Fagervikin kartano, Fagervik gård

Sijainti: Inkoo
Omistaja: Otto von Frenckell, Barbara Hisinger-Jägerskiöld ja Eva Hisinger-Jägerskiöld.
Aukioloajat:
Alueelle järjestetään opastettuja kiertokävelyjä. Opastus alkaa museon edestä ja kävely kestää noin tunnin,
jonka aikana tutustutaan mm kirkkoon, puutarhaan ja kankivasarapajaan. Näihin rakennuksiin pääsee vain
oppaan kanssa. Maksu ja ilmoittautuminen museoon. Museosta sekä kahvilasta voit myös ostaa pienen
oppaamme Fagervik - omatoiminen kiertokävely ja kulkea vanhassa ruukkimiljöössä omin päin. Oppaan
hinta 2,00 €. Tarkista aukioloajat täältä.
Aikuiset
Lapset alle 7 vuotta
Opiskelijat
Eläkeläiset

5,00 €
0,00 €
5,00 €
5,00 €

Opastuksia voi myös tilata ryhmille, omien toivomusten mukaisesti. Opastettu kävely kestää n. 1-1½ tuntia,
ryhmän koostumuksesta riippuen. Hinta 100e + Alv 8 % / ryhmä (max. 25 hlöä / ryhmä). Lisätiedot sekä
varaukset: 0400 673 664.
Saavutettavuus:
GPS-koordinaatit:
N 60:01’293”
E 023:48’840”
Omalla autolla:
Turusta
Aja noin 112 km kohti Saloa aina Lohjalle saakka (23). Käänny oikealle Hanko-Lohja-tielle (25). jatka 1,6 km
kunnes saavut liikenneympyrään. Ota 2. liittymä ja jatka 22,5 km. Käänny vasemmalle reitillä Kuninkaantie
ja jatka 0,21 km. Käänny vasemmalle reitille Eteläinen Salontie (186) ja jatka noin 12 km, kunnes oikealla
näkyy Fagervikintie (1050). Jatka tietä 8,15 km ja käänny oikealle Fagervikin Kartanontielle. Jatka tietä
eteenpäin noin 300 metriä.

Symbolimerkitykset:
WC:

Esteetön kohde:

Kasveja myynnissä:

Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:

Ostosmahdollisuus:

Ruokaa ja juomaa:

Majoitus:

Helsingistä
Aja Turku-Hanko-tietä (länsiväylä 51) 58 km, kohti Saloa. Käänny oikealle reitillä Eteläinen Salontie. Jatka
0,31 km ja käänny vasemmalle reitillä eteläinen Salontie (186). Jatka 1,15 km ja käänny oikealle
Fagervikintielle (1050). Jatka 8,15 km ja käänny oikealle Fagervikin Kartanontielle.
Joukkoliikenne:
Tarkista linja-autoaikataulut täältä.
Pysäköinti:
Alueella on ilmainen pysäköinti museon ja kahvilan läheisyydessä.
Yhteystiedot:
Museo info
Fagervikin kartanon tie
10250 Fagervik
0400 673 664
www.fagervik.fi
Museokahvila
Puh. 019 207271, 040 7761213
Kohdekuvaus:
Fagervikin alueella sijaitsee ruukinkartano, kirkko, ranskalaistyylinen puutarha, englantilaistyylinen
maisemapuisto, historiallisia rautateollisuuden rakennuksia sekä punaisia asuinrakennuksia, jotka luovat
elävän 1700-luvun ruukkimiljöökokonaisuuden. Se on Suomen yhtenäisin ja edustavin esiteollisen ajan
ruukkikokonaisuus, jonka rakennuskantaan lukeutuu runsaasti edustavia kohteita. Fagervik on
Museoviraston luokittelema valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Fagervik on myös
yksi ympäristöministeriön nimeämistä kansallismaisemista.
Ruotsalainen Carl Billsten perusti Fagervikin ruukin vuonna 1646, sillä alue oli ihanteellinen ruukin
sijainniksi. Alueella oli saatavilla vesivoimaa, sieltä oli kulkuyhteys merelle sekä alueella oli suuret
metsävarat. Ruukin toiminta kuitenkin hiipui 1700-luvun alkuun mennessä isonvihan seurauksena. 1723
ruukki siirtyi Ruotsista saapuneiden Hisingerin1 veljesten haltuun, jotka saivat rappeutuneen ruukin
toimintaan 1720-luvun puoliväliin mennessä. Fagervikin kartano sivurakennuksineen on rakennettu Turun
kaupunginarkkitehti, muurarimestari Christian Friedrich Schröderin johdolla. Kartanon arkkitehtuuri
perustuu Carl Wijnbladin mallikirjojen esimerkkeihin. Sivurakennukset rakennettiin vuosina 1762 ja 1763 ja
päärakennus vuonna 1773.
Johan Hisingeriä pidetään suomalaisen puutarhanhoidon uranuurtajana. Hisinger kiinnitti huomiota
erityisesti käyttökasveihin, hyödyn ajan oppien mukaisesti. Puutarhaa hoitamaan Hisinger palkkasi
Ruotsista puutarhurin vuonna 1757. Alueelle istutettiin yksi Suomen suurimmista hedelmäpuutarhoista,
muta Ruotsista ja Virosta tuodut taimet kestivät huonosti Suomen talvia. Vähitellen Hisinger jalosti Suomen
oloihin soveltuvia puulajeja. Hän kokeili myös mulperipuiden ja silkkiäistoukkien kasvatusta, mutta
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Alkujaan Hising, Hisinger-muoto otettiin käyttöön aateloinnin jälkeen.

realistisemmaksi kokeiluksi osoittautui tupakkaviljelmä, jonka tuotteita Hisinger saattoi jalostaa osittain
omistamassaan Turun tupakkamanufaktuurissa. Hyötykasvien lisäksi Hisingerin puutarhassa oli runsaasti
koristekasveja ja kukkaistutuksia.
Orangeriat olivat vielä 1820-luvulla harvinaisia koko Uudellamaalla. Ruotsin suurimpien ruukkien tapaan
myös Fagervikiin rakennettiin 1760-luvulla kasvihuone eli orangeria, jossa viljeltiin muun muassa ananasta,
orkideoita, viinirypäleitä ja sitrushedelmiä. Fridolf Hisinger toi Fagervikiin monia uusia kasvilajeja ja hänen
perintöään on puutarhan ylätasanteella sijaitseva valkoinen uusgoottilaistyylinen orangeria. Orangeria on
arkkitehti G.T.P. Chiewitzin käsialaa ja se rakennettiin vuonna 1844. Fagervikissa oli jo aikaisemmin ollut
puutarha, mutta Mikael Hisinger loi perustan ranskalaistyyliselle terassipuutarhalle. Hänen käsialaansa on
myös nykyisin nähtävissä oleva englantilaistyylinen maisemapuutarha kiinalaisine paviljonkeineen.
Varsinainen ruukkitoiminta päättyi Fagervikissa vuonna 1903. Vielä tänäkin päivänä Fagervik on saman
Hisinger-suvun omistuksessa.
Ruukin alue on vehreää ja puistomaista, ja parhaiten siihen voi tutustua kävellen. Kartanoa ympäröivä
1700-luvulta peräisin oleva muotopuutarha laajenee terassoituna maisemapuistona aluetta idässä
rajaavaan kalliomuodostelmaan. Ruukin kartanoon liittyy laaja metsäpuisto, johon liittyy Brännsholmin
suuri englantilainen puisto. Metsäpuistossa sijaitsee Suomessa harvinainen kiinalaispaviljonki. Paviljonki on
rakennettu 1780-luvulla puusta eurooppalaisten esikuvien mukaan. Sen alkuperäinen ulkomaalaus on 1889
korvattu nykyisellä monivärisellä maalauksella. Alueella sijaitsevasta museosta on mahdollista varata
opastettuja kiertokävelyjä, joiden yhteydessä voi tutustua mm. kirkkoon ja pajoihin.

Kuvat:

Ruukinkadun punaisia asuinrakennuksia. Kuva: Kaisa Kalliovuo

Jäänteitä vesivoiman käytöstä. Kuva: Kaisa Kalliovuo

Ranskalaistyylisen puutarhan suihkulähde. Kuva: Kaisa Kalliovuo

Kirkon portti. Kuva: Kaisa Kalliovuo

Vehreää ja puistomaista ruukkimaisemaa. Kuva: Kaisa Kalliovuo
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Linkit
Fagervikin Kartanon museo ja info:
http://www.fagervik.fi/FIN/fagervik.htm
Inkoon kunta:
http://www.inga.fi/service/kultur/museer/fi_FI/fagervikgard/
Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=887
http://www.vihervinkit.fi/coArticle.asp?articleid=103136
Valtion ympäristöhallinto, Uudenmaan ympäristökeskus:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=177511&lan=fi

