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Tuusulassa on useita valtakunnallisesti 
merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Tärkeimmät 
rakennetut ympäristöt ovat Jokelan ja 
Kellokosken teollisuusympäristöt sekä 
Hyrylän kasarmialue. Kulttuuriympäristöinä 
myös Tuusulanjärven huvila-asutuksella 
ja kulttuurimaisemalla sekä Ruotsinkylän 
kulttuurimaisemalla ja rakennuksilla on 
valtakunnallista arvoa. 

Tässä inventoinnissa arvokkaimpien 
kohteiden määrittelyssä pohjana on 
ollut Erkki Härön kirjoittama, Helsingin 
seutukaavaliiton julkaisema Uudenmaan 
kulttuurihistorialliset kohteet. Lauri Putkosen 
inventointi Uudenmaan maakunnallisesti 
arvokkaista kulttuuriympäristöistä on kesken, 
mutta inventoinnin luonnos on ollut nähtävillä 
tätä inventoinita tehtäessä. Maakunnallisesti 
arvokkaita kohteita tai ympäristöjä on 
Tuusulassa kolmattakymmentä.

Tähän inventointiin on kerätty jonkin verran 
1950-luvun jälkeen rakennettuja kohteita. 
Uudemman rakennuskannan merkitys 
määräytynee seuraavassa inventoinnissa. 
Näistä kohteista on otettu mukaan ne, joilla 
voidaan ajatella olevan rakennustaiteellista 
tai kulttuurihistoriallista arvoa. 

Inventoinnissa on tutkittu taajamien luonnetta 
myös historiallisten kerrostumien kannalta, 
sekä arvioitu eri historiallisten vaiheiden 
säilyneisyyttä taajaman nykyisessä 
rakennuskannassa ja maisemassa. 
Taajamien historiallisten vaiheiden 
ymmärtäminen on maankäytön kannalta 
oleellista. Säilyneet taajamarakenteen 
osat, kuten tielinjaukset, aluetyyppien rajat, 
hävinneen rakennuskannan luonne, tulisi 
ottaa uudisrakentamisessa huomioon.

2.2.1 Arvioinnin menetelmät

Inventointikohteiden arvioinnissa on 
yleisesti käytössä kolmijako, jossa 
erotetaan arkkitehtoninen, maisemallinen ja 
historiallinen arvo. 

Kohteen arkkitehtoninen arvo voidaan 
periaatteessa jakaa rakennushistorialliseen 
ja rakennustaiteelliseen puoleen. 
Rakennushistorialliset arvot tarkoittavat 
kohteen alkuperäisyyttä tai historiallisesti 
mielenkiintoista kerroksellisuutta.

Rakennustaiteellinen puoli liittyy estetiikkaan 
ja rakennuksen toiminnalliseen laatuun. Myös 
rakennusten muodostamilla kokonaisuuksilla 
voi olla rakennustaiteellista arvoa.

Maisemallisissa arvoissa on kyse 
laajemmista ihmisen toiminnan ympäristöistä, 
jotka antavat edustavan kuvan jostain 
historiallisesta vaiheesta. Yksittäisten 
kohteiden arvo on usein määritettävissä vain 
laajemman maisemallisen kokonaisuuden 
osana. Joidenkin maiseman osien merkitys 
saattaa kuitenkin olla muita suurempi, jos ne 
muodostavat ympäristön kiintopisteitä.

Historialliset arvot eivät näy maisemassa tai 
rakennuksissa, vaan niiden tunnistaminen 
edellyttää kohteen sijoittamista laajempaan 
kulttuuriseen yhteyteen. Yleisimmin esille 
tulevat rakennuksen henkilö- sivistys- tai 
sosiaalihistoriaan liittyvät arvot. 

Inventoinnissa on pyritty arvioimaan 
museoviraston rakennushistorian osaston 
julkaisemia kriteerejä, joita voidaan käyttää 
apuna yllämainittuja arvoja mietittäessä: 

1. Harvinaistuva kohde (rakennuksen 
arvon määrittäminen iän perusteella, yli 
satavuotiaat rakennukset otettu mukaan joka 
tapauksessa).

2. Kohteen alkuperäisyys (esim. rakennuksen 
materiaalit ja sisätilat tai tie, jonka maisema 
tai pinnoite on säilynyt).

3. Kohteen edustavuus rakentamis-aikansa 
käyttötarkoituksen kuvaajana.

4. Kohderyhmän historiallinen tai tyylillinen 
yhtenäisyys.

5. Yksittäisten rakennusten merkitys 
ympäristönsä tunnelman muodostajina 
(keskeisten rakennusten merkitys havaitaan 
usein vasta, kun ne on purettu).

6. Tyylillisen tai ajallisen kerroksisuuden 
muodostama jatkuvuus (miten hyvin eri 
aikakausien synnyttämät ympäristön 
rakenteet muodostavat historiallisen 
jatkuvuuden tunteen, esim. taajamarakenne 
tai maanviljelysmaisema).

Museoviraston arvottamismalliin on 
myöhemmin lisätty uusia kriteereitä:
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sopusointuisuus ja vaihtelevuus, 
monipuolisuus, intensiteetti, opetus- ja 
tutkimusarvo. Näiden tarkoituksena on 
täsmentää kulttuuriympäristöjen arvottamisen 
perusteita sekä tuoda ilmi ympäristöjen 
luonnetta.

2.2.2 Luokitus

Kohteiden ja alueiden luokittelussa 
on  1960- ja 70-luvuilla käytetty 
kolmiportaista numeroluokitusta, jolla 
pyritään määrittelemään lähinnä kohteen 
säilytettävyyden aste. Luokitus on nyttemmin 
tullut takaisin käyttöön, mm. Pirkanmaan 
maakuntamuseon tekemässä Pispalan 
kaupunginosan inventoinnissa.

Luokitus helpottaa inventoinnin tulosten 
hyödyntämistä maankäytössä. Paljon 
tietoa käsittävän raportin sisältö voidaan 
luokituksen avulla hahmottaa helpommin 
maankäytön suuntaviivoja laadittaessa. 
Luokituksen haittapuoli on sen diskreettisyys. 
Rajatapauksia on paljon, ja inventoijan 
tiedostamaton subjektiivisuus vaikuttaa 
luokitukseen väkisinkin.

Luokituksen käyttö on perusteltua, mikäli 
alueella on paineita uudisrakentamiseen, 
ja ympäristön muutokset ovat nopeita. 
Tuusulan rakennuskanta ja ympäristöt 
ovat pääkaupunkiseudun lievealuetta, 
minkä vuoksi kunnan väestönkasvu ja sitä 
kautta uudisrakentaminen ovat nopeaa. 
Tuusulan maaseutu käsittää arvokkaan 
kokonaisuuden maanviljelyskulttuuriin 
liittyvää rakennuskantaa ja maisemaa, jotka 
ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana 
ehtineet kärsiä maisemaan sopimattomasta 
uudisrakentamisesta. Luokituksen ideana 
on Tuusulan tapauksessa auttaa tiedon 
nopeampaa siirtymistä maankäytön 
ratkaisuihin. Kaikkea historian synnyttämää 
kerroksellisuutta ei voida säilyttää, ja luokitus 
ohjannee maankäyttöä tunnistamaan 
arvokkaimmat ympäristön osat.

Luokitus ei välttämättä anna kuvaa kohteiden 
välisten arvojen suhteesta, sillä ehdoton 
säilymisen vaatimus voi olla hyvin erilaisilla 
kohteilla.

Osalle kohteista ei ole annettu lainkaan 
luokitusta. Joissain tapauksissa kohde ei 
täytä riittäviä säilyneisyyden kriteereitä, 
mikä ei merkitse, ettei sillä olisi lainkaan 
arvoa. Erityisesti useiden rakennusten 
kokonaisuuksilla saattaa olla historiallista 
merkitystä, vaikka rakennukset yksin olisivat 
vähäarvoisia. Myös erittäin huonokuntoiset 
kohteet on jätetty luokituksen ulkopuolelle, jos 
voidaan arvioida, että niiden kunnostaminen 

väistämättä tuhoaisi rakennuksen 
antikvaarisen arvon. 

2.2.3 Luokituksen kriteerit

Yksittäiset kohteet

Luokka I

Erityisen merkittävät kohteet, joilla on suuri 
paikallinen arvo ja myös mahdollisesti 
valtakunnallista merkitystä.

Antikvaarisesti hyvin säilyneet kohteet, joilla 
on suuri merkitys Tuusulan rakennusperinteen 
osana.

Näihin kohteisiin sisältyy useita 
arvonäkökulmia tai erittäin vahva yksi 
peruste. I luokan kohteiden kuvauksiin on 
liitetty lyhyt perustelu luokituksesta.

Suojelusuositus: Rakennuksia ei saa purkaa. 
Kohtuullisen pieniä muutoksia sallitaan, 
mutta ne tulee tehdä harkiten ja rakennuksen 
kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä 
kunnioittaen.

Luokka II

Merkittävät kohteet, jotka ovat paikallisesti, 
mahdollisesti kokonaisuuden osana tärkeitä.

Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen 
hyvin säilyneitä ja edustavat Tuusulan rake
nnuskulttuurinarvokasta osaa. Ne sisältävät 
yleensä useita arvonäkökulmia.

Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa 
vain erityisen pakottavasta syystä, joka 
täytyy perustella alan asiantuntijoita apuna 
käyttäen. Mahdollisissa muutoksissa tulee 
säilyttää rakennusten historiallinen ilme. 
Kevyet ja pienehköt laajennukset ovat 
mahdollisia.

Luokka III

Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat 
kohteet.

Kohteita, joissa on tehty muutoksia, 
mutta joilla on historiallista arvoa tai jotka 
ovat mahdollisesti osana arvokkaampaa 
kokonaisuutta.

Suojelusuositus: Rakennukset tulisi 
pyrkiä säilyttämään. Muutokset tulisi 
tehdä rakennusta kunnioittaen, vaikka 
suuremmatkin laajennukset ovat 
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mahdollisia. Laajennukset tulisi toteuttaa 
kuitenkin rakennuksen muodon ja koon sekä 
ympäristön ehdoilla.

Alueet

Luokka I

Erityisen merkittävät aluekokonaisuudet, joilla 
on suuri paikallinen arvo ja maakunnallista, 
mahdollisesti myös valtakunnallista 
merkitystä.

Rakennuskannaltaan erityisen hyvin 
säilyneitä kokonaisuuksia, joiden 
rakennukset ovat pääasiassa I tai II luokkaa. 
Alueet sisältävät useita arvonäkökulmia, 
mm. rakennushistoriallisia, historiallisia 
tai maisemallisia arvoja. Alueilla voi olla 
uudisrakennuksia, mikäli niiden arvo on 
muuten kulttuurihistoriallisesti tai esim. 
taajamakokonaisuuden osana erityisen 
merkittävä.

Suojelusuositus: Kokonaisuus tulisi säilyttää 
mahdollisimman tarkkaan (ks. kohteet 
edellä), myös tiet, pihojen rakenteet yms. tulisi 
huomioida. Uudisrakentamista tulisi välttää, 
mutta jos siihen on riittävät perusteet, tulee 
tarkkaan huomioida mm. olemassa olevan 
ympäristön mittakaava ja rakennustapa. 

Luokka II

Merkittävät aluekokonaisuudet.

Alueella on vanhaa, pääasiassa II-luokan 
rakennuskantaa, jonka joukossa voi olla 
uusia rakennuksia. Uudisrakennukset 
sopivat mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan 
vähintään kohtalaisen hyvin ympäristöönsä. 
Alue sisältää useita arvonäkökulmia tai 
yhden erittäin vahvan arvoperusteen.

Suojelusuositus: Rakennuksia ja rakenteita 
saa purkaa vain pakottavasta syystä 
(huomioitava mitä edellä on sanottu 
kohteista), myös tiet ja pihojen rakenteet tulisi 
huomioida. Vähäinen uudisrakentaminen 
vanhaa rakennustapaa kunnioittaen on 
mahdollista.

Luokka III

Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat 
aluekokonaisuudet.

Alue on muuttunut esimerkiksi 
rakennuskannaltaan, rakenteiltaan, 
tiestöltään, pihaistutuksiltaan. Rakennukset 
ovat pääasiassa II ja III-luokan kohteita ja 
alueella on uudisrakennuksia, joista suurin 
osa sopii kuitenkin vanhan rakennuskannan 
mittakaavaan ja rakennustapaan.

Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain 
pakottavasta syystä (huomioitava mitä edellä 
on sanottu kohteista), myös tielinjaukset tulisi 
säilyttää. Uudisrakentaminen on mahdollista 
vanhaa rakennustapaa kunnioittaen.
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Tuusulanjärven länsiranta käsittää
kaksi arvokasta aluekokonaisuutta,
joilla on merkitystä Tuusulan 
rakennusperinteessä. Itärannalla on
kolmen huvilan kokonaisuus, joka 
edustaa itäranta vaatimattomampaa
huvilakulttuurin tyyppiä. Paijalan kylässä
on säilynyt edustava kokonaisuus eri-
ikäistä rakennuskantaa. Tämän lisäksi
kylärakenne on säilyttänyt monia vanhoja
piirteitä, kuten kauniin kylänraitin.

Paijalan kylä

Paijalan kylässä oli 1530-luvulla kuusi taloa,
joista yksi näyttää vuosisadan puoliväliin
mennessä hävinneen. Kylän seitsemän talo
halottiin Klaavolasta vuonna 1583

Paijalan kylä on asutettu ilmeisesti Hämeestä
ja on pitkään kuulunut Vihdin hallintopitäjään.
Kylässä tiedetään 1500-luvun alussa
olleen viisi taloa. Nämä 1700-luvun lopulle
jakamattomina säilyneet kantatilat olivat
Anttila, Jussila, Klaavola, Koukku ja Laurila.
Anttila oli jo 1700-luvulla säätyläiskartano
ja sen vaiheet poikkeavatkin kylän muista
tiloista.

Isojakokartta 1700-luvun lopusta osoittaa
talojen sijainneen tiiviinä, tiheästi

rakennettuna ryhmäkylänä nykyisen Anttilan
koetilan alueella, kylätien ja Tuusulanjärven
välissä. Kylän vanhimmat pellot keskittyivät
sen länsi- ja eteläpuolelle. Tämän päivän
laajat peltoalueet olivat 1700-luvulla
pääosin niittyä tai metsää. Siekkarissa ja
Seittelinniemellä oli jo 1760-luvulla pienet
pelto- ja niittyläiskät. Kylän perinteinen,
Hyökkälän ja Kirkonkylän kanssa yhteinen,
myllypaikka sijaitsi Tuusulanjärven
eteläpäässä.

Kylän talolukua kasvattivat isojaon jälkeen
halkomiset ja sovintojaot. Nykyinen
kyläalue, ns. Ylikylä, alkoi rakentua
ilmeisesti 1800-luvun alussa. Vuosisadan
lopulla, 1880-luvulla alkanut palstoitus
keskittyi Tuusulanjärven etelärannalle ja
Koskenmäkeen. Vanha kylärakenne hajosi
lopullisesti kuluvan vuosisadan alun isojaon
järjestelyssä. Vielä sitä ennen olivat Anttila,
Ala-Klaavola, Rannankoukku ja Jussila
tiiviinä nauhana kylätien ja järven välissä
(ns. Alikylä). Ylikylä oli jo tällöin saanut
kutakuinkin tämänhetkisen rakenteensa.
Alikylästä muutettiin nyt pois kolme tilaa.
Samalla sovittiin tilojen uusista nimistä,
jotka saatiin tilojen tuolloisista omistajista.
Muuttamaan joutuivat molemmat Lassilat,
joista toinen nimettiin Vilholaksi, ja toinen
Jussila, josta tehtiin Vuorela.

Kuva 22. Paijalan kylä

TUUSULANJÄRVEN LÄNSIRANTA 3.4
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Nykyinen kylä on siis 1800-luvun kehityksen 
tulos. Varsinaisia kantatiloja kylässä ovat 
Koukku ja Ylä-Klaavola. Koukun upea 1820-
1830-lukujen rakennusten kokonaisuus 
osoittaa myös, koska talo on siirretty 
Ylikylään. Kylän talot ovat ryhmittyneet 
vanhan kylätien varteen. Tien pohjoispäässä 
on pieni kiviarkkusilta ja maisemallisesti 
kaunis muuntamotorni. Kyläkuvalle antavat 
leimansa hiekkatie, tienvarsi- ja tonttipuusto 
ja varsin tiheästi sijaitsevat rakennukset 
puutarhoineen. Muutama tasakattoinen 
omakotitalo rikkoo muuten erinomaista 
kokonaisuutta. Erikseen esiteltävien 
Koukun, Kylänpään ja entisten käsityöläisten 
asumusten lisäksi kannattaa mainita kolme 
asultaan yhtenäistä, puolitoistakerroksista, 
jyrkällä satulakatolla varustettua 1930-
luvun rakennusta; Ylä-Klaavola (a), Uusitalo 
(b) ja hieman sivussa, koulua vastapäätä 
sijaitseva Rauhamäki (c). Uusitalon vieressä 
on pieni 1800-luvun lopun asuinrakennus, 
jossa on m. lyhyen aikaa toiminut kylän 
koulu. Kylän eteläpuolelle jäävä varsinainen 
koulurakennus valmistui vuonna 1924.

Paijalan kylä muodostaa rakennuskannaltaan 
arvokkaan kokonaisuuden. Kylärakenne 
on säilyttänyt kauniita piirteitä, kuten 
mutkittelevan kylänraitin. Kylässä on 
säilynyt usean käsityöläismökin ryhmä, 
jolla en merkitystä Tuusulan käsityöläisten 
rakennusperinteen osana. III LUOKAN 
ALUE

91. Paijalan ala-aste

Paijalan koulupiiri perustettiin vuonna 1916.
Tilanomistaja Alarik Moberg lahjoitti tontin 
koulutaloa varten. Vaikeat sotavuodet 
ilmeisesti lykkäsivät koulun rakentamista ja se 
joutui tyytymään vuokratiloihin vuoteen 1924
asti. Rakennusmestari Lassi E. Mykkäsen 
piirustukset on päivätty helmikuussa 1923,
ja koulu valmistui seuraavana vuonna.

Kaksikerroksinen, hirsirakenteinen, 
pystyvuorattu, taitekattoinen ja 
poikkipäädyllä varustettu koulutalo on 
sijoitettu töyräälle pihamaata hieman 
ylemmäksi. Maasto on hongikkoista, 
kuivaa kangasta. Alkuperäisessä asussa 
alakerrassa sijaitsivat kaksi luokkahuonetta, 
veisto- ja voimistelusali sekä koulun keittiö. 
Yläkerrassa oli kolme asuinhuoneistoa. 
Koulun sisätilat näyttävät säilyttäneen 
vanhaa pohjakaavaansa, vaikka pintoja on 
luonnollisesti uusittu. Pihamaalle, vanhan 
koulun alapuolelle on 1970-luvulla pystytetty 
laatikkomainen lisärakennus. II LUOKAN 
KOHDE

92. Paijalan käsityöläisraken-
nukset

Yksi Paijalan kyläkuvan keskeinen tekijä 
ovat 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun
alun käsityöläisrakennukset. Ne tiivistävät 
ja rikastuttavat kyläkuvaa ja laajentavat sitä 
sosiaalisesti.

Paijalan ala-aste
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Kylän läpi vievän kylätien varrella ovat 
vierekkäin Koivikko ja Nummimäki sekä 
niistä hieman etäämpänä Santamäki. 
Seppä Tomanderin aikoinaan asuma 
Koivikko on rakennuksista vanhin. Se 
on entinen sotilastorppa, joka on siirretty 
nykyiselle paikalleen ilmeisesti 1800-
luvun puolimaissa. Talo on alkuperäiseltä 
malliltaan eteiskamari- eli ns. Mora-tupa, 
jonka eteläpäätä on myöhemmin jatkettu 
kamarilla. Talon nykyinen asu on 1920-
luvun alusta, jolloin pohjoispään ruoka-aitta 
muutettiin kömpelöasuiseksi umpikuistiksi. 
Asuinrakennuksen vieressä on hirsinen 
navetta ja talli, jota on jonkin verran 
lyhennetty alkuperäisestä mitastaan.

Koivikon ja kylätien välissä, aivan 
tien varressa, on seppä Tomanderin 
todennäköisesti 1880-luvulla rakennettu  
paja, joka 1950-luvulla muutettiin 
asuinkäyttöön ja on ollut kesämökkinä. 
Nummimäen satulakattoinen, vuorattu pieni 
hirsimökki on säilyttänyt vanhan asunsa. 
Asuinrakennus on vuodelta 1892. Saunaa 
lukuun ottamatta myös ulkorakennukset, 
talli, heinäsuova, aitta ja kellari ovat samoilta 
ajoilta. Talon rakensi seppä Juslin.

Santamäen satulakattoinen, hirsinen 
asuinrakennus on ilmeisesti samalta ajalta 
kuin itse palsta. Sen osti vuonna 1898 räätäli 
Fredrik Nyberg. II LUOKAN ALUE

93. Koukku

Koukku on yksi Paijalan kylän viidestä 
kantatilasta ja on syntynyt ilmeisesti jo 
keskiajalla. Se oli ratsutilana 1640-1690
-luvuilla. Vielä 1700-luvun lopulla sen 
rakennukset sijaitsivat kylän muiden tilojen 
tavoin ns. Alikylässä, Tuusulanjärven rannan 
tuntumassa nykyisen Anttilan koetilan 
alueella.

Tilan jakautuminen alkoi 1770-luvulla.
Talo siirtyi nykyiselle paikalleen ns. 
Ylikylään todennäköisesti 1820-luvulla.
Tähän viittaa ainakin säilyneiden 
rakennusten ikä: ne ovat 1820-1830 -
luvuilta. Päärakennus on alun perin ollut 
eteiskamarilla varustettu ns. Mora-tupa, 
jota on myöhemmin pidennetty eteläpään 
salilla paritupapohjaksi. Satulakattoinen, 
pitkänurkkainen, peiterimoitettu rakennus 
on erinomaisesti säilyttänyt vanhahtavan 
ilmeensä, usein yksityiskohtia myöten. 
Esimerkiksi vuorilaudoituksesta löytää 
käsin taottuja nauloja. Rakennuksessa on 
uusrenessanssiin viittaava viisikulmainen 
kuisti 1800-luvun lopulta. Kuistin ikkunoiden 
puitejako on erityisen rikas. 

Paijalan kylänraittia

Koukun päärakennus

Koukun piharakennuksia
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Hirsirakenteinen navetta ja talli ovat 1820-
luvulta, tien toisella puolella sijaitseva luhtiaitta 
vuodelta 1824. Vuonna 1835 rakennettu riihi 
on sen sijaan purettu. Pihapiiriin kuuluu pari 
muuta talousrakennusta ja mahdollisesti 
viime vuosisadalle periytyvä puutarha. 

Koukun päärakennus on antikvaarisesti 
erittäin hyvin säilynyt paritupa. Pihapiiri on 
säilyttänyt monia vanhoja piirteitään. Paijalan 
kyläkuvan osana Koukku on ratkaisevan 
tärkeä. Tämän lisäksi se on yksi Tuusulan 
arvokkaimmista rakennushistoriallisista 
kohteista. I LUOKAN KOHDE

94. Kylänpää

Kylänpään tila mainitaan tällä nimellä 
1900-luvun alun isojaon järjestelyssä. 
Talon nykyisen päärakennuksen paikalla 
oli hirsirakenteinen paritupa, joka purettiin 
vuonna 1919. Tilan nykyiset rakennukset 
syntyivät nopeasti tämän jälkeen. Uusi 
päärakennus valmistui vuonna 1920.
Se on jyrkkäkattoinen, peiterimoitettu 
puolitoistakerroksinen hirsitalo.
Yksityiskohdista kiinnittävät huomiota m. 
pieniruutuiset ikkunat, avokuisti ja sen 

Jaakko Puokan mukaan sen on suunnitellut 
SOK:n rakennusmestarina työskennellyt, 
itseoppinut Frans Katajavuori, joka sovelsi 
täälläkin Vaajakosken tehtaiden talomallia. 
Kylänpää on asumaton, ja selvästi 
uhanalainen kohde.

Pihapiirissä on säilynyt joitakin 

ulkorakennuksia, jotka ovat maiseman 
kannalta tärkeitä Hyrylästä päin tultaessa. 
Tien toisella puolella on talon vanha riihi. II
LUOKAN KOHDE

95-99. Tuusulanjärven länsirannan 
huvilat

Tuusulanjärven länsirannalla on säilynyt 
viiden huvilapalstan kokonaisuus. Säilyneet 
rakennukset antavat hyvän käsityksen 
länsi- ja itärannan huvilakulttuurien eroista: 
länsirannan rakennukset ovat vaatimattomia 
pienehköjä rakennuksia. Ne liittyvät 
huvilakulttuurin sosiaaliseen tasaantumiseen 
1900-luvun vaihteen molemmin puolin.

95. Rannankoukku

Rannankoukku on erotettu Koukun 
kantatilasta. Se sijaitsee Tuusulanjärven 
länsirannalla, kauniilla paikalla mäen harjalla. 
Rannankoukun tontti on hieman Anttilan 
koetilasta pohjoiseen, Paijalan vanhan 
keskustan eli ns. Alikylän tuntumassa.

Rannankoukun vanha asuinrakennus on 
ilmeisesti Anttilan nykyinen oppilasasuntola. 
Se on ollut paritupatyyppinen hirsitalo. 
Kansakoulunopettaja Vilho Reiman 
rakensi Rannankoukun nykyisen jugend-
vaikutteisen huvilan 1900-luvun alussa. 
Se on kaksikerroksinen, järven puolella 
ristipäädyllä varustettu rakennus. Rakennus 
on viime aikojen korjauksissa menettänyt 
lähes täysin alkuperäisen ilmeensä.

Kylänpää


