
Tuomarinkylän kartano ja Seutula
Vantaanjokilaakson viljelymaisema, Uusimaa

Vantaanjokilaakso edustaa eteläisen Suomen pitkän kartano- ja viljelyhistorian synnyttämiä 
maatalousmaisemia. Alueen perinteinen viljelymaisema on säilynyt hyvin ja muodostaa 
arvokkaan maaseutumaisen elinkeinomaisemakokonaisuuden keskelle urbaania ympäristöä. 
Alueella on useita merkittäviä kulttuuriympäristökohteita, luonnonsuojelu- ja virkistysalueita 
sekä maatalouskäytössä säilyneitä yhtenäisiä peltoaloja.

Tuomarinkylän kartanoympäristö on aktiivisessa yrityskäytössä ja aktiivinen käyttö myös 
ylläpitää kulttuurimaisemaa. Kuvapareista on tunnistettavissa hienoisia maisemamuutoksia 
ja muutoksia rakenteissa, mutta päämaisemakuva on säilynyt viimeiset vuosikymmenet 
hyvin samanlaisena. Vantaanjokilaaksossa Seutulasta on myös yhä löydettävissä vielä 
kartano- ja agraarimaisemaa. 
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Vantaanjokilaakso edustaa eteläisen 
Suomen pitkän kartano- ja 
viljelyhistorian synnyttämiä 
maatalousmaisemia. 

Vesistöalueen taaja asutus ja elinkeinotoiminta vaikuttavat voimakkaasti joen kuormitukseen ja 
käyttöön. Vesistöalueella on vain vähän tulvia tasaavia järviä, joten joki on varsin tulvaherkkä. 
Vantaanjokilaakson puusto vaihtelee kallioselänteiden havu- ja sekametsistä jokea reunustavaan 
lehtipuu- ja pensasvyöhykkeeseen. Osa jokivarren rantaviidoista on linnustollisesti rikkaita. Alueen 
kasvillisuus on voimakkaasti kulttuurivaikutteista, mutta alueella on myös joitakin 
luonnonsuojelualueita. 

Seudulla on ollut asutusta jo kivikaudella. Vanhimmat alueelta tunnetut muinaisjäännökset ajoittuivat 
yli 8 000 vuoden taakse Suomusjärven kulttuuriin. Tuolloin alkanut asutus jatkui alueella lähes tauotta 
varhaismetallikaudelle ajanlaskun alkuun saakka, vaikka itse asuinpaikat olivat maankohoamisen takia 
lyhytaikaisia. Tunnetut esihistorialliset asuinpaikat sijaitsevat savikon reunoilla entisillä moreeni- ja 
hiekkarannoilla. Vantaanjoki on ollut tärkeä historiallinen liikenneväylä, jonka ympärille on 
muotoutunut kyläasutusta jo varhaiskeskiajalla. Jokilaaksossa ovat kohdanneet keskiajalla vakiintunut 
ruotsalaisperäinen uudisasutus sekä pohjoisesta levittäytynyt suomenkielinen asutus. Alueen 
asutusmaiseman historiallista ydinaluetta ovat Seutulan ja Riipilän seudut. Vanhoja kyläkeskuksia ovat 
olleet myös Keimola, Viinikkala, Voutila, Martinkylä ja Myllymäki. Maisema-alueen perinteinen 
kyläasutus sijaitsee maisemaseudulle tunnusomaisilla metsäisillä selänteillä ja niiden reunoilla. 
Kaupunkiasutus on tiivistynyt kiinni peltoalueisiin, ja vanha kylärakenne näkyy vain paikoin 
maisemassa, tielinjoissa ja kaupunginosien nimistössä. Uusia kaupunginosia on rakennettu myös 
suoraan vanhojen viljelymaiden päälle. 

Kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja maatalousyrittäjien määrän vähenemisestä huolimatta seutu on 
pysynyt aktiivisessa maatalouskäytössä. Viljelymaisemaa jäsentävät laajat yhtenäiset peltoalat sekä 
peltoihin rajoittuvat maatilat rakennuksineen ja pihapiireineen. Jokilaaksossa on jonkin verran vanhaa 
rakennuskantaa ja kulttuurikasvillisuutta sekä perinnebiotooppeja. Alueen  merkittävintä 
rakennuskantaa edustavat 1600-luvulla perustettu Backaksen kartano ja joen alajuoksulla sijaitseva 
Tuomarinkylän kartano. Muita arvokkaita kohteita ovat Königstedt Riipilässä, Katrineberg Seutulassa, 
Linnan kartano Keimolassa sekä Helsingin puolella sijaitseva Haltialan tila.

Maatalouden ohella Vantaanjokilaakso on tarjonnut hyvät edellytykset varhaiselle teollisuudelle. 
Alueen ensimmäiset myllyt rakennettiin ilmeisesti jo keskiajalla, ja 1700-luvun lopulla joen varrella oli 
koeluontoinen hopeasulatto ja 1830-luvulla Vantaankosken länsirannalle perustettiin mm. ruukki. 

Vantaanjokilaaksoa ympäröivät maisemat muuttuvat nopeasti. Seudulle on noussut viime 
vuosikymmenien aikana useita asuinalueita. Lisäksi viljelymaisemia sivuavat tai halkovat monet suuret 
liikenneväylät

Maisema-alue on huomattava yhtenäinen viljelyalue 
pääkaupunkiseudun kaupunkiasutuksen keskellä. Asutuksen 
leviäminen ja tiivistyminen näkyvät selvästi alueen 
maisemakuvassa. Asutuksen ohella maisemassa esillä ovat 
leveät päätiet sekä teollisuus-, toimitalo- ja 
kaupparakennukset. Urbaanista ilmeestä ja ympäristön 
intensiivisestä maankäytöstä huolimatta alueella on runsaasti 
rauhallisia maatalousmaisemia sekä luonnonarvoiltaan 
huomattavia suojelualueita. Seudun laajoilla virkistysalueilla 
yhdistyvät urbaanit puitteet, maatalouselinkeinojen 
synnyttämät ympäristöt sekä koskiosuuksien, vanhojen metsien 
ja puistomaisina hoidettujen alueiden tyypittämät 
luontokohteet. 


