
Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemien alueella on useita vanhoja 
kyläkeskuksia. Alueen nykyinen asutus on kuitenkin ryhmittynyt 
suhteellisen tasaisesti maanteiden varsille ja avarien peltomaiden 
reunoille. Rakennuskanta on ikärakenteeltaan vaihtelevaa. Alueella on 
runsaasti vanhoja päärakennuksia, komeita kivinavetoita, pieniä mökkejä 
puutarhoineen sekä puisia koulu- ja kaupparakennuksia. Maisema-
alueen satunnaiset uudisrakennukset sijaitsevat pääosin asutuksen 
perinteisellä vyöhykkeellä peltojen ja kallioselänteiden saumakohdassa 
istuen maisemaan suhteellisen hyvin. 

Kynnarin maisemakuvasta ei arvaisi, että olemme aivan Ruuhka-Suomen 
eteisessä. Maisema edustaa juuri sitä, mistä maisema-alueen arvot 
tunnetaan: avarista maisemakuvista ja rakennetun ympäristön 
monikerroksisuudesta. Sadassa vuodessa Kynnarin maisema on monen 
maiseman pienen elementin ja rakennelman kadotessa hieman 
yksinkertaistunut, mutta maisemalle tunnusomaiset yleiset piirteet ja 
rakenne ovat säilyneet.  
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Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemat 
ovat laaja-alaisia ja edustavia 
esimerkkejä läntisen Uudenmaan 
vauraista ja yhtenäisistä viljelyalueista.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Uusimaa.

Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemat edustavat eteläisen Suomen
vaurasta maatalousmaisemaa, jonka runkona ovat pienten jokien ja
purojen halkomat laajat savikot. Ainoastaan Siuntion pohjoispuolella
sijaitsevan Myllykylän ympäristö sekä Karhujärven koillisrannalta
pohjoiseen kurkottavan Palojoen varsi ovat jyrkempää ja
pienipiirteisempää luonnonmaisemaa. Alueen alavaan
viljelymaisemaan tuovat vaihtelua kallioiset ja metsäiset selänteet sekä
niiden katveisiin jäävät satunnaiset pienialaiset viljelykset. Alueen
keski- ja pohjoisosien korkokuva vaihtelee selvästi alueen eteläosia
voimakkaammin. Maisema-alue on entistä merenpohjaa, jonka jylhät
kalliot hahmottuvat maisemassa edelleen saarimaisina.

Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemat sijaitsevat Etelä-Suomen
graniittialueella, jolle ovat tyypillisiä paikoin lähes kanjonimaisen jylhät
ruhjeet ja murrokset. Maisema-alueen vesistöjärjestelmän rungon
muodostavat monet savikkoalueiden läpi virtaavat joet, jotka laskevat
Pikkalanjoen kautta Pikkalanlahteen.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Maisema-alueen tärkeimpiä luontokohteita ovat siellä täällä säilyneet lehdot. Pienialaisia lehtoja on
säilynyt myös kallioiden välisissä painanteissa, mäkien jyrkillä rinteillä sekä rannoilla. Lehtojen kasvisto ja
linnusto ovat monipuolisia. Alueella on myös karuja mäntyvaltaisia kalliometsiä sekä kuusta kasvavia
korpijuotteja. Siellä täällä peltoaukeiden keskellä kasvaa yksittäisiä maisemapuita.

Siuntio on kuulunut Suomen pronssikautisen asutuksen ydinalueisiin. Suurin osa alueen kiinteistä
muinaisjäännöksistä on pronssikautisia röykkiöhautoja, jotka sijaitsevat tyypillisesti kalliosaarekkeiden ja
laaksojen rinteillä, muinaisten saarien ja niemien näkyvimmillä paikoilla. Runsaimmin röykkiöhautoja on
Siuntion kirkonkylän ja Degerbyn alueella. Skällberget Siuntion kirkon länsipuolella on vanha linnavuori.
Siuntionjoen ja Karhujärven rannoilta tunnetaan myös kivikautisia asuinpaikkoja ja irtojäännöksiä.

Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemien alueella on useita vanhoja kyläkeskuksia. Alueen nykyinen asutus
on kuitenkin ryhmittynyt suhteellisen tasaisesti maanteiden varsille ja avarien peltomaiden reunoille.
Rakennuskanta on ikärakenteeltaan vaihtelevaa. Alueella on runsaasti vanhoja päärakennuksia, komeita
kivinavetoita, pieniä mökkejä puutarhoineen sekä puisia koulu- ja kaupparakennuksia. Maisema-alueen
satunnaiset uudisrakennukset sijaitsevat pääosin asutuksen perinteisellä vyöhykkeellä peltojen ja
kallioselänteiden saumakohdassa istuen maisemaan suhteellisen hyvin. Maisema-alueen eteläosat ovat
kuuluneet Neuvostoliiton vuosina 1944–1956 vuokraamaan Porkkalan alueeseen.

Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemat muodostavat laajan ja edustavan esimerkin läntisen Uudenmaan
vauraista ja yhtenäisistä viljelyalueista. Alueen maisemallisia arvoja korostavat pitkä asutushistoria,
Siuntion ja Degerbyn kirkonkylät, useat kartanoympäristöt ja muut kulttuuriympäristön arvokohteet, laajat
yhtenäiset viljelyalueet, vanhat tielinjaukset sekä lähes luonnontilainen jokiluonto. Myös monet
kallioalueet ja rehevät rinnelehdot ovat maiseman kokonaiskuvan kannalta olennaisia ja luontoarvoiltaan
huomattavia kohteita.


