kannaksilla. Viljelykset ovat 
järvien rantamailla. Luoteessa maisema muuttuu kallioisemmaksi ja 
karummaksi, ja vaihettuu hiljalleen Hämeen järviylängön metsä- ja 
viljelymaisemiin. Esimerkiksi Karkkilan ylänkö on Salpausselän vaih-
televaa reunavyöhykettä, jossa harjut, pienet maaperän painanteisiin 
syntyneet järvet ja moreenimuodostumat vuorottelevat. Alue on 
metsäistä, eikä savikoita ja peltoja juurikaan ole.

Salpausselkien väliin jää etelämpänä kallioperän murroslinjaan 
syntyneen vuonomaisen Pohjanpitäjänlahden, sekä Fiskarsinjoen 
ja Mustionjoen muodostama maiseman solmukohta. Paikalliset 
korkeuserot ovat suuria, ja alueella on paljon viljavia savikoita ja re-
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Kuva 19. Ote Uudenmaan liiton selvityksestä, Uudenmaan kulttuuriympäristöt s. 44. Fagervikin alue sijoittuu Inkoon kunnan rajan 
länsireunalle, kuvan keskivaiheille. 

Kuva 20. Ote yleiskaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuurimaisemaselvityksestä sivu 12, kulttuurimaisemien arvoluokat (Anniina 
Sarlos).
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nikkoon selännealueelle, jota rajaa lounais-koillis-
suuntainen Ensimmäinen Salpausselkä.

Tammisaaren ja Inkoon saaristorannikolla ja-
kautuminen avomeri-, ulkosaaristo-, sisäsaaristo 
ja mannerrannikkovyöhykkeisiin näkyy selkeästi. 
Saaristorannikko on pienipiirteistä kalliosaaristoa ja 
vaihtelevaa maankohoamisaluetta, jolle voimakkaat 
pinnanmuodot, kapeat murroslaaksot ja niiden poh-
jalla olevat pienet joet ovat luonteenomaisia. Maise-
massa vuorottelevat pienipiirteiset viljellyt laaksot, 
silokalliot ja kalliometsät. Rannikon tuntumassa on 
reheviä järviä ja rantaluhtia. Asutus on sijoittunut 
murroslaaksojen rinteille ja kalliosaarekkeille.

Kuva 18. Ote Uudenmaan liiton selvityksestä, Uudenmaan kulttuuriympäristöt s. 12. 

12   :   Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt
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Kuva 19. Ote Uudenmaan liiton selvityksestä, Uudenmaan kulttuuriympäristöt s. 44. Fagervikin alue sijoittuu Inkoon kunnan rajan 
länsireunalle, kuvan keskivaiheille. 

Snappertunan-Fagervikin valtakunnallisesti ar-
vokas kulttuurimaisema Raaseporissa periy-
tyy keskiajalta ja sijoittuu Karjaan eteläpuolisille 
metsäselänteiden rajaamille viljelyaukioille sekä 
Snappertunanjoen ja Fagervikinlahden väliseen 
länsi-itä-suuntaiseen murroslaaksoon. Inkoossa 
maisema-alueen keskiössä ovat Inkoon puolella 
Fagervikin kartano, entinen rautaruukki ja siihen 
liittyvät työväenasunnot sekä laaja puisto. Maise-
mat ovat Läntisen Uudenmaan rannikkoseudulle 
tyypillisesti pienipiirteistä metsien, peltojen ja me-
renlahtien mosaiikkia.

Kuva 20. Ote yleiskaavatyön yhteydessä laaditusta kulttuurimaisemaselvityksestä sivu 12, kulttuurimaisemien arvoluokat (Anniina 
Sarlos).
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Museotien maisema ja tieympäristö

Museotien ainutlaatuinen tiemiljöö koostuu arvok-
kaan rakennuskannan, jalopuiden ja vesistönäky-
mien rajaamasta tiealueesta ja vaihtelevasta tie-
geometriasta. Tiealue itsessään on varsin kapea, 
joten arvokas puusto sijoittuu pääosin tiealueen 
ulkopuolelle. Museotie voidaan jaotella pienempiin 
osakokonaisuuksiin seuraavasti (kuva 21).

Tiejakso 1, Läntinen sisääntulojakso 
Staraviken – kylän keskusta

Museotie alkaa lahdenpoukaman länsireunasta, 
josta avautuu näkymiä Staravikenin lahdelle (kuva 
22). Museotien alkamiskohtaa ei ole osoitettu opas-
teella. Tieympäristöä reunustaa puusto (kuva 23) ja 
kylää lähestyttäessä pienet peltoaukeat (kuva 24) 
molemmin puolin tietä. Tiejakso päättyy mäen lael-
le, Ruukinkadun liittymän kohdalle (kuva 25).

Kuva 21. Fagervikintien museotie on luokiteltu kolmeen maisemallisesti ja toiminnallisesti toisistaan erottuvaan tiejaksoon.

1

2

3

Kuva 22. Museotien länsipää, Staraviken vasemmalla. Rannan puolella kasvaa harvakseltaan komeaa luonnonpuustoa, joka ei 
peitä näkymiä. Rannassa on myös vähäisesti pensaskasvustoa. Metsän puolella maasto nousee kohti mäkeä. Yleisrajoitus vaihtuu 
nopeusrajoitukseksi 40 km/ h. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 23. Museotien opastuspaikkaa ennakoiva opaste on sijoitettu n. 1 km etäisyydelle opastusalueesta heti Sågarsintien liittymän 
jälkeen. Vuonna 2011 otettuun Google mapsin kuviin verrattaessa on kuvassa tien vasen laita kasvanut lähes umpeen ja näkymä 
lahdelle peittynyt. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 24. Museotietä reunustaa punainen hirsirakenteinen talousrakennus, talon pihapiiri ja päärakennus ovat sen takana. Kuva: 
Laura Soosalu.

Kuva 25. Peltojen kohdalla tieympäristö on avoin. Tiejakso päättyy kuvassa vasemmalla näkyvän punaisen talon kohdalla, Ruukin-
kadun liittymässä. Kuva: Laura Soosalu.
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Tiejakso 2, Kylän keskusta

Tiejakso alkaa mäen laelta, Ruukinkadun liittymän 
kohdalta (kuva 26), jonka jälkeen tielinja kaartuu 
voimakkaasti vasemmalle (kuva 27). Tiejakso si-
sältää museotien keskeisen osuuden, jonne sijoit-
tuvat kahvilakäytössä oleva rakennus (kuva 28), 
opastaulu, pysäköintialue (kuva 29) ja Fagervikin 
kartanoalueen liittymä (kuva 31) sekä Brukträske-
tin ja Backavikenin yhdistävän uoman ylittävä silta 
(kuva 30). Tieympäristöä ympäröivät hoidetut piha-
alueet ja kartanopuisto jalopuineen (kuva 33) ja 
tieympäristöä reunustavat monenlaiset mielenkiin-
toiset historialliset yksityiskohdat (kuvat 32). Useat 
rakennukset sijoittuvat lähelle tietä.

Kuva 26. Näkymä Museotieltä Ruukinkadun suuntaan on komea. Liittymässä tulee noudattaa varovaisuutta rajattujen näkymien 
vuoksi. Kuva: Mikko Pentti.

Kuva 27. Museotien ydinalue alkaa Ruukinkadun kohdalta, jonka jälkeen tiessä on jyrkkä mutka ja alamäki. Nykyinen nopeusrajoi-
tus on 40 km/h. Pysäköintialue on tien ulkokaarteessa. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 28. Näkymä Fagervikin koulutieltä pysäköintialueelle. Museotien jyrkkä mäki kuvan vasemmassa laidassa. Kuva: Mikko 
Pentti.

Kuva 29. Nykyinen opastaulun paikka on hyvä ja helposti saavutettavissa. Kuva: Mikko Pentti.

Kuva 30. Näkymä museotien sillalta pysäköintialueen suuntaan. Hiekkapintaista pysäköintialuetta ei ole rajattu tiestä rakenteel-
lisesti. Kahvilaa käyttävien asiakkaiden tienylityspaikkaa ei ole merkitty. Fagervikin silta on teräksinen palkkisilta, jonka kansi on 
puurakenteinen. Kaiteet ovat tavanomaiset, korkeat tiekaiteet. Kuva: Laura Soosalu.
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Tiejakso 3, museotien itäinen sisääntulojakso

Museotien itäpää sijoittuu Barösundintien liittymän 
kohdalle. Tien eteläpuolta reunustaa peltoaukea ja 
pohjoispuolta puoliavoin rinne, jonka laella on muu-
tamia rakennuksia (kuva 34). Museotien opastus-
paikkaa osoittavan taulun lisäksi on tien reunassa 
vanha pysäkkikatos ja sillan painorajoitusta ja tien 
päällystevaurioita koskevia liikennemerkkejä. Tien 
päällysteen kunto on monin paikoin huono (kuva 
35). Nopeusrajoitus on 40 km/h.

Kuva 31. Fagervikin kartanon kohdalla on museotielle kaksi liittymää, joita erottaa nurmialue. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 32. Museotien varressa on useita hienoja yksityiskohtia, mm. ruukinkartanon puiston portti, puiston keskiakselin päätteenä 
oleva ns. folly, eli kulissirakennus ja kilometripylväs 1920- tai 1930-luvulta. Kilometripylväs on mahdollisesti alkuperäisellä paikal-
laan, mutta siitä puuttuvat numeromerkinnät 27 ja 12 sekä vuoden 1938 kantatienumero 51. Kuvat: Mikko Pentti.

Kuva 33. Museotien varressa puusto koostuu suurelta osin jaloista lehtipuista, mm. saarnista, jalavista, tammista, metsälehmuk-
sista ja vaahteroista. Jalavia ja saarnia uhkaavat valitettavasti etelästä leviävät sienitaudit, ja sairaita puita on jouduttu poistamaan. 
Tiealue on aikanaan rajattu mahdollisimman kapeaksi, jotta puut eivät jää tiealueelle. Puiden muodostama holvikaari on erityisen 
hieno ja säilyttämisen arvoinen. Kuvat: Mikko Pentti.

Kuva 34. Museotien itäpää Barösundintien liittymän jälkeen. Kuva: Laura Soosalu.

Kuva 35. Museotiellä on paljon päällystevaurioita. Kuvat: Laura Soosalu.
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3.2.2 Kulttuuriympäristö 

Muinaisjäännökset

Museotien läheisyydessä on yksi muinaisjäännös, 
Fagervikin ruukki. Kohde on historiallinen teolli-
suuskohde, masuunin paikka (kuva 36).

Fagervik, ikäjärjestyksessä Suomen viides rau-
taruukki, sijaitsee Kvarnträsketin järvestä meren-
lahteen virtaavan joen koskipaikoissa. Keskiai-
kaisperäinen Suuri Rantatie kulkee ruukkialueen 
kautta. Fagervikin ruukki oli toiminnassa vuosina 
1646–1902. Rautaruukin perusti ruukinpatruuna 
Carl Billsten vuonna 1646. Malmia louhittiin Lohjan 
Ojamosta, Karjaan Svarvarbölestä ja Inkoon Lång-
vikistä. Myöhemmin 1700–1800-luvuilla louhinta 
ulottui ruukin lähiympäristöstä Helsinkiin ja läntisen 
Uudenmaan saaristoon. Tärkein malmilähde oli 
koko ajan kuitenkin Tukholman saariston Utö. Fa-
gervikin pääsatamana toimi ruukin etelänpuolinen 
merenlahti (Fagervik). Satamana käytettiin myös 
Fagervikin ja Backavikin välisen salmen matalaa, 
tulvivaa rantaa. Sjöbodilta noin 5 km päässä idässä 
sijaitsi ruukin laivanveistämö. 

Suuren Pohjan sodan jälkeen Fagervik siirtyi Hi-
sing-suvulle ja ruukki rakennettiin uudelleen. Tärkeä 
vaihe ruukin historiassa alkoi vuonna 1730, kun se 
sai rautapellin ja tinatun läkkipellin valmistukseen 
lähes yksinoikeuden Ruotsissa. Läkki- ja kattopellin 
valmistus jatkui vuoteen 1823. Vuonna 1824 ruukin-
patruunaksi tuli Fridolf Hisinger, joka laajoin maaos-
toin muutti Fagervikin maatalouden ja karjanhoidon 
varaan rakentuvaksi suurtilaksi. Raudanvalmistus 
loppui vuonna 1902. Fagervikin ruukki oli toiminnas-
sa vuosina 1646–1902. Fagervikin laajalla ruukin-
alueella sijaitsee rautateollisuusrakennusten lisäksi 
ruukkikartano puutarhoineen, kirkko, hautausmaa, 
työväen asuntoja, torppia sekä joen alajuoksulla sa-
ha ja mylly lastauspaikkoineen.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Fagervikin ruukinalue ja sen läpi kulkeva Suuri 
Rantatie ovat valtakunnallisesti merkittäviä raken-
nettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009 luettelo) 
(kuva 37).

Kuva 36. Ote Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikku-
nasta, muinaisjäännösrekisteri. https://www.kyppi.fi.

Kuva 37. Ote Museoviraston karttapalvelusta. https://kartta.
museoverkko.fi/?action=showRegistryItem&id=887&registry=rk
y2000&mapLayers=20.

Fagervik on Suomen yhtenäisin ja edustavin esi-
teollisen ajan ruukkikokonaisuus. Ruotsi-Suomen 
suurvaltakaudella perustetun rautaruukin ympä-
ristö yhdessä Skogbyn masuunin kanssa antaa 
parhaan kuvan 1700-luvun puolen välin ja lopun 
ruukkitoiminnasta maassamme. Ruukinalueen ra-
kennuskantaan lukeutuu poikkeuksellisen edusta-
via kohteita. Fagervik, ikäjärjestyksessä maamme 
viides rautaruukki, sijaitsee Kvarnträsketin järvestä 
merenlahteen virtaavan joen koskipaikoissa. Keski-
aikaisperäinen Suuri Rantatie kulkee ruukinalueen 
kautta. Fagervikin ruukinalue koostuu historiallisis-
ta rautateollisuuden rakennuksista, ruukinkartanos-
ta, ruukin kirkon (kuva 38, alempi) ja hautausmaan 
alueesta, ranskalaisesta puutarhasta, englantilais-
tyylisestä maisemapuistosta ja laajasta luonnon-
puistosta (kuva 38, ylempi) sekä ruukinkadun työ-
väen asunnoista, joen alajuoksulla olevan sahan ja 
myllyn tuotantorakennuksista lastauspaikkoineen 
sekä ruukinalueen laidoilla olevista torpista ja työ-
väenasunnoista. 

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella 
Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Tur-
kua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren 
Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi 
hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki 
Etelä-Suomen rannikkoalueen. Suuri osa rannik-
koa seuraavasta, keskiaikaisten kirkkojen, karta-
noiden, satamapaikkojen ja muinaislinnojen kautta 
kulkevasta tiestä on edelleen käytössä.

Lähteet: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=887 http://www.rky.fi/read/
asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2117.

Kuva 38. Näkymiä Fagervikin ruukin alueelta, yläkuvassa puis-
to, museotie kuvan oikeassa laidassa, alakuvassa kartanon 
kirkko. Kartanoalueen rakennukset ovat rakennussuojelulailla 
suojattuja. Kuvat: Laura Soosalu.

Fagervikin
ruukki
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Kuva 38. Näkymiä Fagervikin ruukin alueelta, yläkuvassa puis-
to, museotie kuvan oikeassa laidassa, alakuvassa kartanon 
kirkko. Kartanoalueen rakennukset ovat rakennussuojelulailla 
suojattuja. Kuvat: Laura Soosalu.

3.3 Museotien tekniset 
lähtökohdat 

3.3.1 Tien perustiedot

Fagervikintien museotie on osa yhdystietä 1050. 
• Museotiejakson tieosoite on 1050/4/5700 – 

1050/4/6800.
• Ajoradan ja päällysteen leveys on n. 6,0 m, 

pientareen leveys on 0,25 m.
• Tien päällysten on PAB, pehmeä asfalttibetoni
• Museotiellä on silta, Fagervikin silta, siltanu-

mero 185. Silta on puukantinen, teräksinen 
palkkisilta. Sillalle on asetettu painorajoitus 18 t, 
3-akseliselle telille 24 t

• Museotiellä ei ole valaistusta
• Tien talvihoitoluokka on II
• Tien viherhoitoluokka on N3

3.3.2 Tien kunto ja korjaukset

Fagervikintien päällysteen kunto on huono, ja 
myöskin rakenteen parantamiselle on tarvetta. Ti-
essä on kuoppia ja pitkittäishalkeamia. Päällyste 
on uusittu edellisen kerran 1980-luvulla. Kohde ei 
rahoituksen puutteen vuoksi ole päällystysohjel-
massa. 

Tien reunapalteet estävät paikoin veden virtaa-
mista sivuojiin. Tien kuivatusta on parannettu pai-
koin mm. rankkasateiden jälkeen. 

3.3.3 Tien kunnossapito 

Museotie kuuluu Raaseporin hoidon alueurakkaan, 
josta vastaa 10/2021 saakka Destia Oy. 

Museotie kuuluu talvihoidon aurauskierrossa 
reitin loppupäähän johtuen kaluston lähtöpaikasta. 
Tien kapeus, mutkaisuus ja geometria tuo oman 
haasteensa ja päällysteen kunnon vuoksi auran te-
rä ei saa kaikkea lunta pois. Talvihoidossa on käy-
tetty pääosin suolahiekkaa, varsinaista suolaa on 
käytetty lähinnä jyrkimmissä mäkipaikoissa pahim-
man liukkauden aikana.

Viherhoitoluokan N3 laatuvaatimusten mukaan 
niitto on ulotettava vähintään 2 metrin etäisyydel-
le päällysteen reunasta. Liittymien ja risteysten nä-
kemät on pidettävä kunnossa. Niittokertoja on 1–2 
kertaa kesässä, niittokerrat on määritelty työkohtai-
sessa tarkennuksessa.
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3.3.4 Liikenneturvallisuus ja opastus

Museotieosuuden nopeusrajoitus on 40 km/h. Mu-
seotiejaksolla on useita pihaliittymiä ja tien suun-
taista ja tietä ylittävää jalankulku- ja pyöräilyliiken-
nettä. Tiealue on kapea, ja suuria puita kasvaa 
aivan tien vieressä. Myös monet rakennukset ovat 
lähellä tietä. Maastohavaintojen perusteella no-
peusrajoitusta ei aina noudateta. 

Liikennemäärät museoteillä ovat olleet keskimää-
rin (KVL) 335 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 
raskaan liikenteen osuus (KVLRAS) 19 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, laskentavuosi on 2016. Liikenne-
määrät kasvavat selvästi Barösundintien liittymän 
jälkeen Inkoon suuntaan, ja ovat KVL 837 ja KVL-
RAS 49.

Kuva 39. Poliisin tietoon tulleen onnettomuudet Fagervikintiellä ja Barosundintiellä vv. 2015–2019. Lähde: Destia iLiitu-palvelu. 

Kuvat 40. Museotien opastusalueen viitoitus Inkoon ja Tammisaaren suunnista ja pysäköintialuetta vastapäätä sijaitseva viitta, joka 
on hieman kasvillsuuden peitossa. Todellinen etäisyys taulujen kohdalta Inkoon suunnasta on n. 500 metriä ja Tammisaaren suun-
nasta n. 600 metriä. Kuvat: Laura Soosalu ja Mikko Pentti.
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Liikenneturvallisuustilanne viimeisen viiden vuoden 
aikana, 2015–2019 (kuva 39, lähde: Destia iLiitu-
palvelu) on ollut hyvä. Museotieosuudella ei ole ta-
pahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneon-
nettomuutta.

Museotien viitoitus molemmista Inkoon ja Tam-
misaaren suunnista ohjaa vain opastusalueelle. 
Ennakoivaa museotien taulua ei ole. Opastusalue 
on viitoitettu molemmista suunnista lähestymistau-
lulla (kuva 40). Museotien kohdeopaste sijaitsee 
keskeisellä paikalla (kuva 41).

Museotien opastusalueen taulu sijoittuu kahvila-
rakennusta vastapäätä pysäköintialueen reunaan. 
Opastaulu on hyvin saavutettavissa jo nykyisin, 
vain taulun juurella kasvava heinä kaipaa niittoa. 
Nykyisessä opastaulussa on kieliversiot suomi, 
ruotsi, englanti ja saksa.

Kuva 41. Museotien nykyinen opastaulu. Kuva: Mikko Pentti.
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4 Museotien kunnossapitosuunnitelma
4.1 Tavoitteet

4.1.1 Museotie
Museotien hoidon ja ylläpidon tavoitteena on tur-
vata sen säilyminen nykyisenlaisessa käytössä 
yhdystienä ja Fagervikin alueen maankäyttöä pal-
velevana tienä. Tavoitteena on säilyttää tie ja sen 
lähiympäristö museointiajankohdan, eli vuoden 
1982 mukaisessa ulkoasussa. Tien linjaukseen ja 
tasaukseen tai leveyteen ei tehdä muutoksia, ellei 
niille ole liikenneturvallisuuteen tai rakenteen kun-
toon liittyviä välttämättömiä syitä. Kaikissa toimen-
piteissä on huomioitava tien tutkittavuuden säilymi-
nen.

Tien rakenteen, kuivatuksen ja tiehen liittyvän 
ympäristön ja kasvillisuuden kunnon seuraaminen 
ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet varmistavat osal-
taan tien arvon säilymisen osana arvokasta raken-
nettua kulttuuriympäristöä.

Museotien opastus on tavoitteena parantaa vas-
taamaan tämän hetken ohjeistusta, jolla paran-
netaan kohteen saavutettavuutta. Viherhoidon ta-
voitteena on erityisesti suojella alueen arvokasta 
puustoa ja muuta viherympäristöä. Viherhoitoluo-
kaksi esitetään E2, jossa hoitoon vaikuttava ympä-
ristötekijä on (Y), museotie. 

Ympäristön tulee olla ilmeeltään avoin tai puo-
liavoin, hoidettu ja puistomainen tai luonnonmukai-
nen museotien jakson mukaan.

4.1.2 Maankäyttö

Museotie sijoittuu Fagervikin kartanon kohdal-
la rakennetun kulttuuriympäristön alueelle, ja sen 
länsipuolella haja-asutusalueelle ja maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle (kuva 42). Inkoon man-
neralueen yleiskaavaehdotuksessa esitettyjen suo-
jelumerkintöjen vuoksi ei alueelle kohdistu erityisiä 
uhkia maankäytön näkökulmasta. Yleiskaavaehdo-
tuksen kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset 
turvaavat osaltaan museotien arvon säilymistä. Ny-
kyisen maankäytön kannalta on tärkeintä huolehtia 
tien ja tiealueen kunnosta, mm. kuivatuksen toimi-
vuudesta, ja päällysteen uusimisesta. Liittymäalu-
eilla tulee huolehtia turvallisten näkemien säilymi-
sestä.

Kuva 42. Ilmakuva museotieosuudesta. Lähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.
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4.1.3 Maisema ja kulttuuriympäristö

Fagervikin kartanoalueen ohella on Fagervikintie ja 
museotie mukana Museoviraston valtakunnallises-
ti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
(RKY 2009) luettelossa. Fagervikintie on osoitettu 
merkinnällä Suuri Rantatie. Kohteen valtakunnalli-
nen arvo velvoittaa tien omistajaa ja haltijaa sen ar-
von säilyttämiseen. Opastaulun uusiminen on osa 
kohteen arvon esille tuomista.

Kulttuuri- ja tiemaiseman arvon säilymisen kannal-
ta ovat tietä ympäröivät puistoalueet, pihat, pellot ja 
metsät keskeisessä asemassa. Tiealue itsessään 
on kapea, joten museotietä tulee tarkastella muun 
ympäristön osana. Tien viherhoito on käytännössä 
pääosin niittoa, ja paikoittaista vesakon torjuntaa, 
jota voidaan tehdä ennakoivasti niittotyöllä, mutta 
myös arvokkaan puuston hoito ja säilyttäminen on 
tärkeää ja tulee tehdä yhteistyössä maanomistajan 
kanssa (kuvat 43–46).

Kuva 43. Museotien länsipään maiseman hoidon tavoitteet.

Tiejakso, jossa viherhoidon, 
maisemanhoidon ja 
kunnossapidon toimin 
ylläpidetään näkyvyyttä 
vesistöön ja  avoimeen 
maisematilaan. Metsään 
rajautuvilla alueilla 
ylläpidetään tieympäristön 
luonnonmukaista, 
metsätyypin mukaista 
ilmettä.
Toimenpiteillä varmistetaan 
museotien 
ominaispiirteiden 
säilyminen ja näkyvyys.

Kuva 44. Näkymä museotien länsipään suuntaan, loivan kumpareen jälkeen avutuu näkymä oikealle Staravikenin lahdelle. Kuva: 
Laura Soosalu.
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Kuva 45. Museotien itäpään maiseman hoidon tavoitteet.

Alue, jossa 
viherhoidon ja 
kunnossapidon toimin 
varmistetaan 
museokohteen 
ominaispiirteiden 
säilyminen, näkyvyys 
ja saavutettavuus

Alue, jossa viherhoidon avulla 
ylläpidetään nykyistä puoliavointa, 
hoidettua ja puistomaista ilmettä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
tiealueen rajalla kasvavan arvokkaan 
puuston säilymiseen yhteistyössä 
kiinteistönomistajien kanssa. 
Toimenpiteillä varmistetaan museotien 
ominaispiirteiden säilyminen, näkyvyys 
ja saavutettavuus.

Kuva 46. Näkymiä Fagervikin ruukin alueelta Muutamat yksittäiset puut vaativat kunnon ja elinvoimaisuuden seurantaa. Niiden 
mahdollisesta poistamistarpeesta ja uusien korvaavien puiden istuttamisesta tulisi keskustella maanomistajan kanssa. Museotie-
osuudella on yksi silta, joka sijaitsee kahvilarakennuksen vieressä. Sillan lähiympäristössä huolehditaan, ettei se vesakoidu. Kuvat: 
Mikko Pentti.
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4.1.4 Liikenneturvallisuus ja saavutettavuus

Fagervikintien museotietä ei ole opastettu Tammi-
saaren ja Inkoon suunnista. Museotien opastusalu-
etta osoittavat taulut on sijoitettu n. 1 km etäisyy-
delle opastusalueesta, sekä idästä että lännestä 
saavuttaessa. Taulut uusitaan nykyisten ohjeiden 
mukaisiksi. Taulujen sopivat sijoituspaikat näkyvyy-
den ja luiskakaltevuuden suhteen maastossa var-
mistetaan etukäteen. Myös viitoituksen etäisyys-
mitta opastusalueelle tarkistetaan.

Museotien varsinainen opastaulu uusitaan ny-
kyisten ohjeiden mukaiseksi. Taulun paikka tarkis-
tettiin maastokäynnillä, ja todettiin sopivaksi. Tau-
lulle tulee olla esteetön pääsy. Tien vastakkaisella 
puolella oleva viitta uusitaan myös ja paikka tar-
kistetaan etukäteen niin, että se ei peitä mutkassa 
näkyvyyttä, mutta ei myöskään peity kasvillisuuden 

taakse. Museotien saavutettavuutta parannetaan 
myös museotiestä laadittavalla, yleisöä palvele-
valla kohdekortilla, joka liitetään Väyläviraston ja 
ELY-keskusten museokohteita esitteleville internet-
sivuille.

Museotiejakson nopeusrajoitus muutetaan vas-
taamaan liikenneympäristöä ja huomioimaan riit-
tävästi alueella liikkuvia jalankulkijoita, pyöräilijöitä 
ja maatalouskoneita (kuva 47). Museotien länsi-
päästä, Staravikenin kohdalta alkaen Ruukinkadun 
liittymän länsipuolelle uusi nopeusrajoitus on 50 
km/h:ssa, ja tästä itään, Barösundintien liittymään 
saakka 30 km/h:ssa (kuva 48). Museotieosuuden 
itäpuolella nopeusrajoitus lasketaan 60 km/h:ssa 
Snappertunaan saakka ja museotieosuuden länsi-
puolella Barösundintien liittymästä eteenpäin nope-
usrajoitus säilyy 60 km/h:ssa (kuva 49). 

Kuva 47. Nykyiset nopeusrajoitukset Fagervikintiellä. Sininen on yleisrajoitus 80 km/h ja keltainen 40 km/h. Tiedot tierekisteristä. 
Lähde: http://dsgis02/destia/paikkatietoportaali/.

Kuva 48. Suositukset 30 km/ h:ssa nopeusrajoitusalueelle, rajaus museotien länsipäässä ja itäpäässä. Kuvat: Laura Soosalu ja 
Mikko Pentti.
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Kuva 49. Uudet nopeusrajoitusmerkinnät museotieosuudella ja sen ulkopuolella.

muokattu

Uusi 50 km/h

Uusi 30 km/h

Nykyinen 60 km/h

Nykyinen 80 km/h

Uusi 60 km/h 
Snappertunaan saakka

Museotien keskeinen 
jakso

Museotien keskeinen 
jakso

Museotieosuus alkaa

viitoitus

viitoitus

viitoitus

opastaulu

Museotieosuus 
alkaa

Nykyinen lyhyt osuus 
(70 m) 40 km/h 
ennen liittymää 
muutetaan 60 km/h

4.2 Museotien ja sen 
lähiympäristön hoidon vastuut 
ja yleisohjeistus
Vastuu museotien ja sen lähiympäristön kunnossa-
pidosta tiealueella on Uudenmaan ELY-keskuksen 
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella. Museo-
tien kunnossapitosuunnitelmassa esitetyt toimen-
piteet tulevat sisältymään Raaseporin seuraavan 
hoidon alueurakkaan. Hoitourakkaan kuuluvalla 
vuosittaisella seurannalla varmistetaan museotien 
kunto ja liikenneturvallisuus. Museotien hoito ja 
kunnossapito tehdään perusväylänpidon määrära-
hoilla, joista Väylävirasto tienpitäjänä vastaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja inf-
rastruktuuri -vastuualueen perinneyhdyshenkilö 
vastaa museotien vuosittaisesta tarkastuksesta. 
Mahdollisissa museotien historiaan, tieliikennehis-
toriaan tai erityistarpeisiin liittyvissä kysymyksissä 
asiantuntijan toimii tieliikenteen valtakunnallinen 
erikoismuseo Mobilia.

Fagervikin tila on suurin kiinteistönomistaja mu-
seotien ympäristössä. Museotien ainutlaatuinen 
miljöö muodostuu Fagervikin kartanon jalopuiden 

rajaamasta tiealueesta ja tietä lähellä olevista ar-
vokkaista rakennuksista. Yhteistyö Fagervikin ti-
lan kanssa miljöön säilymiseksi on erittäin tärkeää, 
mm. puuston uudistamisen ja hoidon suhteen.

4.3 Alueurakkaan 
sisällytettävä museotien 
ja sen lähiympäristön 
kunnossapito
Fagervikin museotie sisältyy Raaseporin maantei-
den hoidon alueurakkaan. Uusi alueurakka kohdis-
tuu aikavälille 1.10.2021–1.10.2025, ja se kilpailu-
tetaan vuonna 2021.

4.3.1 Museotien hoito

Museotien hoitoon liittyvät toimet on esitetty tässä 
luvussa ja urakkakohtaisissa asiakirjoissa. Museo-
tien hoitoa ohjaavat Väyläviraston maanteiden hoi-
don ja ylläpidon tuotekortit.
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4.3.2 Tieympäristön ja maiseman 
hoito

Viherhoito

Tieympäristön viherhoidon laatuvaatimukset on 
esitetty hoitoluokittain Liikenneviraston viherraken-
tamisen- ja hoidon ohjeessa (18/2014).

Museotien uudeksi viherhoitoluokaksi esitetään 
E2, ympäristötekijä (Y), museotie. Museotien var-
ressa on sekä hoidettuja että luonnonmukaisia 
osuuksia. Museotiejakson ulkopuolella viherhoito-
luokka on N3. Tieympäristön hoito koostuu pääosin 
niitosta ja nurmetusten hoidosta, vesakon raivauk-
sesta ja yksittäisten puiden hoidosta tai poistosta. 
Tie on viherhoidon osalta jaettu jaksoihin A–D, jois-
sa tehtävät toimenpiteet on esitetty seuraavassa 
(kuva 50).

Jakso A, Staravikenin kohta

Vesakointi ja niitto

Tavoitteena on ylläpitää tiejakson luonnonmukais-
ta, metsätyypin mukaista ilmettä. Tiejakso on tie-
alueen eteläpuolelta metsäinen, tiealueen poh-
joispuolella rantavyöhykkeellä kasvaa puustoa ja 
pensaikkoa. Näkemäalueet vesakoidaan vuosit-

tain. Rannan puolelta harvennetaan tai poistetaan 
pensaita tarvittaessa n. kahden vuoden välein si-
ten, että tieltä säilyy näkemä lahdelle. Yksittäisiä 
pensaita tai muutamia pensasryhmiä voidaan säi-
lyttää suojaksi rantavyöhykkeen eläimistölle.

Jakso B, Sågarsintie - Ruukinkatu

Vesakointi, niitto ja puiden hoito

Tavoitteena Staravikenin ja Fagervikinkadun väli-
sellä tieosuudella on luonnonmukainen, kulttuuri-
maisemaan sopiva ilme. Peltojaksolla tulee varmis-
taa niiton avulla, ettei tien reuna-alue vesakoidu. 
Myös turvallisista näkemistä huolehditaan talojen 
ja liittymien kohdalla poistamalla pensaita tai kar-
simalla puiden oksia. Vesakointi tehdään näkemä-
alueilla vuosittain. 

Jakso C, Ruukinkatu – itäpään peltojakso

Vesakointi, niitto ja puiden hoito

Tavoitteena Fagervikinkadun ja itäpään peltoalu-
een välisellä osuudella on tien ympäristön mukaan 
hoidettu tai luonnonmukainen ilme. Viherhoidossa 
kiinnitetään erityistä huomiota pihaliittymien näke-
mien riittävyyteen. Vesakointi tai pensaiden leikka-

Kuva 50. Museotien viherhoidon jaksotus.

A

B

C

D
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us näkemäalueilla tehdään vuosittain, mikäli niitto 
ei ole riittävä toimenpide. Kaikista tieympäristön 
puustoa koskevista toimenpiteistä yksittäisten, kui-
vien oksien katkaisua lukuun ottamatta sovitaan 
yhteistyössä Fagervikin kartanon ja muiden mah-
dollisten kiinteistönomistajien kanssa. Huonokun-
toisen puuston poistossa ja uusien puiden istutta-
misessa on huomioitava sekä kulttuuriympäristön 
ilmeen säilyminen että tiellä liikkujien turvallisuus. 
Suuret jalopuut sijaitsevat pääosin tiealueen ulko-
puolella, ja yksittäisten puiden täsmällistä sijaintia 
kiinteistöjen rajalla ei ole mittauksin tarkistettu.

Siltaympäristön (Fagervikintien silta, vesistösilta 
nro 185) hoidon tavoitteena on ylläpitää museotien 
ydinalueen hoidettua ilmettä. Siltakeilat puhdis-
tetaan kasvillisuudesta, heinistä, sammaleesta ja 
mahdollisista puiden ja pensaiden taimista. Keilat 
painepestään puhtaaksi liasta. Reunapalteet pois-
tetaan. Sillan vuosittaisessa hoidossa noudatetaan 
Väyläviraston Siltojen hoito (29/2014) -ohjetta. Tal-
vihoitokauden päättyessä sillalle tehdään kevät-
puhdistus ja vuositarkastus Väyläviraston Siltojen 
vuositarkastusohjeen (TIEH 2200020-09) mukaan. 
Hoitourakoitsijan on tarkkailtava sillan kuntoa ym-
päri vuoden ja korjattava liikenneturvallisuutta vaa-
rantavat vauriot heti.

Jakso D, itäpään peltojakso- Barösundintien liittymä

Vesakointi, niitto ja puiden hoito

Tavoitteena on museotien itäpään tieympäristön ja 
Barösundintien liittymän ympäristön siisti, luonnon-
mukainen ilme. Tie rajautuu eteläpuolella peltoon ja 
pohjoispuolella luonnonmukaiseen rinnemaastoon. 
Vesakointi tehdään näkemäalueilla vuosittain, mi-
käli niitto ei ole riittävä toimenpide. Pellon puolel-
la tulee seurata puuston kuntoa, ja sopia puuston 
mahdollisista hoitoimenpiteistä ja uusimisesta yh-
teistyössä maanomistajan kanssa.

Talvihoito

Museotien talvihoitoluokka on II, ja siihen ei esitetä 
muutoksia.

Varusteet ja laitteet

Museotien opasteet ja viitoitus hoidetaan tavan-
omaiseen tapaan. Opasteiden kunto tarkastetaan 
keväisin ja opasteet puhdistetaan.

4.4 Museotien ja 
tieympäristön pitkän aikavälin 
kunnossapito

4.4.1 Museotien korjaustarve

Museotien nykyinen pehmeä asfalttipäällyste (PAB) 
on todettu huonokuntoiseksi ja myöskin tien raken-
teen parantamiselle on tarvetta. Tien päällyste on 
uusittu edellisen kerran 1980-luvulla, joten pääl-
lyste suositellaan uusittavaksi seuraavan viiden 
vuoden kuluessa. Reunapalteiden poisto kuuluu 
normaaliin tienhoitoon, jolla varmistetaan tien kui-
vatuksen toimiminen nykyisessä tilanteessa.

4.4.2 Museotien kunnossapito

Jos museotien keskeiselle jaksolle esitettyä ylitys-
kohtaa ja pysäköintipaikkaa korostavaa kiveystä ei 
ole vielä toteutettu, esitetään se rakennettavaksi 
viimeistään päällystystyön yhteydessä. Kiveyspe-
riaate on esitetty tämän raportin liitteenä olevassa 
työkohtaisessa tarkennuksessa, liite 1. 

4.4.3 Museotien saavutettavuus

Museotien saavutettavuutta parannetaan yleisölle 
tarkoitetun kohdekortin ja opastaulun uusimisen 
avulla. Kohdekortissa on perustiedot museotiestä 
ja sen sijainnista sekä etäisyyksistä lähimpiin kau-
punkeihin. Lisäksi kortissa on museotien lähesty-
miskartta ja tarkempi kartta yksityiskohtaisine tie-
toineen. Korttiin lisätään mahdollisia kohteesta 
lisätietoa tarjoavia internet-linkkejä. Kohdekortit 
ovat tämän raportin liitteinä 2 ja 3.

Uusi opastaulu sijoitetaan nykyisen opastau-
lun paikalle, jossa se on helposti saavutettavissa. 
Opastaulun tekstisisältö päivitetään vastaamaan 
voimassa olevia ohjeita. Tekstisisältö on seuraava 
(Mikko Pentti, Mobilia):

Fagervikintie on osa Varsinais-Suomen ja Uuden-
maan raja-alueen keskiaikaista tieverkkoa. Se ei 
ole ollut osa keskiaikaista Turun ja Viipurin välis-
tä tieyhteyttä, vaan Raaseporin linnan ja Inkoon 
kirkonkylän välinen tie. Tien liikennehistoriallinen 
merkitys kytkeytyy Fagervikin ruukin historiaan. 
Se on jo 1600-luvulla ollut olennainen osa ruukin 
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raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusjärjestelmää ja 
täten osa Suomen vanhinta teollista tuotantoa. Fa-
gervikin ruukin kukoistuskausi 1700-luvulla toi tielle 
valtiollista merkitystä kuningas Kustaa III:n ja myö-
hemmin Venäjän keisarin Aleksanteri I:n vierailujen 
myötä. 

1900-luvun alussa Fagervikintiellä oli merkitys-
tä Suomen sisällissodan aikana Saksan Itämeren 
divisioonan osien käyttäessä sitä reittinään koh-
ti Inkoota ja Helsinkiä. 1920- ja 1930-luvuilla tie-
tä parannettiin autoliikenteelle uusimalla siltoja ja 
Fagervikintie nimettiin vuoden 1938 valtatiesuun-
nitelmassa osaksi kantatietä 51 Espoosta Kirk-
konummen, Inkoon, Fagervikin, Snappertunan ja 
Tammisaaren kautta Hankoon. Suurempia raken-
nustöitä ei sodan vuoksi ehditty aloittaa ja koska 
Porkkalan vuokra-alue sodan jälkeen katkaisi tien 
alkupäästä, Fagervikintie jäi historialliseen asuun-
sa. Fagervikintie on nimetty museotieksi 1982.”

Taulun kieliversioiksi esitetään suomi, ruotsi ja eng-
lanti.

4.5 Tiedonhallinta

Museoteiden ja -siltojen kunnossapidosta vas-
taavat ELY-keskukset. Arvokohteita koskeva tieto 
tiereksiteristä ja taitorakennerekisteristä kootaan 
alueurakan lähtötietoihin TIIRA-järjestelmän kaut-
ta. Museotiejaksojen tiedot, alku- ja loppupään 
tieosoite, tallennetaan tiereksiteriin tietolajiin 146, 
matkailu- ja museotie. Lisäksi kirjataan tien nimi ja 
arvokohteeksi nimeämisen ajankohta. Alue- ja lin-
jamaisten tiejohteiden ominaisuustiedot siirtyvät 
jatkossa tierekisteriin, TieVELHO:on.

Kunkin arvokohteen perustiedot kootaan kohde-
kortiksi. Kohdekohtainen erityisohjeistus saadaan 
laaditusta kunnossapitosuunnitelmasta, tai erityis-
ohjeistuksesta laaditaan työkohtainen tarkennus. 
Tarvittaessa tiedot varmistetaan ELY-keskuksen 
perinneyhdyshenkilöltä.

Arvokohteille tehdyt toimenpiteet ja vuositarkas-
tukset raportoidaan HARJA-järjestelmän kautta, 
mm. opastusalueiden kunnostus.

Kuva 51. Ehdotus museotiekohteen opastaulun kartaksi.

Museotie

Fagervikin silta

FAGERVIK Suuri Rantatie

Opaste

Opaste

Ruukin kartano

Opastusalue

Fegervikin ruukkialue, 
valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö, RKY 2009 

Vitträsket

Staraviken

Backaviken

Finnpada

Bykärrsberget

Haraberget

Ryssbergen

Långbro

Svinudden
Haraholmen

Långnäsudden

Taranäs Inkoo
13 km
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sen historiallinen kartta-arkisto, KA. 

Karta i 2 delar öfver Fagerwiksgränds och Hirfdal bys alla egor i Ingo socken och Nylands län 1869. Maanmittaushallituksen 
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Työkohtaisen tarkennuksen liite 
Fagervikin museotie, alueurakan työkohtainen tarkennus, 21.9.2020 

Uudenmaan ELY-keskus 

Sijainti yhdystiellä 1050, tieosoite 1050/4/5752 – 1050/4/6890, Inkoo 
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1. Yleistä
Tässä asiakirjassa tilaaja  tarkentaa laatuvaatimuksia, vuosittaisen töiden ja tehtävien työmääriä, ajoitusta
ja työrajoja. Jos töitä tai tehtäviä ei ole tässä asiakirjassa tarkennettu tai muuten rajattu, merkitsee se
sitä, että työ tai tehtävä suoritetaan muiden urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla.

Kuva: Museotien maisemanhoidon  ja kunnossapidon aluerajaus ja hoidon tavoitteet, kartta 1 ja kartta 2. 

2. Liikenneympäristön hoito

2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito 
Museotien opastaulu sijoittuu tiealueen ulkopuolelle, ja sen uusimisesta samalle paikalle sovitaan 
Uudenmaan ELY-keskuksen ja maanomistajan kesken. 

Ensimmäisenä urakkavuonna nykyinen museokohteen opastaulu poistetaan ja korvataan uudella taululla 
nykyiselle paikalleen. Opastaulun sisällössä ja ulkoasussa hyödynnetään ohjetta ”Museoteiden ja siltojen 
opasteet, malleja ja suosituksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisuja 7/2001”. Taulun malli 
hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta. Museotien kohdeviitoitus idän ja lännen suunnista sekä 
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museotien opastaulua vastapäätä tien vastakkaisella puolella poistetaan ja korvataan uudella 
viitoituksella. Taulujen sijoitus maastossa tarkennetaan tarpeen mukaan huomioon ottaen maaston 
korkeusvaihtelu ja pientareen muoto  tiealueella. Kasvillisuutta raivataan tarpeen mukaan niin, että 
taulut näkyvät esteettä. 

Uusi opastaulu ja opasteet ja liikennemerkit puhdistetaan vuosittain 31.5. mennessä. Liikennemerkkien 
ja opasteiden kunto tarkastetaan urakan 1. ja 3. vuotena 31.8. mennessä.  Löystyneet kiinnitykset 
kiristetään  ja tolpat oikaistaan tarvittaessa. Toimenpiteet raportoidaan urakoitsijan tarkoitusta varten 
laatimalla lomakkeella sisältäen valokuvan.  Muina urakkavuosina tehdään silmämääräinen tarkastus, 
jonka tulokset raportoidaan ja vauriot korjataan 31.9. mennessä. 

Kuvat: Uusittava museotien opastusalueen kohdeviitoitus ja opastaulu. 

Museotien nopeusrajoitukset muutetaan vastaamaan liikenneympäristöä seuraavasti: 

Kuva: Uudet nopeusrajoitusmerkinnät. 
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Museotiejakson nopeusrajoitus muutetaan vastaamaan liikenneympäristöä ja huomioimaan riittävästi 
alueella liikkuvia jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja maatalouskoneita. Museotien länsipäästä, Staravikenin 
kohdalta alkaen Ruukinkadun liittymän länsipuolelle uusi nopeusrajoitus on 50 km/h:ssa, ja tästä itään, 
Bärosundintien liittymään saakka 30 km/h:ssa. Museotieosuuden itäpuolella nopeusrajoitus lasketaan 
60 km/h:ssa Snappertunaan saakka ja  museotieosuuden länsipuolella Bärosundintien liittymästä 
eteenpäin nopeusrajoitus säilyy 60 km/h:ssa. 

2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito 
Museotien uudelleen päällystämiselle ei ole asetettu aikataulua. Kahvilan ja pysäköintialueen välisen 
ylityspaikan havaittavuuden  parantamiseksi tien molemmille reunoille asennetaan  tiealuetta pihasta ja 
pysäköintialueesta rajaava, madallettu graniittinen reunakivi, väri punainen. Tämän lisäksi 
asfalttipäällysteeseen rouhitaan  tila graniittiselle nupukiveykselle, joka toteutetaan joko raitoina (3-5 
raitaa, raidan leveys n. 1 metri, raitojen väli  n. 2 metriä) tai yhtenäisenä 5 metriä leveänä raitana 
kahvilarakennuksen piha-alueen kohdalla.  Sopivat reunakivien pituudet  ja nupukiveyksen leveys/ 
raitojen määrä ja sijainti tarkistetaan  maastossa. Rajaus ja kiveys selkeyttää ja korostaa pysäköintialueen 
ja kahvilan välistä jalankulkijoiden ylityspaikkaa erityisesti kesäaikana. Kiveys tuntuu ajoneuvon renkaan 
alla, mutta ei hankaloita alueen talvikunnossapitoa. 

Kuva: Kiveysten sijoitus ja raidoitusvaihtoehdot. Tarkka paikka, pituus ja rajaus tarkistetaan maastossa. 

Museotien opastusalue sijoittuu tiealueen ulkopuolelle,  ja säilyy hiekkapintaisena. Alue on yksityisen 
maanomistajan hallinnassa. 

Museotien itäpäässä sijaitseva odotuskatokselle ei ole tarvetta, koska  alueella ei ole säännöllistä linja-
autoliikennettä. Katokseen ei myöskään pääse  esteettä. Katos esitetään poistettavaksi. 

Kuvat: Pysäköintikatos. 
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Tien kuivatuksen varmistamiseksi ja tien reunan ajoturvallisuuden vuoksi on tien reunapalteet 
puhdistettava säännöllisesti. Tien reunat käydään läpi ensimmäisenä urakkavuonna, ja puhdistetaan 
tarpeellisin osin maa-aineksesta ja kasvillisuudesta niin, että pintavedet pääsevät esteettä valumaan 
ojaan. Mikäli tien päällysteen heikko kunto  vaikeuttaa kuivatusta ja hulevesien hallittua ohjaamista, tulee 
sopia mahdollisesta päällysteen uusimisesta tai paikkauksesta. 

Kuvat: Esimerkkejä kuivatuksen kannalta haasteellisista kohdista,  joissa tien reunat tarkistetaan ja 
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 

2.3 Viheralueiden hoito 

Museotien uudeksi viherhoitoluokaksi esitetään E2, ympäristötekijä (Y), museotie. Museotiejakson 
ulkopuolella viherhoitoluokka on N3. Viherhoitoluokan laatuvaatimukset on määritelty Liikenneviraston 
ohjeessa 18/2014, Viherrakentaminen ja hoito tieympäristössä. 

Tieympäristön hoito koostuu  pääosin niitosta ja nurmetusten hoidosta, vesakon raivauksesta ja 
yksittäisten puiden hoidosta tai poistosta. Toimenpiteet on esitetty seuraavassa tiejaksoittain. 

Kuva: Museotien viherhoidon jaksotus. 

Jakso A 
Ensimmäisenä urakkavuonna viitoituksen uusimisen yhteydessä varmistetaan niitolla ja tarpeen mukaan 
vesakon poistolla kohdeviitoituksen näkyvyys. Vesakointi tehdään näkemäalueilla vuosittain. Museotien 
länsipäässä Staravikenin kohdalla poistetaan rannan puolelta pensaita siten, että museotieltä säilyy 
näkymä lahdelle.  Pensaiden poisto tehdään tarvittaessa kahden vuoden välein, mikäli ne kasvavat 
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voimakkaasti. Yksittäisiä pensaita tai muutamia pensasryhmiä voidaan säilyttää suojaksi 
rantavyöhykkeen eläimistölle. Tavoitteena on ylläpitää tiejakson luonnonmukaista, metsätyypin 
mukaista ilmettä. 

Kuvat: Museotien länsipää Staravikenin kohdalla (jakso A) ja museotien länsipään peltojaksoa (jakso B), 
jossa niiton avulla varmistetaan, ettei tieympäristö vesakoidu ja näkymät säilyvät. 

Jakso B 
Staravikenin ja Fagervikinkadun välisellä tieosuudella on hoidon tavoitteena luonnonmukainen, 
kulttuurimaisemaan sopiva ilme.  Peltojaksolla tulee  varmistaa niiton avulla, ettei tien reuna-alue 
vesakoidu. Myös turvallisista näkemistä huolehditaan talojen ja liittymien kohdalla poistamalla pensaita 
tai karsimalla puiden oksia. Vesakointi tehdään näkemäalueilla vuosittain. 

Jakso C 
Museotien tiivisrakenteisin ja kartanoympäristön leimaama osuus on merkitty karttaan violetilla viivalla 
ja sen toiminnallinen keskipiste,  museotien taulun ja kahvilarakennuksen paikka, pysäköintialue sekä 
siltaympäristö, on merkitty katkoviivalla. Ensimmäisenä urakkavuonna viitoituksen ja museotien 
opastaulun uusimisen yhteydessä raivataan mahdollinen vesakko ja niiton avulla varmistetaan taulujen 
näkyvyys ja saavutettavuus. 

Erityistä huomioita tulee kiinnittää turvallisiin näkemiin  rakennusten ja liittymien kohdalla.  Vesakointi tai 
pensaiden leikkaus tehdään näkemäalueilla vuosittain, mikäli niitto ei ole riittävä toimenpide. 
Tieympäristön tavoiteltava ilme  vaihtelee hoidetusta luonnonmukaiseen, tie liittyy sekä luonnonalueisiin 
että pihoihin. Kaikista tieympäristön  puustoa koskevista toimenpiteistä yksittäisten, kuivien oksien 
katkaisua lukuun ottamatta  sovitaan yhteistyössä  Fagervikin kartanon ja muiden mahdollisten 
kiinteistönomistajien kanssa.  Huonokuntoisen puuston poistossa ja  uusien puiden  istuttamisessa on 
huomioitava sekä  kulttuuriympäristön ilmeen säilyminen että tiellä liikkujien turvallisuus.  Suuret  jalopuut 
sijaitsevat pääosin tiealueen ulkopuolella, ja yksittäisten puiden täsmällistä sijaintia kiinteistöjen  rajalla 
ei ole mittauksin tarkistettu. 
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Kuvat: Siltaympäristön hoidossa huolehditaan vesakoitumisen estämisestä. Maanomistajat huolehtivat 
osaltaan tieympäristön hoidetun ilmeen ylläpidosta. Puut kasvavat lähellä tien reunaa  muodostaen 
holvikaaren tien ylle. Museotien ympäristö voi osaltaan olla myös ilmeeltään luonnonmukainen. 

Jakso D 

Museotien itäpää Bärosundintien liittymän läheisyydessä rajautuu sekä peltoon että luonnonmukaiseen 
rinnemaastoon. Ensimmäisenä urakkavuonna viitoituksen uusimisen yhteydessä varmistetaan niitolla ja 
tarpeen mukaan vesakon poistolla kohdeviitoituksen näkyvyys.  Erityistä huomioita tulee kiinnittää 
turvallisiin näkemiin rakennusten ja liittymien kohdalla. Vesakointi tehdään  näkemäalueilla vuosittain, 
mikäli  niitto ei ole riittävä toimenpide. Pellon puolella tulee seurata puuston kuntoa, ja ryhtyä 
mahdollisiin toimenpiteisiin yhteistyössä maanomistajan kanssa. Puut ovat mahdollisesti sienitaudin 
heikentämiä. 

Kuvat: Puustoa, jonka kuntoa on seurattava. Museotien itäpäässä tieympäristö on luonnonmukaista, ja 
niitto pääsääntöinen toimenpide.  Mahdolliset näkemäesteeksi kasvavat pensaat tai puiden raivataan  tai 
poistetaan. 

2.4. Siltojen ja laitureiden hoito 
Hoitourakan ensimmäisenä vuonna museotiellä sijaitsevan sillan, Fagervikintien sillan (vesistösilta nro 
185) siltakeilat puhdistetaan kasvillisuudesta, heinistä, sammaleesta ja mahdollisista puiden ja pensaiden
taimista. Keilat painepestään puhtaaksi liasta. Reunapalteet poistetaan. Sillan vuosittaisessa hoidossa
noudatetaan Väyläviraston Siltojen hoito (29/2014) -ohjetta. Talvihoitokauden päättyessä sillalle tehdään
kevätpuhdistus ja vuositarkastus Väyläviraston  Siltojen vuositarkastusohjeen (TIEH  2200020-09) mukaan.
Hoitourakoitsijan on tarkkailtava sillan kuntoa ympäri vuoden ja korjattava liikenneturvallisuutta
vaarantavat vauriot heti.

Sillan kevätpuhdistus tehdään  korkeapainepesuna viimeistään 15.6. mennessä. Kevätpuhdistuksessa 
reunapalkit ja kaiteet pestään painepesulla. Rikkakasvit poistetaan kaidepylväiden juuresta. Keiloihin ja 
luiskiin tehdään vesakon raivaus ja sammaleen poisto pintaa myöten, ja jätteet poistetaan siltapaikalta. 
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Sillan kaiteiden kunto  tarkistetaan ja  mahdolliset ruostuneet kiinnikkeet uusitaan. Sillan puukannen 
kunto  tarkistetaan ja mahdolliset vaurioituneet osat uusitaan. Puhdistuksen jälkeen pintojen tulee olla 
puhtaat kaikista epäpuhtauksista ja irtohiekasta. 

Kuvat: Puhdistettavat siltakeilat. Sillan puukansi. 
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Nimi FAGERVIKINTIEN MUSEOTIE 
Numero 1050 
Tierekisteriosoite 1050/4/5752 - 1050/4/6890 
Koordinaatit Länsipää N 6657794 E 322098, itäpää N 6658356 E 322952 
Silta Fagervikintien silta, vesistösilta nro 185. Painorajoitus 18 t, 3-akseliselle telille 24 t 
ELY-keskus Uusimaa 
Maakunta/ kunta Uusimaa/ Inkoo 
Sijainti tieverkolla Fagervikin kartanon valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä 
Käyttötarkoitus Tammisaaren ja Inkoon välinen yhdystie 
Pituus 1,1 km 
Omistaja Väylävirasto 
Kunnossapitäjä 9/2020 Destia 
Rakentaja ja valmistumisvuosi 1300-luku 
Museointiajankohta 1982 
Tien museoarvo Museokohde sisältää tien ja sillan. Keskiajalla syntyneen tien suurin historiallinen merkitys 

liittyy 1600-luvulla perustettuun ruukkiin, jonka läpi se kulkee. Tie on myös ollut osa toista 
maailmansotaa edeltäneen ajan valtatiesuunnitelmia. Ruukkialue kahviloineen on 
matkailijoiden suosiossa.Viherhoidolla on keskeinen merkitys kohteen arvon säilymiselle, 
maisemalliselle näkyvyydelle ja kohteen rakenteelliselle kunnolle. Hoitotoimenpiteet tulee 
suunnitella lähialueen maanomistajan kanssa. 

Tien tekniset tiedot Tien/ ajoradan leveys n. 6,0 m, piennar 0,25 m, päällyste PAB 
Museotien silta, painorajoitus Fagervikin silta, nro 185/ painorajoitus 18 t, 3-akselinen teli 24 t 
Hoitoluokat Viherhoitoluokka E 2 (Y), talvihoitoluokka II 
KVL Liikennemäärät 335 (KVL) ja 19 (KVLRAS) ajoneuvoa vuorokaudessa (2016) 
Dokumentit Fagervikintien museotien kunnossapitosuunnitelma 2020 numero 

Aikamatkalla Suomessa: 
https://vayla.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=237973a7fcf94f75a439 

www-osoitteet 8aedd674d195 
Liitteet x 
Päivämäärä pvm 
Täyttäjä Nimi 
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