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Lähtöaineisto 
• Mikko Härön inventointi 1986-88:  

– perustuu Kari Arelan vuonna 1980 laatimaan 
listaukseen – itse inventointi aikansa tuote, jossa 
elitistinen lähestymistapa 

– lähdeviitteettömyys vakava virhe, runsaasti 
asiavirheitä, ei kuva-aineistoa kohteista, 
hankalasti tulkittavissa oleva kartta. 

• Panu Savolaisen aloittama täydennysinventointi 
vuosilta 2004-2005:  
– uusia kohteita ja ansiokkaita kartta-aiheita, 

Härön virheet kopioitu kritiikittä, kartta-aineisto 
pelkkinä kuvina ja osittain virheellistä 

– alkuperäinen materiaali tuhottu tietoturvan 
nimissä kaavoituksen serveriltä mukaan lukien 
valokuvat, ei viety paikkatietoon 

– Savolaisen haastattelu ja saatekeskustelu. 
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Menetelmät - työtapa 
• Aiempien inventointien läpiluku ja kommentit Tuusulan  

museoamanuenssi Jaana Koskenrannalta  
• Kirjallisen lähdemateriaalin keruu; myös painamattomat 
• Arkistot (Kansallisarkisto, Tuusulan museo, kunnan omat tietokannat, 

digitoidut kartat) 
• Maastokäynnit ja valokuvaus 
• Karttamateriaalin etsiminen 
• Kohteittain: jo kirjoitetun materiaalin, mahdollisten vanhojen valokuvien 

sekä karttamateriaalin vertaaminen kohteen nykytilanteeseen ja 
tarvittaessa haastattelut. 

• Paikkatietokannan luominen kohdekuvauksen kera, kuvan/kuvien 
liittäminen tietokantaan, aiemman tekstiversion korjaus ja lähdetietojen 
lisäys, arvotus. Kuvat myös Tuusulan museon käyttöön: 
aikalaisdokumentointia. 



Menetelmät – arvot 
• Arkkitehtoninen arvo 

– 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. 
 

• Maisemallinen arvo 
– Laajemmat ihmisen toiminnan ympäristöt 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. 

 
• Historiallinen arvo 

– 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. 



Menetelmät – hienosäätö 
• Inventoinnissa on pyritty arvioimaan Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisemia kriteerejä, joita voidaan 

käyttää apuna edellä mainittuja arvoja mietittäessä: 
  

• 1. Harvinaistuva kohde (rakennuksen arvon määrittäminen iän perusteella, yli satavuotiaat rakennukset otettu 
mukaan joka tapauksessa: löytyi runsaasti lisää).  

  

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

• 3. Kohteen edustavuus rakentamisaikansa 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: sopusointuisuus ja vaihtelevuus, 
monipuolisuus, intensiteetti, opetus- ja tutkimusarvo 



Luokitteluperusteet - kohdetyypit 
• Rakennuskulttuurikohde 

– Rakennus, jolla riittävästi substanssia itsenäiseksi kohteeksi (esim. 
rakennustyyppi, historiasisältö) 

• Rakennetun kulttuurialueen osakohde 
– Aluekohteen yksittäinen osanen, joka yhdessä muiden osakohteiden 

kanssa luo edellytykset aluekohteeksi 
• Rakennettu kulttuurialue 

– Rakennuskulttuurikohteen pihapiiri/lähiympäristö; useamman 
rakennuksen ja rakennelman muodostama kokonaisuus; merkittävä 
rakennuskeskittymä esim. kyläkeskus/raitti 

• Maaseudun kulttuurimaisema-alue 
– Viljellyn ja rakennetun maaseutualueen kokonaisuus, jolla on 

maiseman ja paikallisen identiteetin kannalta suuri merkitys: 
uudisrakentaminen vaatii aina suunnittelua myös sijoittelun osalta 

• Historiallinen tie 
– Historiallisen tien vanha, maastossa tai edelleen käytössä oleva reitti 

 



Luokitteluperusteet - luokat 
 

• Luokka 1/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 2/II  
– Merkittävät kohteet, jotka ovat paikallisesti, mahdollisesti kokonaisuuden osana tärkeitä.  
– Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä ja edustavat Tuusulan 

rakennuskulttuurinarvokasta 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 3/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 mahdollisia. Laajennukset tulisi toteuttaa 
kuitenkin rakennuksen muodon ja koon sekä ympäristön ehdoilla. 

 
 



Rakennuskulttuurikohteet: 
noin 250 kpl itsenäistä kohdetta  

 1-3. Fram-Vesterby, Bak-Vesterby ja Karlsro 
 

 Kolmen talon muodostama, Ruotsinkylän etelästä lähestyttäessä 
aloittava pieni kallionalueen ympärille rakentuva kylänmäki 
rajautuu ympäröivien peltojen metsänrantoihin, joita siellä täällä 
koristaa 1900-luvun alussa rakennetut pientalot sekä vanhoja 
tilusteitä ja pellonlaitoja reunustavat suuret männyt, jotka ovat 
vanhalle asutukselle ja maataloudelle tyypillisiä maisemamerkkejä. 
Esimerkiksi Salotorpan 1920-luvulla rakennettu mansardikattoinen 
pientalo 217a. a paloaseman kupeessa olevat suuret männyt. 
Alueella on myös historiallisen ajan muinaisjäännöksiä eli 
keskiaikaisen ja myöhemmän asutuksen jäänteitä (1 ja 
mahdollisesti myös myöhäisiä rautakautisia asuinjäännöksiä. 

  
 Fram-Vesterby on toinen puolisko vuonna 1761 jaetusta 

Westerbyn (Rn:o 1) tilasta. (2 Westerby mainitaan ensimmäisen 
kerran asiakirjoissa vuonna 1559, jolloin se esiintyy 
nokkaveroluettelossa talon isännän nimessä, mutta talo on isännän 
nimen perusteella jäljitettävissä jo vuoden 1543 maakirjaan eli 
Tuusulan ensiesiintymiseen veroluetteloissa. Tila autioitui 
väenoton ja verojen takia 1571 mutta palautui myöhemmin 
veronmaksukykyiseksi kunnes vuosisadan lopulla joutui Klaus 
Flemingin haltuun (3 ja 1650-luvulla oli jälleen autiona 
veroluetteloissa. Tuon jälkeen se oli verovapauden turvin 
ratsutilana ja kersantin virkatalona kunnes silloinen omistaja myi 
tilan kauppias Fustille, joka hankki tilaan Sipi Yrjönpojan 
autioituneen tilan nautintaoikeuden. 1690-luvulla tila oli jälleen 
talonpoikaisomistuksessa kunnes siirtyi taas virkataloksi, aluksi 
kersantin ja lopulta luutnantin ruotutaloksi.(4 Tilan rakennukset 
sijaitsevat Westerbyn vanhalla tontilla, kylän vanhasta keskustasta 
ja Johannisbergin kartanosta etelään. Aivan niiden vieressä ovat 
myös Bak-Västerbyn ja Karlsron rakennukset, ja nämä kolme 
pihapiiriä talousrakennuksineen muodostavat arvokkaan 
kokonaisuuden. Mäellä on Fram-Vesterbyn asuinrakennuksen ja 
maantien välissä myös historiallisen ajan 
muinaisjäännösinventoinnissa merkitty asuinpaikan jäännökset.(5 

 
 1 Katja Vuoristo, inventointiraportti 2009, s 48-49. 
 2 Tuusulan maarekisteri. 
 3 Jaakko Sarkamo Suur-Tuusulan historia I, s.307-314. 
 4 Risto Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 22. 
 5 Katja Vuoristo, Inventointiraportti 2009 s. 48-49. 

 

Fram-Vesterby/Fram-Västerby; luokka 1 



Rakennetun kulttuurialueen osakohde 
• Noin 650 kohdetta 

2c Bak-Vesterbyn 
luhtiaitta; luokka 1 



Rakennettu kulttuurialue 
 • Noin 120…150 kpl – usein 

rakennuskulttuurikohteeseen 
elimellisesti liittyvä rajaus eikä aina 
itsenäinen 

 



Maaseudun kulttuurimaisema-alue 
 • Noin 10 aluerajausta 



Historiallinen tie 
 

Tiet ryhmiteltiin jo keskiajalla yleisiksi 
maanteiksi, kyläteiksi ja tilusteiksi. Lisäksi oli jää- 
ja talviteitä. Yleisten teiden huolto oli keskiajalta 
1900-luvun alkuun maata omistaneen väestön 
velvollisuus. Keskiaikainen tie muistutti nykyajan 
kärrypolkua, vain liikennöidyimmät tiet olivat 
kärryillä ajettavassa kunnossa. Uudenmaan 
tieverkko kehittyi varhain, eikä uusia teitä 1600-
luvulta 1800-luvulle juurikaan rakennettu. 

H:  Maisalantie, Ruotsinkylä 

G: 92p Koukun talon tiepyykki, Paijalan kylätie 



 Raportin muoto 
• Kirjallinen, sisältää valokuvia, otteita 

vanhoista kartoista, karttaotteita 
paikkatiedosta ja tekstiä 
lähdeviitteineen ja –luetteloineen. 

• 9 osaa:  
– 1/9 Yhteenveto; Tuusulan 

kulttuurimaisema ja rakennettu 
ympäristö  

– 2/9…9/9 Kohteet maisema-
alueittain 

 

210 Vanha Rannankoukku; luokka 1  



Paikkatietoaineisto 
• FactaGis – teemakartat ja kohteisiin liittyvät ominaisuustietotaulut: kohdenumero, 

nimi, kuvaus kohteesta, rakennusaika, kaavatilanne (ei pakollinen), päivityshetki 
tekijän nimikirjainten kera. 

• Kuvat erilliseksi kuvapankiksi, linkitys paikkatietoaineistoon; tiedostomuoto? 
kuvaoriginaalit CR2 (RAW)-aineistona (”suurehko datamäärä”) 



Kiitos! 

Tuusulan museo Paijalan Alikylä eli ”Anttila” 
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