
VANTAAN KAUPUNKI, KAUPUNKISUUNNITTELU
PETRO PESONEN

Vantaan historiallisen tiestön inventointi 2018



Sisältö

1. Johdanto ............................................................................................................................................... 1

Tehtävä ..................................................................................................................................................... 1

Tausta-aineisto ......................................................................................................................................... 1

Inventointimenetelmät, aikataulu ja raportointi ..................................................................................... 3

Arvottamiskriteerit ................................................................................................................................... 3

2. Vantaan historialliset tiet ..................................................................................................................... 5

Vantaan teiden historiaa ja lähteitä ......................................................................................................... 5

Inventoidut tiet ja niiden suojelustatus.................................................................................................... 7

Suuri Rantatie ....................................................................................................................................... 9

Suuren Rantatien vanhempi linjaus...................................................................................................... 9

Helsingin-Tuusulantie (Hämeentie Hämeenlinnasta Vantaanjoen suulle)......................................... 10

Vanha Porvoontie ............................................................................................................................... 11

Vanha Hämeenkyläntie kohti Helsinkiä.............................................................................................. 12

Vanha Kaarelantie – Vanha Nurmijärventie....................................................................................... 12

Muut Länsi-Vantaan tiet..................................................................................................................... 14

Muut keskisen Vantaan tiet................................................................................................................ 15

Itä-Vantaan muut tiet......................................................................................................................... 16

Sillat ........................................................................................................................................................ 18

Kilometripylväät ..................................................................................................................................... 19

Lähteet........................................................................................................................................................ 23

Liite: Kohdekuvaukset ............................................................................................................................. 24->



1. Johdanto

Tehtävä

Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu teetti kaupungin alueen historiallisen tiestön inventoinnin
vuonna 2018. Inventoinnin tarkoituksena oli selvittää valmisteilla olevaa Vantaan yleiskaavaa varten
1800-lukua vanhempien teiden kulttuurihistorialliset arvot. Tietoa tarvitaan mm. uusien asuin- ja työalu-
eiden sekä liikenneväylien suunnittelussa. Samaan aikaan tehtiin myös Vantaan arkeologinen inventointi,
johon kuuluivat puolestaan muinaismuistolailla suojeltavat historialliset tiekohteet, jotka ovat pääosin
varsinaisesta tiekäytöstä pois jääneitä keskiaikaisia teitä. Kattavin yleisesitys 1700-luvun lopun tiestöstä
on vuosina 1776-1805 laaditussa Kuninkaankartastossa, josta saatiin nuorempi raja inventoitavalle ties-
tölle. Näin ollen Vantaan historiallisen tiestön inventoinnissa keskityttiin Kuninkaankartastossa ja van-
hemmissa kartoissa esitetyn tiestön inventointiin lukuun ottamatta muinaisjäännöskohteiksi määriteltyjä
teitä, jotka on inventoitu arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Vanhan tiestön lisäksi inventoinnin teh-
tävänantoon kuului vanhojen siltojen ja kilometripylväiden inventointi. Muut tiehistoriaan liittyvät koh-
teet, kuten kievarit ja postitalot jätettiin pois inventoinnista, koska Vantaalla on hiljakkoin tehty vanhojen
rakennusten inventointi eli VAARI-projekti.

Työ tehtiin Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun toimesta ja työn ohjaajina toimivat Mari Siivola ja
Laura Muukka. Vantaan rakennusperinnön suojelu kuuluu Vantaan kaupunginmuseolle ja niinpä työn käy-
tännön ohjaus ja Kirsti-tietokannan tutorointi tapahtui museon rakennustutkijoiden Anne Silannon ja Su-
sanna Paavolan ohjauksessa. Yhteistyötä tehtiin myös museon arkeologin Andreas Koiviston kanssa.

Inventointikertomus käsittää 79 eri tiekohdetta, 13 kilometripylvästä ja viisi siltaa eli yhteensä 97 inven-
tointikohdetta.

Tausta-aineisto

Suurin osa Kuninkaankartastossa hahmotelluista teistä oli jo huomioitu rakennusperintökohteina Vantaan
kaupunginmuseon toimesta. Inventoinnin valmistelussa käytiin läpi Kuninkaankartaston lisäksi myös
muut vanhat kartat, joita Vantaalta on 1600-luvun lopulta lähtien. Myös 1800-1900 -lukujen kartoilta oli
löydettävissä hyödyllistä teiden historiaan liittyvää tietoa. Vanhoja, jakotoimituksiin liittyviä karttoja on
Kansallisarkistossa, jossa säilytetään Maanmittaushallituksen kartta-arkistoa. Kaikki tärkeimmät Vantaan
vanhat kartat on saatavilla digitaalisessa muodossa.1 Kuninkaankartastosta on painettu kaksikin painosta,2

mutta Vantaan osalta kartasto on nähtävissä myös digitaalisena ja asemoituna Vantaan kaupungin kart-
tapalvelussa.3 Teiden myöhempää kehitystä tutkittaessa keskeinen on 1800-luvun lopussa laadittu Se-
naatin kartasto ja myös tämä kartta on asemoitu Vantaan kaupungin karttapalvelussa. Samasta palvelusta
löytyvät myös vuoden 1933 pitäjänkartta, vuosien 1958 ja 1967 peruskartat sekä lukuisat 1950-luvun lo-
pulta lähtien painetut opaskartat ja ortokuvat. Muusta arkistoaineistosta tärkein oli Museoviraston

1 www. arkisto.fi.
2 Kepsu, Saulo & Alanen, Timo 1989: Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. SKS; Harju, Erkki-Sakari & Lappalai-
nen, Jussi T. 2012: Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta 1776-1805. SKS.
3 www.kartta.vantaa.fi
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ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri, jossa ovat myös kaikki Vantaan muinaisjäännökset, mukaan lukien
muinaisjäännöksiksi arvioidut tiekohteet.4

Vantaan tiestöä on inventoitu aiemminkin. Tiemuseon Tapio Salminen inventoi Suuren Rantatien linjauk-
sen vuonna 1991. Inventoinnissa on käyty läpi Suureen Rantatiehen liittyvät tielinjaukset, sillat, rummut,
rajamerkit, välimatkapylväät, tienviitat, kestikievarit, postitalot, kirkot ym. Vantaalla inventointiaineis-
tossa on mukana Suuren Rantatien tieosuudet, useita siltoja, rumpuja, Hakkilan kestikievari ja Helsingin
pitäjän keskiaikainen kirkko.5 Inventointi antaa kattavan kuvauksen Suomen merkittävimmän historialli-
sen tielinjauksen vaiheista ja nykytilasta. Veli-Pekka Suhonen Museovirastosta inventoi Vantaan keskiai-
kaiset tiet vuonna 2007 Vantaan kaupungin historiatoimikunnan tilauksesta.6 Tässä inventoinnissa tiestöä
on käyty läpi arkeologisen tutkimuspotentiaalin perusteella ja erotettu mahdollisesti jo keskiaikaisiksi
ajoittuvat tiet. Samalla inventoinnissa on paljon myös nuoremman tiestön inventoinnissa hyödyllistä tie-
toa. Vantaan rakennuskulttuuria on inventoitu 1960-luvulta lähtien ja vanhat sillat kuuluvat näiden inven-
tointien piiriin. Vuonna 1981 julkaistu yhteenveto on pohjana myöhemmille rakennusinventoinneille, joita
Vantaan kaupunginmuseo on tehnyt.7 Vantaan kaupunginmuseo on jatkanut rakennusinventointia VAARI-
hankkeessa vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2015 on inventoitu myös Vantaan alueella sijaitsevat kilomet-
ripylväät. Näistä hankkeista on inventointikohdekortit Vantaan kaupunginmuseon Kirsti-tietokannassa.
Rakennusperintöarvoltaan inventoinnissa merkittäväksi todetut kohteet löytyvät myös Vantaan kaupun-
gin karttapalvelusta.8

Museovirasto on laatinut ohjeen historiallisten teiden inventointia varten, jonka tavoitteena on selkeyttää
ja yhtenäistää historiallisten teiden suojeluun, määrittelyyn, rajaamiseen ja nimeämiseen liittyviä käytän-
töjä. Opas on tarkoitettu lähinnä muinaisjäännökseksi määriteltävien teiden tunnistamiseen, mutta siinä
on rajapintaa myös rakennusperintökohteisiin, sillä muuksi kulttuuriperintökohteeksi tulkittava tie voi
myös olla käytössä oleva keskiajan tai uuden ajan alun maantie.9 Uudenmaan liiton teettämä selvitys Uu-
denmaan arvokkaista teistä ja reiteistä on toiminut tärkeänä vertailutyönä Vantaan tiestön inventoin-
nissa.10

Kirjallisuudesta mainittakoon Tapio Salmisen kirjoittama Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika, joka taus-
toittaa myös teiden historiaa.11 Muita yleishyödyllisiä liikenneväylien ja erityisesti tiestön kehittymistä va-
laisevia teoksia ovat mm. Suomen Teiden historia I-II ja Tiemuseon julkaisema artikkelikokoelma Tie yh-
distää. Uudempi liikennehistoria on Tapani Maurasen toimittama Maata, jäätä, kulkijoita - Tiet, liikenne
ja yhteiskunta ennen vuotta 1860.12 Tuorein Vantaan tiestöä käsittelevä teksti on Jussi Iltasen mainio

4 www.kyppi.fi
5 Salminen, Tapio 1992: Suuren Rantatien inventointi 1991. Inventointikertomuksen yhteenvetoraportti. Tiemu-
seon raportteja 1/1992; Salminen, Tapio 1993: Suuri Rantatie – Stora Strandvägen. Tiemuseon julkaisuja 7.
6 Suhonen, Veli-Pekka 2007: Vantaan keskiaikaisten teiden inventointi vuonna 2007. Museoviraston arkisto.
www.kyppi.fi
7 Rakennuskulttuuri Vantaalla – inventointi 1981. Kuntasuunitteluviraston julkaisu C24:1981.
8 kartta.vantaa.fi
9 Historialliset tiet, ohje 2017. Museovirasto. https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/historialliset-
tiet-ohje-2017.pdf.
10 Rahkonen, Oula 2014: Tien päällä. Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit. Uudenmaan liiton
julkaisuja E 132 – 2014.
11 Salminen, Tapio 2013: Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika. Vantaan kaupunki.
12 Suomen teiden historia I. Pakanuudenajalta Suomen itsenäistymiseen. Tie- ja vesirakennushallitus 1974; Suomen
teiden historia II. Suomen itsenäistymisestä 1970-luvulle. Tie- ja vesirakennushallitus 1977; Tie yhdistää. Tie- ja ve-
sirakennuslaitos 1986; Mauranen, Tapani (toim.) 1999: Maata, jäätä, kulkijoita – Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen
vuotta 1860. Edita.

https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/historialliset-tiet-ohje-2017.pdf
https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/historialliset-tiet-ohje-2017.pdf
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katsaus Suuren Rantatien osuuksiin Vantaalla.13 Tapio Salmisen Vantaan keskiajan selvityksessä on paljon
tietoa keskiaikaisesta tiestöstä ja tienpitoon liittyvistä kysymyksistä.14 Kirjallisuutta on käytetty hyväksi
lähinnä inventoinnin taustoittamisessa.

Inventointimenetelmät, aikataulu ja raportointi

Tieinventoinnin maastotyöt tehtiin 11.9.-21.11.2018 välisenä aikana. Inventoinnissa lähes kaikki kohteet
kuljettiin läpi alusta loppuun joko autolla tai kävellen. Kohteista otettiin runsaasti valokuvia, jotka on lu-
etteloitu kohdekuvauksien yhteyteen Vantaan kaupunginmuseon Kirsti-tietokantaan. Kohteista kirjoitet-
tiin paikan päällä muistiinpanot, jotka on sittemmin myös kirjattu Kirsti-tietokantaan. Kuvauksissa on py-
ritty huomioimaan mahdollisimman paljon arvottamiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten tien rakenne, lin-
jaus, ympäristö, tiemaisema, rakennettu ympäristö, päällyste, tien merkittävyys yms. Koska inventointiin
kuuluivat myös vanhat siltapaikat, näihin kiinnitettiin erityistä huomiota ja jo inventoinnin suunnitteluvai-
heessa paikallistettiin kohdat, joissa on täytynyt olla silta tai vähintäänkin rumpu. Nämä kohdat on mai-
nittu kohdekuvauksessa. Kilometripylväät käytiin myös kuvaamassa ja inventoinnin aikana havaittiin myös
neljä aiemmin rekisteröimätöntä kilometripylvästä.

Inventoinnin raportointivaiheessa muistiinpanot on kirjoitettu puhtaaksi ja valokuvat on luetteloitu Kirsti-
tietokantaan kunkin kohteen alle. Kohteiden arvottaminen on tehty alla mainittujen kriteerien mukaisesti.
Teiden historiallisen kontekstin ymmärtämiseksi jokaisen tiekohteen yhteyteen on liitetty otteita histori-
allisista kartoista, joihin kyseessä oleva tielinja on merkitty. Jokaisesta kohteesta on myöskin peruskartta-
tai kaupunkikarttaote, johon kohteen sijainti on merkitty. Tielinjat on digitoitu mapinfo-tietokantaan,
josta ne siirtyvät Vantaan kaupungin karttapalveluun historiallisina rakennuskohteina viivamaisina alu-
eina. Kilometripylväät ja sillat ovat karttapalvelussa pisteinä.

Arvottamiskriteerit

Tiekohteiden arvottamista oli tehty jo aiemmin Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijoiden toimesta,
mutta inventoijalle annettiin vapaat kädet luoda oma kriteeristö arvottamiseen noudattaen kuitenkin seu-
raavaa museon käytössä olevia luokitustunnuksia:

R1 = inventoitu kohde on kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä,
R2 = inventoitu kohde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä,
V= inventoidun rakennuksen arvot ovat vaatimattomat,
K = inventoidun kohteen arvottaminen on kesken.

Koska inventoinnin tarkoituksena oli nimenomaan helpottaa tulevia kaavoitukseen ja suojeluun liittyviä
lausuntoja, luokkaan K ei jätetty yhtään inventoitua kohdetta, vaan kohteiden todettiin joko olevan kult-
tuurihistoriallisesti merkittäviä tai niiden arvo on vaatimaton. Toisin sanoen kohde on joko suojeltava tai
ei-suojeltava. Kohteiden luokittaminen R1- ja R2-kohteisiin ei vaikuta sinänsä suojelutavoitteisiin, mutta
R1-kohteiden suojelulla voi katsoa olevan suurempaa merkitystä kuin R2-kohteiden suojelulla.

13 Iltanen, Jussi 2018: Keskiaikaisesta Kuninkaantiestä matkailureitiksi. Suuren Rantatien reitti ja kadunnimet Van-
taalla. Helsingin pitäjä 2019. Vantaa.
14 Salminen, Tapio 2013: Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika. Vantaan kaupunki.
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Lisäksi kohteet luokitellaan arvotustasoltaan paikallisesti arvokkaisiin, maakunnallisesti arvokkai-
siin ja valtakunnallisesti arvokkaisiin. Karkeana sääntönä voi Vantaalla pitää sitä, että Suuri Ran-
tatie on valtakunnallisesti arvokas ja muut tielinjaukset pääasiassa paikallisesti arvokkaita. Uu-
denmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden teiden selvityksen yhteydessä on katsottu,
että useimmat arvokkaat tiet ovat osa laajempia maakunnallisia kulttuuriympäristökokonaisuuk-
sia eikä niitä tarvitse osoittaa maakuntakaavassa erikseen.15 Vantaalla maakunnallisesti arvokkaita
kulttuuriympäristöjä on mm. Pitkäjärven alue, Seutula-Vantaanlaakso, Hanabölen kylämaisema ja Sotun-
gin kylämaisema. Näillä alueilla on useita inventoinnin tiekohteita.16

Tehty inventointi ja arvottaminen on vain yksi näkemys, ja arvottamista voidaan tarkastella uu-
destaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Inventoinnissa on kuitenkin pyritty siihen, että yksit-
täisellä tiekohteella ei mahdollisuuksien mukaan olisi erilaisia suojeluarvoja. Joissakin tapauksissa
näin kuitenkin voi olla ja näissäkin tapauksissa arvottamista voi tarkastella uudestaan tarvitta-
essa. Arvotettaessa kohteita Kirsti-tietokannassa, kulttuurihistoriallisesti merkittäville kohteille
edellytetään myös perusteita. Tieinventoinnin kyseessä ollessa, perustelut liittyvät tavallisesti al-
kuperäisyyteen (vanha tielinjaus), edustavuuteen (säilynyt tiemaisema) tai harvinaisuuteen. Ar-
vottamiseen on olemassa myös valmiita malleja, joista erityisesti tiekohteisiin soveltuvia on esi-
telty Oula Rahkosen Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita teitä käsittelevässä selvityk-
sessä.17 Vantaan historiallisen tiestön inventoinnissa ei käytetty valmiita malleja, vaan arvotta-
minen tehtiin Vantaan aineistokokonaisuuteen pohjautuvalla mallilla.

Tässä inventoinnissa on kiinnitetty huomiota alkuperäiseen tielinjaukseen, tierakenteen mahdolliseen al-
kuperäisyyteen, tiemaisemaan -ja ympäristöön, tien lähellä olevaan rakennettuun ympäristöön, tien mer-
kittävyyteen ja fragmentoitumiseen. Arvotusta on tarkasteltu myös tasolla valtakunnallisesti merkittävä
– paikallisesti merkittävä. Yksinkertaisimmillaan arvottaminen on tehty siten, että mikäli vähintään kaksi
kohteen kulttuurihistorialliseen arvoon positiivisesti vaikuttavaa tekijää toteutui, kohde sai luokitustun-
nuksen R2 lukuun ottamatta valtakunnallisesti merkittävän Suuren Rantatien osuuksia, joissa tunnuksen
saamiseen riitti yksikin tekijä eli vähintään säilynyt vanha linjaus. R1-luokitustunnuksen saivat parhaiten
alkuperäisen luonteensa säilyttäneet paikallisesti merkittävät tiet sekä kaikki Suuren Rantatien säilyneet
osuudet, joissa toteutui vähintään kaksi positiivista arvoa. Mikäli kohteella toteutui vain yksi arvo (vanha
linjaus), sille on annettu tunnus V eli kohteen kulttuurihistorialliset arvot ovat vaatimattomat. Arvottami-
sen kaava on esitetty yksinkertaistettuna oheisessa taulukossa.

Suuri Rantatie Muut vanhat tiet
Vanha linjaus, ei muita arvoja R2 V
Vanha linjaus + toinen positiivinen arvo R1 R2
Vanha linjaus + useita positiivisia arvoja R1 R1

Vantaan historiallisten tiekohteiden arvottaminen yksinkertaistettuna.

15 Rahkonen, Oula 2014: Tien päällä. Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit. Uudenmaan liiton
julkaisuja E 132 – 2014.
16 Missä maat on mainioimmat. Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 – 2012. Uu-
denmaan liitto.
17 Rahkonen, Oula 2014: Tien päällä. Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tiet ja reitit. Uudenmaan liiton
julkaisuja E 132 – 2014.
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2. Vantaan historialliset tiet

Vantaan teiden historiaa ja lähteitä

Vanhin suoraan Vantaan tiestöä koskeva asiakirjalähde on vuodelta 1511, jolloin Raaseporin vouti oli koh-
dannut Viipurin voudin Erik Turessonin lähetin Helsingissä ollessaan matkalla yötä päivää Viipuriin.18 Lä-
hetin ja voudin käyttämä tie lienee ollut Suuri Rantatie. Viitteitä teiden olemassaolosta saadaan myös
vanhoista maakirjoista, joissa kylät on luetteloitu maantieteellisessä järjestyksessä. Jaakko Teitin vuosien
1555-1556 rälssiä vastaan tehdyssä valitusluettelossa mainitaan Uudenmaan halki Turusta Viipuriin kul-
kenut yleinen tie. Lisäksi tuomiokirjoissa mainitaan siltoja 1500-1600 -luvuilla ja Helsingin pitäjässä tiede-
tään 1500-luvulla olleen kymmenen virallista tienvarsikrouvia. 19 Keskiaikaa myöhempiä krouveja tai kie-
vareita on ollut Vantaalla ainakin Martinkylän Övre Nybackassa, Hakkilan Malmarsissa, Tikkurilassa ja Kir-
konkylässä.20 Vantaankoskella on vanhojen karttojen perusteella myös ollut kievari 1700-luvulla. Matka-
laisten lisäksi teitä käytti postilaitos, mutta nykyisen Vantaan alueella ei 1600-1700 -luvuilla ollut yhtään
postitaloa.

Hämeenkylän kartta vuodelta 1691. Suuren Rantatien molemmat linjaukset Pitkäjärven etelä- ja pohjois-
rannalla ja niitä yhdistävä porrassilta Pikkujärven ja Pitkäjärven välisessä purolaaksossa. Nykyään Pitkä-
järven pohjoisrannalla on Uudenkyläntie, yhdystie on Vanhankyläntie ja etelärannantie on nimeltään Ai-
nontie. Karttalähde: Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen Uudistusarkisto.

18 FMU 5518. Tietolähde: Suhonen, Veli Pekka 2007: Vantaan keskiaikaisten teiden inventointi 2007. Museoviras-
ton arkisto. www.kyppi.fi.
19 Kerkkonen, Gunvor 1963: Helsinge, medeltid. Borgå; Suhonen, Veli Pekka 2007: Vantaan keskiaikaisten teiden
inventointi 2007. Museoviraston arkisto. www.kyppi.fi; Salminen, Tapio 2013: Vantaan ja Helsingin pitäjän keski-
aika. Vantaan kaupunki, s. 247.
20 Kestikievarit: Kirkonkylä, Siltamäki – Brobacka, Tikkurila – Hertas: http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/mata-
pupu/suutari/historia/kestkiev.html; Rakennuskulttuuri Vantaalla – inventointi 1981. Vantaan kaupunki.

http://www.kyppi.fi/
http://www.kyppi.fi/
http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/suutari/historia/kestkiev.html
http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/suutari/historia/kestkiev.html
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Vantaan keskiaikaisen tiestön inventoinnissa lähtökohtana toimivat 1600-1700 -luvun kartat, vaikka ties-
töä alkaa ilmaantua kartoille enemmän vasta 1700-luvun jälkipuoliskona ja 1800-luvun alun isojakokar-
toille. Isoajakoa edeltävien karttojen rajamerkit, tontit, pellot, niityt, pelto- ja niittykäytävät, pelto- ja niit-
tyaitaukset, sillat ja myllyt antavat kuitenkin viitteen siitä, että sama tiestö on ollut olemassa jo aiemmin-
kin ja voidaan taannehtivasti olettaa, että tiestö saattaa olla peräisin keskiajalta. Keskiaikaisen tiestön in-
ventointiluettelossa on mukana 40 tiekohdetta, jotka on valittu arkeologisen potentiaalin perusteella, ts.
ne ovat käytöstä pois jääneitä tieosuuksia, joilla voi olettaa kaivauksissa havaittavan vielä vanhoja tieker-
rostumia. Inventoinnissa selvitettiin myös Suuren Rantatien mahdollista 1600-1700 -lukujen vaihdetta
edeltävää linjausta, josta tulkittiin olevan jäljellä seuraavat osuudet: 1) Gammelgård-Tavastby (Espoon
Vanhakartano-Hämeenkylä), 2) Vinickby-Stobbacka-Brutuby (Viinikkala-Tuupakka-Voutila), 3) Brutuby-
Övitsböle-Tolkby (Voutila-Ylästö-Tolkinkylä) ja 4) Dickursby-Fastböle (Tikkurila-Kuninkaala).

Keskiaikaisten teiden ja siltojen synnystä, ylläpidosta ja merkityksestä on kattava kuvaus Tapio Salmisen
kirjoittamassa Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika -kirjassa.21 Varsinaisen maantiestön lisäksi myös tal-
vitiet ovat olleet tärkeitä liikenneväyliä ja niiden sijaintia pystytään jossain määrin myös rekonstruoimaan,
tosin mitään rakenteita näistä reiteistä ei oletettavasti maastossa ole jäljellä senkin vuoksi, että reitit kul-
kivat pitkälti jäätyneitä jokia ja järviä pitkin.

Vanhimmat kyläkartat Vantaalta ovat 1600-1700 -luvun taitteesta (Hämeenkylä 1691 ja 1700, Myllymäki,
Martinkylä, Ylästö ja Tolkinkylä 1699, Veromiehenkylä ja Kirkonkylä 1699, Länsisalmi 1708 ja Tikkurila ja
Kuninkaala 1708). Näille vanhimmille kartoille Suuri Rantatie on merkitty aina, mutta muita teitä vain sa-
tunnaisesti. 1730-luvulta lähtien karttoja on alettu tehdä muistakin kylistä ja 1700-luvun loppua kohden
kartoilla on runsaasti teitä, Rantatien lisäksi isojakokartoilla on kylä-, kirkko- ja myllyteitä.22 Vuosina 1776-
1805 laadittu Kuninkaankartasto on suhteellisen kattava esitys 1700-luvun lopun tiestöstä, mutta se on
osin ylimalkainen. Kuninkaankartasto on sikäli mielenkiintoinen, että siinä eritasoiset tiet näyttävät esite-
tyn eri tavalla. Suuri Rantatie on kaikkein vahvimmalla viivalla, samoin Vanha Porvoontie ja Kirkkotie ovat
selvästi merkittäviä teitä merkinnän perusteella. Myös Kirkonkylästä kohti Tuusulaa ja Hämeenkylästä
kaakkoon kohti Pitäjänmäkeä johtaneet linjaukset ovat olleet tärkeitä. Osa tiereiteistä on merkitty pilkku-
viivalla, mikä tarkoittaa ehkä kävelypolkua. Tällainen on mm. Ylästön ja Silvolan torpan välinen tie.

Koska Kuninkaankartaston linjaukset ovat paikoitellen aika suurpiirteisiä, on seuraavasta kattavasta kar-
tastosta, vuoden 1872 paikkeilla laaditusta Senaatin kartastosta, paljon hyötyä vanhojen tielinjausten si-
jainnin taannehtivassa tulkinnassa. Tällä perusteella esim. voidaan päätellä että Solbackantien keskiosa
Seutulassa on tehnyt saman mutkan Seutulan kappelin paikan kautta jo 1700-luvulla, minkä se nykyäänkin
tekee vaikka Kuninkaankartastossa tie menee suoraan Seppälästä kohti länttä kiertämättä etelästä kap-
pelin vieressä olevaa kalliota. Tiestön myöhempää historiaa voi seurata Vantaan osalla mm. pitäjänkar-
talta vuodelta 1933 ja 1950-luvun lopulta lähtien tehdyistä peruskartoista, opaskartoista ja ortoilmaku-
vista.23

21 Salminen, Tapio 2013: Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika. Vantaan kaupunki.
22 Vantaata koskevat vanhat kartat ovat Kansallisarkistossa Maanmittaushallituksen kartta-arkistossa. www.ar-
kisto.fi.
23 Vantaan kartat: www.kartta.vantaa.fi.

http://www.arkisto.fi/
http://www.arkisto.fi/
http://www.kartta.vantaa.fi/
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Ote Kuninkaankartastosta 1776-1805. Suuri Rantatie korostettu keltaisella, samoin todennäköinen van-
hempi linjaus Ylästön (Övitsböle) kautta. Helsingin pitäjän Kirkonkylästä lähtee Kirkkotie etelään kohti Ta-
paninkylää ja Helsinkiä ja Hämeentie pohjoiseen kohti Tuusulanjärveä ja Hämeenlinnaa. Muut tiet on mer-
kitty heikommalla viivalla.

Ote Senaatinkartastosta 1800-luvun lopulta. Suuren Rantatien linjaus korostettu keltaisella. Vanhempaa,
Ylästön kautta kulkevaa linjausta ei enää erotu kartassa. Kirkonkylältä pohjoiseen ja etelään kulkevat tiet
ovat edelleen merkittäviä.

Inventoidut tiet ja niiden suojelustatus

Tähän inventointiin eivät kuuluneet muinaisjäännöksiksi luokitellut käytöstä pois jääneet tieosuudet. Ne
on kuitenkin esitetty yleiskartassa, johon on merkitty myös ne tieosuudet, joiden on kaikesta päätellen
täytynyt olla olemassa jo 1700-luvulla. Kartassa on siten esitetty yleissilmäys Vantaan 1500-1700 -luvun
tiestöstä. Kartta on diakroninen, ts. kuvassa esitetyt tiet eivät ole kaikki olleet yhtä aikaa käytössä vaan
siinä on eri-ikäisiä linjauksia.



Inventoinnin tiekohteet ovat sinisellä värillä,
Suuri Rantatie korostettu vihreällä taustalla.
Vantaan muinaisjäännösrekisterissä olevat tiet
ovat punaisella värillä. Violetit kohteet ovat tie-
osuuksia, jotka ovat kadonneet ja/tai niitä ei
ole inventoitu. Turkoosit kolmiot edustavat
Vantaan 1500-1700 -luvun kylätontteja.

Inventointikohteet luokitustunnuksittain:

R1 R2 V Yht
Tiet 22 53 4 79
Sillat 4 1 5
Km-pylväät 0 10 3 13

Yht 26 64 7 97



Suuri Rantatie

Vantaan merkittävin historiallinen tie on epäilemättä Suuri Rantatie, jonka linjaus on tässä inventoinnissa
jaettu 15 osaan käytännön kaavoitus- ja suojelutyön helpottamiseksi. Linjauksella on säilyneisyyden pe-
rusteella erilaisia kulttuurihistoriallisia arvoja. Kymmenen Suuren Rantatien osuutta on kuitenkin arvo-
tettu luokitustunnuksella R1 (Ainontie-Ainonkuja, Kuninkaantie, Kyläraitti-Kirkkotie, Matkatie, Otsikkotie-
Isontammentie, Tikkurilantie, Uudenkyläntie, Vanhankyläntie, Vanha Porvoontie, Ylästöntie), loppujen vii-
den ollessa tunnuksella R2 (Hakkilankaari, Kuriiritie-Kuriirikuja, Monsaksenraitti, Nilsaksenpolku-Nilsak-
sentie, Tiilipojanpolku-Bölenraitti-Muuripolku). Nämä R2-kohteet ovat sellaisia, joissa linjaus on kyllä al-
kuperäinen, mutta etenkin tieympäristö on täysin muuttunut viimeisen vuosisadan aikana. Erityisen ar-
vokkaiksi voi luonnehtia Ainontien-Ainonkujan osuutta, jossa varsinkin länsipäässä tie kulkee ikiaikaisessa
kylä- ja peltomaisemassa, vanhojen talojen reunustamaa Kyläraittia, metsäisiä Uudenkyläntietä ja Vanhaa
Porvoontietä sekä osittain peltomaisemien halki kulkevia Kuninkaantietä ja Ylästöntietä.

Suuri Rantatie Helsingin pitäjän Kirkonkylän Kyläraitilla.

Suuren Rantatien vanhempi linjaus

Suuren Rantatien todennäköisiä vanhoja linjauksia edustavat myös em. Uudenkyläntie ja Vanhankyläntie,
joista tosin on vaikea sanoa, onko Pitkäjärven pohjoispuolta kulkenut linjaus välttämättä yhtään vanhempi
kuin eteläpuolen linjaus. Molemmat ovat saattaneet olla käytössä yhtä aikaa jo keskiajalla, koska molem-
milla puolilla on vanhoja kyliä. Muita Suuren Rantatien vanhoja linjauksia lienevät Viinikkalantien-Hom-
maksenkujan sekä Voutilantien muodostama reitti, jonka keskiosa Stobbackasta Voutilantien pohjoispää-
hän on kadonnut. Voutilasta Ylästön kautta Tolkinkylään kulkenut vanha linjaus on edustettuna vielä Itä-
pellontien-Lehtikumuntien ja Tolkinkyläntien kohteissa. Dickursbyn kylästä on todennäköisesti kulkenut



10

vanha linjaus Kuninkaalan kautta Honkanummelle. Tästä on jäljellä vielä Vanhan Kuninkaalantien ja Mark-
kulantien linjaus. Suuren Rantatien vanhat linjaukset on luokiteltu joko R1- tai R2 -kohteiksi.

Viinikkalantie, joka er-
kanee Kuninkaantieltä
todennäköisesti osa
Suuren Rantatien van-
haa linjausta. Taustalla
Viinikkalan (Vinickby)
kylätonttia.

Hommaksenkuja Viinikkalan (Vinickby) kylässä
vie kohti Stobbackan entistä taloa. Hommaksen-
kuja on todennäköisesti osa vanhaa Suuren Ran-
tatien linjausta.

Helsingin-Tuusulantie (Hämeentie Hämeenlinnasta Vantaanjoen suulle)

Helsingin pitäjän keskeisin kylä oli 1500-1700 -luvulla Kirkonkylä, jonka kautta Suuri Rantatie kulki ja josta
lähtivät tiet etelään kohti 1550-luvulla perustettua Helsingin kaupunkia sekä pohjoiseen maaseudulle
kohti Tuusulanjärveä ja siellä olevia kyliä ja edelleen Hämeenlinnaan. Pohjois-eteläsuunnassa kylän halki
kulkevan tien nimi on Kirkkotie, joka etelässä ylittää Keravanjoen Siltamäen kivisillan kautta ja vanha tie-
linjaus jatkuu siitä kohti Tapaninkylää ja edelleen Helsinkiä. Kirkolta pohjoiseen johtava tie alkaa Knapak-
senkujana ja on aiemmin jatkunut siitä edelleen Köyhämäentietä pitkin Ruskeasantaan ja Ilolaan. Suuri
osa tästä tielinjasta on nykyään kadonnut Helsinki-Vantaan lentoaseman, Kehä III:n alle ja Tuusulanväylän
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alle. Köyhämäentien linjaus on olemassa mutta ympärillä on nykyään vain teollisuutta eikä tien vanhasta
luonteesta ole mitään jäljellä. Kirkkotie-Knapaksenkuja on R1-kohde, Ruskeasannantie-Tuiskuntie on R2-
kohde ja Köyhämäentie-Ohtolankatu-Ohtolanpolku on todettu V-kohteeksi.

Kirkkotie, taustalla Helsingin pitäjän Kirkonkylän eteläisimpiä taloja.

Vanha Porvoontie

Vanha Porvoontie on tieosoitteena Vantaalla Heikinlaakson Sipoon Myraksen välisellä tieosuudella, mutta
inventointikohteena sillä tarkoitetaan vain Heikinlaakson ja Honkanummen välistä osuutta, sillä suurin
osa lopusta Vanhasta Porvoontiestä on osa Suurta Rantatietä. Tien funktio on ollut yhdistää Suuri Rantatie
ja Helsingin kaupunki, tietä pitkin on päässyt Helsingistä Porvooseen ennen kuin Uusi Porvoontie on val-
mistunut 1930-luvulla. Suureen Rantatiehen kuulumaton Vanhan Porvoontien linjaus ei ole erityisen hyvin
säilynyt, sillä sen linjausta on muutettu Kuusikon kohdalla paljonkin ja tien varrella on runsaasti teolli-
suutta. Honkanummen kohdalla tiellä on tosin vielä metsätaipaleen luonnetta. Vanhan Porvoontien var-
rella on säilynyt useita kilometripylväitä, niin Vantaan kuin Sipoonkin puolella. Tie on luokiteltu R2-koh-
teeksi.
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Vanhan Porvoontien
kohtaloa lähellä Hakki-
lan isoja hiekkakuop-
pia. Käytöstä pois jää-
nyt tieosuus.

Vanha Hämeenkyläntie kohti Helsinkiä

Jo Kuninkaankartastossa Vanhan Hämeenkyläntien reitti kohti kaakkoa ja Helsingin kaupunkia on nostettu
tärkeäksi ja se on varmaankin ollut tietyistä Espoon osista kulkeville tärkein reitti kaupunkiin. Tie yhdistyy
etelämpänä Vanhan Kaarelantien – Vanhan Nurmijärventien reittiin. Vanha Hämeenkyläntie on yhtynyt
Suureen Rantatiehen Gållaksen talon länsipuolella. Tiestä on Vantaalla jäljellä Vanhan Hämeenkyläntien -
Vapaalanpolun ja Ulkoniitynkujan muodostama kokonaisuus Vihdintien itäpuolella. Tie on luokiteltu R2-
kohteeksi.

Vanha Kaarelantie – Vanha Nurmijärventie

Helsingin ja Nurmijärven välinen vanha tie edelsi Hämeenlinnantietä ja sitä pitkin pääsi paitsi Nurmijär-
velle myös Seutulan ja Riipilän kyliin Vantaan pohjoisosissa. Tiereitti risteää Suuren Rantatien Vantaanjoen
länsipuolella Myllymäessä. Tästä risteysalueesta ei valitettavasti ole nykyään mitään jäljellä sillä päältä
kulkee Kehä III ja Hämeenlinnanväylä. Tie alkaa Helsingin rajalta (Vanha Kaarelantie – Yhtiönkuja – Kai-
vokselantie), jossa tieympäristö on muuttunut voimakkaasti lähes metsätaipaleesta omakotitalo- ja ker-
rostaloalueeksi. Sama on tapahtunut Vanhan Nurmijärventien – Nybackankujan osuudella, jossa on kui-
tenkin historiallisesti arvokas Övre Nygårdin pihapiiri. Kauppalaivurintien ja Vantaankoskentien varrella
on lähinnä teollisuutta, mutta Vantaanpuistontien varrella on vanhaa maalaista viljelymaisemaa. Kaivok-
selantien ja Vantaanpuistontien varrella on kilometripylväät. Piispankylässä tie kääntyy metsän halki kohti
Kivistöä, jossa Keimolantien varsi on lähes kokonaan rakennettu lukuun ottamatta pohjoisosaa, jossa on
edelleen viljelysmaisemaa ja Keimolan vanha kylä tien varrella. Kivistönkorventie on säilyttänyt metsätai-
paleen luonteensa. Hämeenlinnanväylän länsipuolella Luhtaanmäentieltä Klaukkalantielle vanha tielin-
jaus on säilyttänyt hyvin luonteensa Luhtaanmäen kylän kautta kulkevana maaseutumaisematienä. Kaikki
reitin tiet on luokiteltu R2-kohteiksi. Vantaanpuistontieltä Bertaksen talolle erkaneva tie on osin R2-
kohde, osin muinaisjäännöstie.
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Vanha Nurmijärventie
päättyy äkisti Hämeen-
linnanväylän penk-
kaan.

Keimolantien mutkaa,
taustalla Keimolan
(Käinby) vanha kylä-
tontti.

Luhtaanmäen kivisilta
nykyisen Luhtaanmä-
entien itäpuolella. Silta
on rakennettu 1890-lu-
vulla, mutta samalla
paikalla on ollut silta
varmasti yhtä kauan
kuin itse tiekin.
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Muut Länsi-Vantaan tiet

Vantaan luoteisten kylien keskeinen tie on kautta historian ollut Piispankylästä Seutulaan ja edelleen Rii-
pilään kulkenut tie, joka jatkuu Vantaanjoen itärantaa Ahoniityntietä pitkin kohti Tuusulan Nahkelaa. Piis-
pankyläntie kulkee edelleenkin pääosin säilyneessä viljelysmaisemassa, mutta Kivistön ja lähialueiden uu-
disrakentaminen sekä varsinkin Tikkurilantien uusi linjaus ovat katkaisseet väylän, joka jatkuu Riipilän-
tienä Tikkurilantien pohjoispuolella. Riipiläntie jatkuu aina Seutulaan saakka, jonka pohjoispuolella vanha
linjaus jatkuu Ahoniityntienä. Riipiläntien varsi on osin omakotiasutusta, osin metsätaipaletta, Ahoniityn-
tie puolestaan on säilyttänyt vanhan luonteensa lähes täysin ja metsässä on vielä pieni osuus käytöstä
pois jäänyttä tietä, sillä tietä on oikaistu. Kokonaisuutena tie on luokiteltu R2-kohteeksi.

Forsbackantie-Kylänpääntie on yhdistänyt Seutulan ja Keimolan kylät. Tie on säilyttänyt pääosin vanhan
luonteensa ja luokiteltu siten R1-kohteeksi. Useat Seutulan teistä on esitetty 1700-luvun kartoissa. Tiet
yhdistävät Seutulan ja Riipilän kylätontteja toisiinsa ja osa teistä johtaa viljelyksille. Villantien ja Suosaa-
rentien kokonaisuus kulkee Meilbyn säterin (Uotilan nykytila) halki ja Solbackantie jatkuu Suosaarentieltä
halki Kotamäen, yli Vantaanjoen ja Yli-Kistolan talolle. Kotatie puolestaan kiertää Kotamäkeä pohjoisesta
kohti Riipilän kylää, jossa myös Tapolantie ja pieni peltotie Tapolassa ovat vanhoja linjauksia, samoin kuin
Seutulan kappelilta kohti Königstedtiä kulkeva polku. Solbackantie ja Villantie-Suosaarentie ovat R1-koh-
teita, muut on luokiteltu R2-kohteiksi.

Seutulasta on ollut suora reitti myös Helsingin pitäjän kirkolle Katriinantien ja Myllypadontien kautta, josta
on ollut yhteys Kirkonkylältä kohti Tuusulaa johtaneelta tieltä. Suuri osa molemmista teistä on nykyään
Helsinki-Vantaan lentoaseman alla, joten teiden kulkua on nykykartalta vaikea hahmottaa. Katriinantietä
on oiottu paljonkin 1900-luvulla ja osa vanhoista mutkista on jäänyt kokonaan käytöstä, osa on pikkuteinä
käytössä. Myllypadontie on lähes menetetty voimakkaan rakentamisen vuoksi. Katriinantie-Myllypadon-
tie on luokiteltu R2-kohteeksi. Katriinantieltä erkanee Lampurintie-Getbackantie vanhalle Getbackan ky-
lätontille. Tie on R2-kohde. Katriinantieltä Tuusulan Myllykylään johtanut tie on jäänyt teollisuustieksi ja
motocross-radaksi eikä se Vantaan puolella ole enää rakennusperintökohde. Tuusulan puolella tie on säi-
lynyt muinaisjäännöskohteena.

Keimolan-Luhtaamäen tienoilla on vielä useita rakennusperintökohteiksi luokiteltuja teitä. Kongontie on
reitti Luhtaanmäeltä länteen ja edelleen Klaukkalaan. Tie on R2-kohde. Vestrantietä pitkin on päässyt Es-
poon pienille järville ja Luhtaanmäellä tien itäinen pää on nimeltään Lautmäentie. Tie on luokiteltu R2-
kohteeksi. Kirkantie – Backaksen pihatie on yhdystie Keimolan kylän ja Mosabackan välillä. Se on R2-luo-
kiteltu tiekohde samoin kuin eteläisessä Hämeenkylässä oleva Tavastkullan kylänpaikan tie eli Kakolan-
polku.
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Solbackantie Seutu-
lassa kulkee ikiaikai-
sessa viljelysmaise-
massa.

Villantie Seutulan Meil-
byn säterin länsipuo-
lella. Vanha linjaus on
kulkenut säterin pihan
halki ja jatkunut
Suosaarentienä kohti
Riipilää.

Muut keskisen Vantaan tiet

Vanhan Kaarelantien rinnalla kulkee jonkin matkaa Palotie, josta on aiemmin johtanut reitti Kuninkaan-
tammen kautta Haltialaan ja sieltä edelleen Vantaanjoen sillan yli Tammistoon ja vielä Helsingin pitäjän
kirkonkylään. Palotie on omakotialueella, samoin Tammistontie-Sähkötie ja molemmat siten luokiteltu
R2-kohteiksi.

Viinikkalassa Suuren Rantatien vanhalta linjaukselta erkanee pohjoiseen Pohjois-Viinikkalantie, jolla ei
näytä olleen suurempaa merkitystä. Tie sinänsä on säilyttänyt linjauksensa ja luokiteltu R2-kohteeksi, ku-
ten myös Hommaksentie ja pohjoisessa jatkuva metsätie. Tiet näyttävät Kuninkaankartastossa ja kyläkar-
toissa johtavan Viinikkalan pohjoispuolella oleviin metsiin ja/tai Vantaanjoen varteen pelloille. Voutilan
Kirkkokalliontie näyttää olleen vaihtoehtoinen tie Voutilan eteläosasta pohjoisosaan. Tie on R2-kohde.

Ylästön ja Silvolan vanhoilla kartoilla on runsaasti tielinjauksia jo senkin vuoksi, että Ylästön pohjoispuo-
lelta kulkee Suuren Rantatien yksi linjaus Ylästöntietä pitkin ja Ylästön kylän kautta on kulkenut nähtävästi
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vanhempi linjaus Itäpellontietä ja Lehtikummuntietä sekä Tolkinkyläntietä pitkin. Myös Vanhatien-Lehti-
kummuntien reitti on vanha vaikka kulkeekin suhteellisen modernin omakotialueen halki. Silvolantie on
vanha kylätie, joka on säilyttänyt alkuperäisen luonteensa vaikka osa tiestä onkin jäänyt Silvolan tekoal-
taan alle. Silvolan torpalle Ylästöstä johtava tie on puolestaan nyt ulkoilupolkuna ja Ruutintie idempänä
tilustienä. Ruutintie ja Silvolantie on luokiteltu luokkaan R1, Vanhatie-Lehtikummuntie ja Silvolan torpan
tie puolestaan luokkaan R2.

Silvolantien maalaismaisemaa tekoaltaan länsipuolella.

Dickursbyn kylästä pohjoiseen johtava Osmankäämintie jatkeineen on johtanut Kirkonkylästä Tuusulaan
johtavalle tielle. Osmankäämintie on edelleenkin mutkitteleva linjaus, vaikka tien varsi onkin täynnä oma-
koti- ja kerrostaloasutusta. Tie jatkuu varsin rakennetussa ympäristössä Koivukyläntienä ja Simonkylän-
tienä ja lopulta Kuoppatienä. Tiereitin luokitus on R2. Simonkyläntien vanhalta reitiltä on ollut yhteys Rus-
keasannan hautausmaan kohdalla Tuusulaan johtavalle tielle, mutta tämän tieyhteyden kulttuurihistori-
alliset arvot ovat jo varsin vaatimattomat. Koivukyläntieltä Leinikkitien suuntaan johtava Simontie-Simon-
polku on myös kadottanut kulttuurihistorialliset arvonsa kerrostalorakentamisen ja tien katkaisemisen
myötä. Simonsbölen vanhan kylätontin kautta Osmankäämintieltä länteen erkaneva Koisotie kulkee osin
vielä viljelysmaisemassa ja se on luokiteltu R2-kohteeksi.

Itä-Vantaan muut tiet

Myös Hiekkaharjua pitkin kulkeneella tielinjalla on ollut yhteys Tuusulaan johtavalle tielle. Tielinjan länti-
sin osuus on Leinikkitie – Talkootie – Urheilutie. Osuuden tieympäristö on muuttunut radikaalisti viimeisen
sadan vuoden aikana ja tien vartta hallitsee enemmän 1950-1960 -luvun tunnelma kuin satojen vuosien
takainen tiemaisema. Tielinja on R2-luokituksella. Satomäessä Urheilutien linjaus on jatkunut Ohratielle
ja Tikkurilantielle. Ohratie ja Satomäentie jatkuu pohjoiseen Keravanjoen itärantaa Hanabölen rantatienä
kohti Rekolaa ja vanhaa Hanabölen kylätonttia. Tie on jatkunut Hanabölen pääkylän länsipuolelta edelleen
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Vanhan Rekolantien suuntaan, Hanatie kääntyy kylän halki itään ja siitä edelleen koilliseen kohti Hanabö-
len myllyn ja sahan paikkaa ja sieltä edelleen sillan yli kaakkoon kohti Storpetasin ja Kauniston taloja. Ha-
nabölen Storsin pihatien halki kulkenut tie on puolestaan jatkunut pohjoiseen kohti Hanabölentietä. Ha-
natie – Vanha Myllypolku on luokiteltu R1-kohteeksi, koska sen varrella on vanha kylä ja myllynpaikka ja
lisäksi tie kulkee kauniissa jokimaisemassa. Muut tiet ovat R2-kohteita.

Keravanjoen itärannalla kulkeva Jokirannantie Nikinmäessä on osa Sipoon Myrakseen kulkevaa tietä, jota
on jäljellä myös Sipoon puolella. Myraksessa on ollut kievari Suuren Rantatien varrella. Jokirannantietä on
kuljettu Yli- ja Ali-Keravan kyliin. Tie on kauniissa jokimaisemassa ja ympäristön voi kuvitella säilyneen
jokseenkin samanlaisena yli 200 vuotta. Niinpä Jokirannantien luokitus on tässä inventoinnissa R1.

Jokirannantie kulkee
kauniissa maisemassa
aivan Keravanjoen tör-
mällä.

Hakkilasta itään kohti Hakunilaa ja Sotunkia johtava tielinjaus Tikkurilantie – Malmarintie – Kaskelanrinne
on paikoin varsin hienosti kiemurteleva ja monipuolinen tie, jonka varrella on myös Hakkilan eli Malmarsin
kievari. Tikkurilantien varressa on teollisuusrakennusten lisäksi säilynyt myös yksi kilometripylväs. R2-
reitti jatkuu Hakunilassa kahdella linjauksella: toisaalta Kyytitien-Ratsumestarintien-Vuorilehdontien ja
Kalliolaaksontien kautta Sotungintielle nykyisen Kehä III:n pohjoispuolella ja toisaalta Hakunilantien-Rat-
sumiehenpolun kautta Sotungintielle nykyisen Sotungin koulun tuntumassa. Tästä Sotungintie jatkuu
kohti Itäsalmea. Tästä tieryppäästä osa on modernin rakentamisen keskellä Hakunilassa, mutta osa taas
metsämaisemassa ja osa täydessä viljelysmaisemassa Sotungin laaksossa. Kaikki mainitut tiet on arvioitu
inventoinnissa R2-kohteiksi.

Sotungin laaksossa on vielä kylän taloja yhdistäneet Nurmimäentie-Bergkullan pihatie-Bisajärventie, Ny-
byggetintie ja Mäntykummuntie. Kaikki Sotungin tiet kulkevat komeassa maanviljelysmaisemassa vanho-
jen kylien keskellä eikä moderni rakentaminen ole juurikaan muuttanut maisemaa lukuun ottamatta laak-
soon Kuninkaanmäen suunnasta levittäytyvää omakotialuetta. Mäntykummuntie on erityisen hieno esi-
merkki ikiaikaisesta kylätiestä, joka on alkuperäisellä linjauksellaan, osittain rinteessä solautunut (kover-
tunut rinteeseen) ja jonka varrella on vanhoja kylän taloja. Mäntykummuntien arvoluokitus on R1, muiden
Sotungin teiden R2.
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Vantaan eteläisimmät tiekohteet ovat Vaaralassa ja Länsisalmessa. Länsisalmen Heikbackasta länteen joh-
tanut tielinja on jo Kuninkaankartastossa, jossa se johtaa Heikinlaaksoon Vanhalle Porvoontielle ja sieltä
edelleen Malmille. Kuninkaankartastossa tie kaartaa suon pohjoispuolelta, jonka nimi nykyään on Slått-
mossen mutta 1700-luvun lopussa se on ollut Heikbackamåssen – oletettavasti siksi, koska Heikbackasta
tuleva tie kulkee suon vierestä. Nykyisin tielinjalla on Kuussillantie-Fazerintie sekä Länsisalmessa Länsisal-
mentie-Länsisalmenkuja. Kuussillantien ja Fazerintien varrella on paljon teollisuutta, mutta Länsisalmen-
kuja on peltotienä ja sen varrella on kilometripylväs. Heikbackan kaksi muutakin keskeistä tietä, Harpak-
sentie ja Hetbackantie ovat rakennusperintökohteita ja ikivanhoilla linjauksillaan kulkien kylän vanhojen
tilusten halki. Kohteet on luokiteltu R2-tunnuksella. Myös Westerkullan kartanolta Länsimäkeen johtava
tie on vanha ja luokiteltu R2-kohteeksi.

Nybyggetintie kulkee kauniissa maalaismaisemassa keskellä Sotungin laaksoa. Vasemmalla on Sotungin
Kuppiksen ja Smedsin kylämäki.

Sillat

Vantaalla on lukuisia jokia ja puroja, joiden ylitystä varten vanhoillekin teille on täytynyt useimmiten ra-
kentaa jonkinlainen silta. Vanhimmat sillat ovat olleet puurakenteisia, eikä niistä ole Vantaankosken siltaa
lukuun ottamatta yhtään jäljellä. Vantaankosken nykyinen silta on samalla myös Vantaan vanhin säilynyt
maantiesilta, rakennettu vuonna 1876. Vantaankoski ylitettiin aiemmin nykyistä pohjoisempaa masuunin
myllyn siltapadon luota ja tälle sillalle johtava Suuren Rantatien vanha linjaus näkyy vielä maastossa eten-
kin joen itäpuolella. Vantaankosken sillassa on kiviset tukirakenteet, mutta itse sillan kansi ja siltatuet ovat
puisia.
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Kivisillat korvasivat puiset 1800-luvulla ainakin merkittävimmillä teillä ja 1900-luvun kuluessa moni kivisil-
takin on edelleen korvattu betonisillalla. Vantaalla on kuitenkin jäljellä kolme 1800-luvulla kivestä raken-
nettua maantiesiltaa sekä Tikkurilan rautatiesilta, jotka tarkastettiin inventoinnin yhteydessä. Vanhin sil-
loista on Tikkurilan rautatiesilta. Silta valmistui jo 1860-luvulla ollen samalla Vantaan vanhin säilynyt silta
ja Suomen vanhin rautatiesilta yhdessä Pukinmäen sillan kanssa. Vantaan säilyneet kiviset maantiesillat
Luhtaanmäen silta, Hakkilan silta ja Siltamäen silta on rakennettu 1890-luvulla. Kaikki vanhat sillat ovat
keskeisten maanteiden varsilla.

Siltamäen kivisilta on
rakennettu 1890-lu-
vulla Kirkkotielle Hel-
singin ja Vantaan ny-
kyiselle rajalle Kera-
vanjoessa.

Tikkurilan rautatiesilta
on Pukinmäen sillan
ohella maamme vanhin
rautatiesilta ja raken-
nettu 1860-luvulla Ke-
ravanjoen yli Tikkurilan
edustalla.

Kilometripylväät

Vantaan kilometripylväät ovat todennäköisesti vuosien 1926 ja 1931 väliltä, jolloin suoritettiin Suomen
tieverkoston viides mittaus ja pystytettiin uusia kilometritolppia. Uudenmaan läänissä kilometripylväät
asennettiin vuosina 1929-1930.24 Pääteiden varsille pystytettiin tällöin ylöspäin kapenevia tolppia, joissa

24 Salminen, Tapio 1993: Suuri Rantatie – Stora Strandvägen. Tiemuseon julkaisuja 7, s. 218.
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oli allekkain kilometrilukemat kummassakin suunnassa olevaan kaupunkiin tai muuhun kohteeseen. 1930-
luvun lopulla pylväisiin maalattiin myös tien numero. Muille vilkkaille teille pylväät laitettiin 45 asteen
kulmassa tiehen nähden ja lukemat olivat kivien viereisillä kanteilla. Sivuteille laitettiin puisia tolppia,
joissa lukemat oli merkitty laatoilla. Kilometripylväitä alettiin poistaa teiden varsilta 1980-luvulla, koska
niitä pidettiin tarpeettomina ja jopa vaarallisina onnettomuustilanteissa. Pylväitä myytiin ja annettiin Tie-
hallinnon työntekijöille lahjaksi. Joitakin kilometripylväitä on kuitenkin säilynyt teiden varsilla.

Vantaalta tunnetaan inventoinnin jälkeen kaikkiaan 13 kilometripylvästä, joista kaksi ei varmasti ole pai-
kallaan ja yksi on hyvin epätodennäköisesti paikallaan. Muut kymmenen pylvästä lienevät jotakuinkin pai-
kallaan ja moni niistä on tuettu betonijalustalla pystyyn. Pylväät voi jakaa kahteen pääluokkaan em. pää-
tie/muu tie -jaon perusteella niihin joissa lukemat ovat allekkain ja niihin joissa lukemat ovat kiven eri
sivuilla. Vantaalla on kuusi pylvästä, joissa kilometrilukema on sijainnut pylvään vierekkäisillä sivuilla (Tik-
kurilantie, Ainontie, Länsisalmenkuja, Isontammentie, Westerkullan kartano ja Ylästöntie). Näistä neljä on
Suuren Rantatien linjauksella, joka ei enää 1900-luvun alussa ole ollut päätie. Länsisalmenkujan ja Wes-
terkullan kartanon pylväät ovat Vesterkullan ja Östersundomin välisen tien varren merkintöjä, mutta kar-
tanon pylväs on hyvin todennäköisesti myöhemmin siirretty paikalleen. Päätien kilometripylväitä on Van-
halla Porvoontiellä jäljellä kolme kappaletta ja pylväitä on lisää Sipoon tieosuudella. Muut kaksi päätietä
merkitsevää pylvästä sijaitsevat Kaivokselantiellä ja Vantaanpuistontiellä, missä ne ovat olleet vanhan Hä-
meenlinnaan suuntautuneen tien varrella. Voimalantiellä ja Strandkullantiellä olevat pylväät ovat päätie-
mallia, mutta ne eivät ole oikealla paikallaan.

Kartat seuraavilla sivuilla:

Vantaan inventoidut 1800-luvun siltakohteet merkitty karttaan tummanvihreällä rombilla. Samanväriset
ympyrät kuvaavat paikkoja, joissa on luultavasti ollut silta 1700-luvulla, mutta joissa nykyään on joko mo-
derni silta tai siltarumpu. Kartta ei ole tyhjentävä esitys, vaan siltoja on voinut olla muuallakin inven-
toiduilla reiteillä.

Vantaan kilometripylväät. Punaisella todennäköisesti paikallaan olevat pylväät ja sinisellä todennäköisesti
siirretyt pylväät.

Molemmilla kartoilla inventoinnin tiekohteet ovat sinisellä värillä, Suuri Rantatie korostettu vihreällä taus-
talla. Vantaan muinaisjäännösrekisterissä olevat tiet ovat punaisella värillä. Violetit kohteet ovat tieosuuk-
sia, jotka ovat kadonneet ja/tai niitä ei ole inventoitu. Turkoosit kolmiot edustavat Vantaan 1500-1700 -
luvun kylätontteja.
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