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ESIPUHE

1 JOHDANTO

SELVITYKSEN TARKOITUS

Kulttuurihistoriallinen inventointi on perusselvitys, jonka tavoitteena on 
kuvata kulttuurihistorialliset arvokohteet ja antaa ymmärrystä turvatak-
semme menneiden aikakausien synnyttämien ympäristöjen säilyminen. 
Inventointi pyrkii tuomaan esiin säilyttämisen arvoiset rakennukset ja 
kulttuuriympäristöt. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan tässä selvitykses-
sä ihmisen toimillaan aikaansaamaa laidunnettua, viljeltyä ja rakennettua 
ympäristöä perinneniityistä kylänraitteihin, kirkonkylistä asumalähiöihin 
ja puistoihin mukaan lukien teolliset tuotantoympäristöt ja kulkuväylät. 

Inventoinnin tavoitteena on kuvailla ja arvottaa ympäristöt ja yksittäiset 
kohteet, joilla on tai on ollut merkitystä Suomen ja Tuusulan historiassa, 
maisemassa tai rakennuskulttuurissa. Useimpiin merkittäviin kohteisiin 
sisältyy kaksisuuntainen arvo. Toisaalta ne ovat osa Tuusulan omaa histo-
riaa, toisaalta jonkin laajemman historiallisen ilmiön paikallinen ilmene-
mismuoto. Kohteiden arvon määrittelyssä eniten on painotettu ympäristön 
rakenteita sekä historiallisia tekijöitä. Mukaan on koottu myös selostukset 
niistä historiallisista prosesseista, joiden tulos nykytilanne on.

Erityisiä tämän työn tavoitteita ovat olleet Tuusulan taajamien kehityshis-
torian ja niiden rakennuskannan tarkempi tutkiminen ja valokuvaaminen 
sekä maisemaan, historiaan ja rakennuskantaan liittyvien karttojen piirtä-
minen. Mukaan on otettu myös edellisen raportin jälkeen ajankohtaisiksi 
tulleita rakennuskulttuurin kohteita, kuten jälleenrakennuskauden pienta-
loalueita.

1.1 Selvityksen status
Lainsäädäntö painottaa rakennus- ja kulttuuriperinnön hoidon olevan 
pääasiassa kuntien vastuulla. Tämä selvitys toimii lähtötietona kaavoja 
valmisteltaessa ja niitä hyväksyttäessä sekä lupaharkinnan tukena. Tämä 
selvitys on tietopaketti arvokkaasta kulttuuriympäristöstämme, jotta 
osaisimme tehdä oikeita ratkaisuja sen säilyttämiseksi. Tällä selvityksel-
lä ei ole kuitenkaan lakiperusteista statusta eikä se suoraan määritä aluei-
den käyttöä, rajoitteita tai rakennusten kunnostamiseen, muutostöihin tai 
purkamiseen liittyviä mahdollisuuksia. 

1.2 Selvityksen laatimisesta
Tämä inventointityö aloitettiin kesällä 2004, jolloin turkulainen arkki-
tehtuurin ylioppilas Panu Savolainen kävi aikaisemmat raportit lävitse. 
Tämän jälkeen hän kokosi vuoden 1986 jälkeen julkaistun lähdemateri-
aalin sekä tarpeellisia vanhempia lähteitä. Hän tutki myös vanhoja kart-
toja ja ilmakuvia järjestelmällisesti lävitse raportin kuvamateriaalia var-
ten. Maastokäynnit hän teki raportin kirjoittamisen yhteydessä pääosin 
jalan. Kävelyä Panulle kertyi n. 800 km.

Panu Savolaisen inventoinnin edistymistä seurasivat ja neuvoja työhön 
antoivat arkkitehti Pertti Kyyhkynen, FM Marke Naski sekä kaavasuun-

nitelija Kaija Äikäs. FT Aino Niskanen luki ja kommentoi raportin luon-
noksen. Savolainen on kertonut, että lähtöaineistona hänellä ollut Härön 
aikoinaan laatima raportti sisälsi virheitä, osin hyvin karkeitakin, ja ne 
oli kopioitu sellaisenaan Savolaisen raporttiin, mikä hidasti tämän selvi-
tyksen laatimista, koska oli tarkastettava asioita luotettavista lähdeteok-
sista. 

Edelliset inventoinnit ovat rakennusarkkitehti Kari Arelan vuonna 1980 
laatima luettelo sekä FK Mikko Härön vuosina 1985-86 kirjoittama laa-
jempi julkaisu. Tämän selvityksen laati arkkitehti Anne Vähätalo. Tämä 
vuosina 2004-2005 ja 2010-2017 laadittu inventointi on Tuusulan kol-
mas ja toistaiseksi laajin. Tämä työ perustuu molempiin aiempiin, joskin 
jälkimmäinen teos on ollut suuntaa-antavana lähteenä raporttia uudistet-
taessa. Pohjois-Tuusulan ja Hyrylän taajaman osalta raportti on kirjoitet-
tu lähes kokonaan uudelleen. 

Vähätalo kävi läpi runsaasti kirjallisuutta, tutustui Tuusulan kiinteistö- ja 
rakennusrekisteriin sekä Tuusulan museon kuvakokoelmaan siinä laajuu-
dessa kuin se on ollut mahdollista saaden museotoimelta tarvittaessa apua 
ja asiantuntevia kommentteja. Tärkeänä tietolähteenä on ollut suhteellisen 
hajalleen eri arkistoihin piiloutunut kartastomateriaali: erittäin mainioik-
si lähteiksi paljastuivat 1840 ja 1870-lukujen topografikartat, joista tuo-
reemmassa sarjassa on merkittynä myös useiden maatilojen nimiä sekä 
koko rakennuskanta. Kellokosken kartanon jakoon liittynyt karttamateri-
aali 1910-luvulta oli aluksi pelkkinä Kellokosken jakokunnan repaleisesta 
karttakappaleen valokuvasta tehtyinä valokopioina, mutta on sekin ollut 
suureksi avuksi selvittäessäni Pohjois-Tuusulan maiseman rakentumista. 
Karttatyöskentelyä on vaikeuttanut ja hidastanut Maanmittaushallituksen 
arkiston siirto Kansallisarkiston haltuun ja edelleen materiaalin siirto Jy-
väskylään sekä tähän liittyvä digitointityö ja sen mukanaan tuoma ma-
teriaalin täydellinen käyttökielto: vain digitoitu materiaali on ollut saata-
villa ja Tuusulan kohdalta materiaali on edelleen pääasiassa digitoimatta. 
Maanmittauslaitoksen mustavalkoiset mikrofilmikopiot eivät ole lähes-
kään niin helppolukuisia ja ymmärrettäviä kuin värilliset alkuperäiset kar-
tat, sillä värityksellä on suuri merkitys historiallisten karttojen sisällön tul-
kitsemisessa.

Tuusulanjärven ympäristön kohteissa ja Ruotsinkylässä, jotka on jo aikai-
semmin tutkittu tarkkaan, on voitu soveltaa suurelta osin vanhaa tekstiä, 
mutta muualla tekstiä on luotu kylähistorioiden sekä aiempia vuosikym-
meniä helpommin saatavilla olevan karttamateriaalin pohjalta. Viimeisen 
vuosikymmenen eli vuodesta 2009 lähtien on myös jouduttu muuttamaan 
käsitystä rannikkovyöhykkeen sekä Keski-Uudenmaan asutushistoriasta.

Tämän raportin rakenne eroaa jonkin verran Mikko Härön aikanaan laati-
masta. Kohteiden numerointi muuttuu Ruotsinkylästä alkavaksi ja päättyy 
Jokelaan, jolloin se noudattaa paria poikkeusta lukuun ottamatta Tuusu-
lan asuttamisen ajallista järjestystä. Koska kohteet on sijoitettu kylittäin 
ja myöhemmin löytyneet lisäkohteet on numeroitu juoksevasti löytöajan-
kohdan mukaan ja viety samalla kertaa tietokantaan, kohteiden esittely ei 
noudata täydellistä kronologista numerojärjestystä raportissa. Kohteet on 
luetteloitu juoksevilla numeroilla koko kunnan osalta ja osassa kohteita 
esiintyy useita rakennuksia samalla numerolla ja täydentävällä kirjain-
tunnuksella varustettuna. Laajemmista Tuusulan maisemaan ja raken-
nuskulttuuriin vaikuttaneista historiallisista kehityskuluista on laajempi 
katsaus raportin alussa. Taajamien kehitys on käsitelty erillisissä luvuis-
sa kunkin taajama-alueen luettelon alussa.

Selvityksen laatijan pohdintoja työn jatkamiseksi

Inventoinnin jälkimmäisen vaiheen aikoihin julkaistiin Helsingin pitäjän 
alueelta laadittu, ”Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpai-
kat”, jossa mainitaan Tuusulankin vanhoja kylänpaikkoja sekä erittäin 
tärkeä havainto tähän asti tutkimusten peruslähteinä käytetyistä puhtaak-
si piirretyistä kartoista: ne sisältävät usein huomattavasti vähemmän tie-
toa kuin näiden karttojen luonnospiirrokset eli konseptikartat. Helsingin 
laatiman tutkimuksen taustalla on Espoon kehä-II:sen työmaavaihees-
sa löydetty keskiaikainen ja yhtäkkisesti aikanaan hylätty kylänpaikka, 
joka tunnettiin ainoastaan verolähteistä. Ohessa lainaus Museoviraston 
Helsingin kaupungille laatimasta raportista:

”Etsittäessä keskiajan ja uuden ajan alun tonttimaita tärkeimpään rooliin 
nousevat 1600- luvun lopulla ja 1700-luvun alkuvuosina laaditut geo-
metriset kartat. 1700-luvun jälkipuoliskolla tehdyt isojakokartat ovat 
usein vaikeasti tulkittavissa. Asutuksen volyymin kasvaessa 1700-luvun 
kuluessa keskiajan ja uuden ajan alun tilanteen päälle on tullut uusi pak-
su kerros, jonka alle on usein vaikea nähdä. 1600- ja 1700-lukujen vaih-
teen kartoilla näkyvät tonttimaat periytyvät luultavasti keskiajalta. On 
kuitenkin mahdollista, että osa kylistä tai niiden tonttimaista on vaih-

Vanhakylä (Gammelby), Järvenpää ja Tuomala vuonna 1697. Esimerkki 
valmiista maakartasta. Laatinut Samuel Broterus. KA b49: 3/1-2 www.
vanhakartta.fi
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tanut paikkaansa joko jo keskiajan kuluessa tai 1500- ja 1600-luvuil-
la. Samoin tonttimaita ja jopa kokonaisia kyliä (esim. Heikby) on ehti-
nyt autioitua ennen vanhimpien karttojen laatimista.    Pääosa Helsingin 
kaupungin alueen 1600- ja 1700-lukujen vaihteen kartta-aineistosta on 
maanmittari Samuel Broteruksen laatimaa. Lars Forsselin käsialaa ovat 
ainoastaan Munknäsin, Tomtbackan ja Viikin vanhimmat kartat. Brote-
rus kierteli 1600- ja 1700- lukujen vaihteen tienoilla ympäri Porvoon 
läänin kyliä. Muistona Broteruksen matkoillaan suorittamista maanmit-
tauksista on sekä puhtaaksi piirrettyjä karttoja että maanmittauskonsep-
teja. Parhaissa tapauksissa samasta kylästä on jäljellä molemmat. Usein 
joudutaan kuitenkin tyytymään jompaankumpaan. Monista kylistä on 
tallella pelkkä sotkuinen maanmittauskonsepti. Toisaalta konsepteilla on 
usein huomattavasti enemmän tietoa kuin puhtaaksi piirretyillä kartoil-
la. Joskus harvoin tilanne saattaa olla päinvastainen. Kaikkea puhtaaksi 
piirretylle kartalle päätynyttä ei löydy konseptilta. Näissä tapauksissa 
selityksenä lisäyksiin saattaa olla kentällä tapahtuneen maanmittauksen 
ja kartan puhtaaksi piirron välillä kulunut pitkä aika. Puhtaaksipiirto-
vaiheessa on jouduttu täydentämään maanmittauskonseptia. Broterus on 
merkinnyt kyläkartoilleen lähes jokaisen hänen aikanaan asuttuna olleen 
tonttimaan. Jostain syystä johtuen maastossa paikoilleen mitattuja torp-
pia ei kuitenkaan aina ole katsottu aiheelliseksi siirtää puhtaaksi piir-
retyille kartoille. Näin ollen esimerkiksi Ylä-Keravan kartanon vuoden 
1692 puhtaaksi piirretyltä kartalta ei löydy maanmittauskonseptin kol-
mea torppaa . Samoin Pernajan Mästlaxin vuoden 1690 kartalla on torp-
pia, kun taas vuotta myöhempi täsmälleen samaa aluetta kuvaava kartta 
on täysin torpaton...  Edellä on varmaankin käynyt ilmi, että Broteruksen 
maanmittauskonsepteille on paljon sellaista tietoa, mitä syystä toisesta 
ei ole katsottu aiheelliseksi tuoda esille puhtaaksi piirretyillä kartoilla. 
Tonttimailla tai niiden läheisyydessä saattaa olla myös ylimääräisiä ta-
loja. Pelkästään maanmittauskonseptille merkittyä taloa voidaan pitää 
tietyin varauksin autiotonttina. Puhtaaksi piirretyiltä kartoilta puuttuvat 
maanmittauskonseptien talot saattavat joskus olla myös riihiä, latoja, 
rantavajoja tai maanmittarin virheitä. Karttaan perehtyessä pystyy kui-
tenkin yleensä päättelemään onko kyseessä mahdollinen tonttimaa vai 
ei. ” 

Tällä perusteella olisi hyödyllistä tutkia myös Tuusulaa koskettavat kon-
septikartat ja erityisesti Tuusulanjärven länsipuoli (Ruskela, Paijala, Ru-
sutjärvi sekä Siippoo) sekä Järvenpään ja Tuomalan kylien takamaata eli 
Kellokoskea koskevat kartat, sillä Kellokosken kartanoa edeltänyt tila/
torppa oli isojakoa laadittaessa todettu kadonneen - konseptilla, mikä-
li sellainen on säilynyt, se saattaa nimittäin näkyä ja vahvistaa vuoden 
2009 arkeologista inventointia. Tuusulasta on laadittu useita karttoja 
1600-1700-luvuilla, jotka mainitaan Kansallisarkiston diaariluetteloissa, 
mutta itse karttoja ei löydy arkistosta. Tiettävästi osa kadonneista kar-
toista on päätynyt aiemman säilyttäjän, Maanmittauslaitoksen ylemmän 
johtohenkilöstön mukana yksityisarkistoihin, sillä yllättäviä karttalöytö-
jä tulee säännöllisesti esiin erilaisissa jäämistölahjoituksissa eri museoil-
le ja arkistoille.
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Uudenmaanliiton laatimat, digitoitujen verokarttojen ja kuninkaankar-
taston pohjalta konstruoidut paikkatietoteemakartat (Uudenmaan maise-
mahistoria 2011) eivät sovellu suoraan kohde- ja kyläkohtaiseen tarkas-
teluun, sillä karttojen aikainen mittaustekniikka ei ole ollut yhtä tarkkaa 
ja yhteismitallista nykyisen kartoitusteknologian kanssa, joten karttatee-
mat eivät asetu aina oikeille paikoille nykymaastossa. Teemoja onkin 
tarkasteltava aina vanhan kartaston nimistöineen, nykykartan ja maas-
tonmuotojen sekä maalajikarttojen yhteissummana vierailemalla myös 
maastossa todentamassa tilanteen.

Tuusulasta löytyi tämän inventoinnin ensimmäistä kierrosta tehdessä 
muutamia uusia arvokkaita kohteita ja toisella kierroksella kohteita löy-
tyi lisää, sillä valmiiksi kirjoitettu historia on usein liiankin valikoivaa. 
Tämäkään inventointi ei ole täydellinen. Tämä luettelo toiminee lähtö-
kohtana seuraavan tietojen keruun yhteydessä. Lisää tutkimusta vaativia 
kulttuurimaisemaa muokanneita tekijöitä ovat isonjaon lopulliset järjes-
telyt 1800-1900-luvun vaihteessa, 1910- ja 20-luvun vaihteen asutustoi-
minta sekä sodanjälkeinen kehitys. Vaikein kysymys on kuitenkin mo-
dernin arkkitehtuurin kohteiden arvottaminen ja mukaan ottaminen, sillä 
lähihistoriaa on usein vaikea tarkastella puolueettomasti – tämä koskee 
erityisen rankasti vuoden 1960 jälkeen syntynyttä rakennuskantaa, jois-
ta osa on arkkitehtonisesti merkittäviä kohteita mutta yleisen mielipi-
teen mukaisesti ”rumia, lättäniä betonilaatikoita”. Nämä kohteet koo-
taan omaksi listakseen lähtökohdaksi seuraavaa inventointia ja toisaalta 
myös rakennusvalvonnalle eteen tulevia muutossuunnitelmia varten.

Kaikki arvokas ei ole aina suurta ja historiallista, myös talousrakennuksissa on rakennustaiteellisia helmiä. Tuomalan kyläkoulun piharakennus.
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2. INVENTOIDUT KOHTEET

Tuusulassa on kolme valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. 
Merkittävimmät, säilyneimmät ja yhtenäisimmät ovat Jokelan teollisuus-
alue ja Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala. Tuusulan Rantatien 
kulttuurimaisema tiputettiin aluksi RKY2009:sta, sillä alueen viljelys- 
ja luonnonympäristön hoito on laiminlyöty ja avoimia aukeita on met-
sitetty ja toisaalta vielä merkittävämpänä haittatekijänä on ollut alueen 
luonteeseen ja miljööseen sopimaton voimakas rakentaminen. Tuusulan 
Rantatiestä on laadittu vuonna 2000 hoitosuunnitelma, jota tulee nou-
dattaa alueen ilme kohentumiseksi. Rakentamisen suhteen alueelle tulisi 
laatia arkkitehtoniset ohjeet.

RKY alueista pudotettu Hyrylän kasarmialue kupeessaan sijaitsevan 
Hyökkälän kylänraitin kanssa edustaa hyvin säilynyttä kokonaisuutta; 
Hyökkälän kylänraitin alue on edelleen maakunnallisesti merkittävä. 
Kulttuuriympäristöinä myös Tuusulanjärven länsipuolen huvila-asutuk-
sella ja maaseutumaisella kulttuurimaisemalla sekä Ruotsinkylän kult-
tuurimaisemalla ja rakennuksilla on maakunnallista arvoa. Uudisraken-
tamisen tulee olla kulttuurikohteisiin nähden arvostavaa ja maltillista.

Tässä inventoinnissa arvokkaimpien kohteiden määrittelyssä pohjana 
on ollut Mikko Härön kirjoittama, Helsingin seutukaavaliiton julkaise-
ma Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistorialli-
nen inventointi, jota on jouduttu korjaamaan asiavirheiden osalta. Lauri 
Putkosen inventointi Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaista kulttuu-
riympäristöistä oli kesken tämän kolmannen inventoinnin pohjatyön ai-
kana, mutta työn loppuunsaattamisvaiheessa inventointi oli jo valmis ja 
sitä on luonnollisesti hyödynnetty. Tuusulasta maakunnallisesti arvok-
kaita kohteita löytyi jonkin verran.

Tähän inventointiin on kerätty joitain 1950-luvun jälkeen rakennettu-
ja kohteita. Uudemman rakennuskannan merkitys määräytynee seuraa-
vassa inventoinnissa. Näistä uudemmista kohteista on otettu mukaan ne, 
joilla voidaan ajatella olevan rakennustaiteellista tai kulttuurihistorial-
lista arvoa.  

Inventoinnissa on tutkittu taajamien luonnetta myös historiallisten ker-
rostumien kannalta, sekä arvioitu eri historiallisten vaiheiden säilynei-
syyttä taajaman nykyisessä rakennuskannassa ja maisemassa. Taajamien 
historiallisten vaiheiden ymmärtäminen on maankäytön kannalta oleel-
lista. Säilyneet taajamarakenteen osat, kuten tielinjaukset, aluetyyppien 
rajat, hävinneen rakennuskannan luonne, tulisi ottaa uudisrakentamises-
sa huomioon.

2.1 ARVIOINNIN MENETELMÄT

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

Kohteen arkkitehtoninen arvo voidaan periaatteessa jakaa rakennushis-
torialliseen ja rakennustaiteelliseen puoleen. Rakennushistorialliset ar-
vot tarkoittavat kohteen alkuperäisyyttä tai historiallisesti mielenkiin-
toista kerroksellisuutta. Rakennustaiteellinen puoli liittyy estetiikkaan ja 
rakennuksen toiminnalliseen laatuun. Myös rakennusten muodostamilla 
kokonaisuuksilla voi olla rakennustaiteellista arvoa.

Maisemallisissa arvoissa on kyse laajemmista ihmisen toiminnan ym-
päristöistä, jotka antavat edustavan kuvan jostain historiallisesta vaihees-
ta. Yksittäisten kohteiden arvo on usein määritettävissä vain laajemman 
maisemallisen kokonaisuuden osana. Joidenkin maiseman osien merki-
tys 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 perus-
teella, 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 rakentamisaikansa käyttötarkoituksen kuvaajana.

4. Kohderyhmän historiallinen tai tyylillinen yhtenäisyys.

5. Yksittäisten rakennusten merkitys ympäristönsä tunnelman muodos-
tajina (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 his-
toriallisen jatkuvuuden tunteen, esim. taajamarakenne tai maanviljelys-
maisema).

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

2.2 LUOKITUS

Kohteiden ja alueiden luokittelussa on 1960- ja 1970-luvuilla käytetty 
kolmiportaista numeroluokitusta, jolla pyritään määrittelemään lähin-
nä kohteen säilytettävyyden aste. Luokitus on nyttemmin tullut takaisin 
käyttöön, mm. Pirkanmaan maakuntamuseon tekemässä Pispalan kau-
punginosan inventoinnissa sekä Järvenpään kaupungin rakennetun kult-
tuuriympäristön inventoinnissa.

Luokitus helpottaa inventoinnin tulosten hyödyntämistä maankäytössä. 
Paljon tietoa käsittävän raportin sisältö voidaan luokituksen avulla hah-
mottaa helpommin maankäytön suuntaviivoja laadittaessa. Luokituksen 
haittapuoli on välimuotojen puuttuminen hienovaraisuudesta huolimat-
ta. Rajatapauksia on paljon, ja inventoijan tiedostamaton subjektiivisuus 
vaikuttaa luokitukseen väkisinkin.

Luokituksen käyttö on perusteltua, mikäli alueella on paineita uudisra-
kentamiseen ja ympäristön muutokset ovat nopeita. Tuusulan rakennus-
kanta ja ympäristöt ovat pääkaupunkiseudun lievealuetta, minkä vuok-
si kunnan väestönkasvu ja sitä kautta uudisrakentaminen ovat nopeaa. 
Tuusulan maaseutu käsittää arvokkaan kokonaisuuden maanviljelyskult-
tuuriin liittyvää rakennuskantaa ja maisemaa, jotka ovat viimeisten vuo-
sikymmenten aikana ehtineet kärsiä maisemaan sopimattomasta uudis-
rakentamisesta sekä suoranaisesta tuhoamisesta. Luokituksen ideana on 
Tuusulan tapauksessa auttaa tiedon nopeampaa siirtymistä maankäytön 
ratkaisuihin sekä rakennusvalvonnan työskentelyyn inventoinnin paik-
katietojärjestelmään viennin avulla. Luokituksen avulla maankäyttöä voi-
daan ohjata tunnistamaan arvokkaat ympäristön osat ja inventoinnin yh-
teydessä luodun kuvapankin avulla huomioimaan ne asiat, joita numeeri-
sesti ei voida ilmaista.

Numerot eivät välttämättä anna kuvaa kohteiden välisten arvojen suhtees-
ta, 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 kokonaisuuksil-
la 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.

2.2.1 Luokituksen kriteerit

Pää kohteet

Luokka I

Luokkaan kuuluvat automaattisesti RKY2009-kohteet ja maakunnallises-
ti arvokkaat kohteet sekä paikallisesti erityisen merkittävät kohteet, joilla 
voi olla myös mahdollisesti valtakunnallista merkitystä.

Ensimmäisen luokan paikallisia kohteita ovat antikvaarisesti hyvin säilyn-
eet 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 luoki-
tuksesta.

Suojelusuositus: Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennuksiin sallitaan säi-
lyttäviä tai alkuperäistä asua kunnioittavia muutoksia, jotka tulee tehdä 
harkiten ja rakennuksen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomioi-
den. Luokan kohteita muutettaessa ja korjattaessa tulee Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseolta pyytää lausuntoa rakennuslupaa, poikkeamislupaa tai 
suunnittelutarveratkaisua haettaessa.

Luokka II

Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen hyvin säilyttäneet rakennush-
istoriallisen arvonsa tai kerroksellisuutensa ja edustavat Tuusulan raken-
nuskulttuurin arvokasta osaa. Niihin saattaa sisältyä useita arvonäkökul-
mia kuten esimerkiksi autenttisuus, henkilöhistoria, paikallishistoria, ra-
kennustaiteelliset arvot, rakennustyypin harvinaisuus paikkakunnalla.
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Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain erityisen pakottavasta 
syystä, joka täytyy perustella alan asiantuntijoita apuna käyttäen. Mah-
dollisia muutoksia saa tehdä rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaen 
ja muutoksissa tulee ottaa huomioon rakennusten historiallinen ilme ja 
aiempi muutoshistoria. Harkitut laajennukset tai muutokset ovat mah-
dollisia. Kohteita muutettaessa ja korjattaessa tulee Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseolta pyytää lausuntoa rakennuslupaa, poikkeamislupaa 
tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa.

Luokka III

Kohteita, joilla on paikallishistoriallista arvoa ja joissa on mahdollisesti 
tehty suuriakin muutoksia, ja jotka ovat mahdollisesti osana arvokkaam-
paa kokonaisuutta.

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

Osakohteet

Osakohteet on luokiteltu samojen periaatteiden mukaan kuin pääkoh-
teet, mutta niiden ensisijainen valinta perustuu niiden merkitykselle ko-
konaisuuden luojina ja täydentäjinä. Nämä kohteet voivat olla pääkoh-
teita täydentäviä, esimerkiksi pihapiirien rakennuksia tai rakennelmia tai 
aluekokonaisuuksien osakohteita mukaan lukien siltoja, muuntamotor-
neja, kilometritolppia ja taideteoksia sekä luonnonmuistomerkkejä.

Suojella paikoillaan vai siirtää?

Tuusulassa on muutamia kylien ja taajamien keskusta-alueille ”jääneitä” 
vanhemman rakennuskannan edustajia, joiden käytöstä ja korjauksesta 
on käyty jopa vuosikymmeniä kestäviä kädenvääntöjä omistajien, paik-
kakuntalaisten ja ”suojeluviranomaisten” välillä. Tilanteissa, vanhaa ra-
kennusta ympäröivä aikalaisrakennuskanta on hävinnyt, niin silloin on 
sijoilleen jääneen rakennuksen ympäristöön luotava edellytykset täyden-
tää lähinaapurusto vanhaa kunnioittavalla ja huomioonottavalla uudis-
rakennuskannalla tai siirretyillä vanhoilla rakennuksilla. Toinen vaihto-
ehto on siirtää yksinäinen rakennus sellaiseen mahdollisimman lähel-
lä alkuperäistä sijoitusta sijaitsevaan paikkaan, jossa rakennuksella on 
ikäistään ja arvoistaan seuraa. Ensisijaisesti vanha rakennus tulee säi-
lyttää alkuperäisellä tai nykyisellä paikallaan, sillä sijainti kertoo omaa 
historiallista tarinaa juuri kyseisestä rakennuksesta ja sen merkityksestä. 
Käytännössä suuri osa hirsirunkoisista rakennuksista on siirretty kerran 
olemassaolonsa aikana: joko veistopaikalta rakennuspaikalle tai muusta 
syystä paikasta toiseen mm. kauppa- tai perinnönjakotilanteessa; toisi-
naan vanha hirsirunko on ostettu uuden rakennuksen alta pois ja muo-
toiltu uudelleen pystytysvaiheessa. Vanhan, yksittäisen rakennuksen 
uudessa käytössä on huomioitava mahdollisimman tarkasti vanhan säi-
lyminen sellaisenaan, sillä maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdol-
lisuuden poiketa uudisrakentamisen normeista silloin kun kyseessä on 
suojelukohde tai muutoin arvokas rakennus. Uudiskäyttötarkoitus tulee 
valita ensisijaisesti rakennuksen ehdoilla.

Erityisesti tulee huomioida rakennusten rakennusosien säilyttäminen 

sekä korjauksessa että siirtotapauksissa: rakennuksen rakennushistorial-
linen arvo muodostuu alkuperäisistä rakennusosasista: ovista, ikkunois-
ta, heloista, ulko- ja sisävuorauksesta, kivijalasta, koristelusta niin sisäl-
lä kuin ulkona (mukaan lukien vuorilaudat ja listat) ja kiinteistä kalus-
teista mm. kaiteet, kaapistot, komerot, portaat, uunit ja muut mahdol-
liset rakennelmat. Vanhassa rakennuksessa saa näkyä ajan kuluminen: 
kunnostuksessa tulee ymmärtää patinan ja lian ero. Useimmiten vanhat, 
ennen 1960-lukua valmistetut rakennusosat ovat kunnostettavissa. Pai-
kallinen maakuntamuseo osaa antaa tarvittaessa neuvoja kunnostukseen.

2.2.2 Aluekohteet ja historialliset tielinjat
Aluekohteissa erityisessä asemassa on rakennetun ja rakentamattoman 
alueen suhde. Rakentamaton alue on useimmiten viljelysmaisemaa, jota 
rajaa pihapiirit, puukujanteet ja puurivistöt, vesistö tai metsä – toisinaan 
myös kulkuväylä. Näillä kohteilla on sekä maisemallinen että historial-
linen merkitys.

Luokka 1

Luokkaan kuuluvat automaattisesti RKY2009-kohteet ja maakunnalli-
sesti arvokkaat kohteet sekä paikallisesti erityisen merkittävät aluekoko-
naisuudet, joilla on suuri paikallinen arvo
ja myös valtakunnallista merkitystä.

Luokkaan kuuluu alueita, jotka ovat rakennuskannaltaan erityisen hy-
vin säilyneet kokonaisuuksia. Alueen rakennukset ovat pääasiassa 1 tai 
2 luokkaa. Alueet sisältävät useita arvonäkökulmia, mm. rakennushis-
toriallisia, historiallisia tai maisemallisia arvoja. Alueilla voi olla uudis-
rakennuksia, mikäli niiden arvo on muuten kulttuurihistoriallisesti tai 
esim. taajamakokonaisuuden osana erityisen merkittävä.

Suojelusuositus: Kokonaisuuden keskeiset ominaispiirteet tulee säilyt-
tää.

Tiet, pihojen rakenteet yms. tulisi huomioida. Uudisrakentamista tulee 
tehdä harkitusti ja tarkkaan huomioida mm. olemassa olevan ympäristön 
mittakaava ja rakennustapa. Luokan kohteita muutettaessa ja korjattaes-
sa tulee Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta pyytää lausuntoa raken-
nuslupaa, poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa.

Luokka 2

Merkittävät aluekokonaisuudet.

Alueella on vanhaa, pääasiassa 2-luokan rakennuskantaa, jonka joukossa 
voi olla muutama uusi rakennus. Uudisrakennukset sopivat mittakaaval-
taan ja rakennustavaltaan vähintään kohtalaisen hyvin ympäristöönsä.

Suojelusuositus: Kokonaisuuden keskeisiä ominaispiirteitä tulee vaalia 
osakohteiden luokitusta noudattaen. Myös tiet ja pihojen rakenteet tulisi 
huomioida. Sopeutuva uudisrakentaminen on mahdollista.

Luokka 3

Sisältää muutoin mielenkiintoiset, arvokkaat tai seurattavat rakennetut 
alueet.

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

Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain pakottavasta syystä (on 
huomioitava, mitä on edellä sanottu kohteista), myös tielinjaukset tulisi 
säilyttää. Uudisrakentaminen on mahdollista vanhaa rakennustapaa kun-
nioittaen.

Suojelusta yleisesti

Rakennuksen omistaja on velvollinen ylläpitämään ja huoltamaan ra-
kennettua omaisuuttaan. Rakentamisen yhteydessä tulee tiedostaa raken-
nuksesta syntyvä vastuu ja velvollisuus varautua ylläpitokustannuksiin: 
rakennus ei ole koskaan kertaluontoinen sijoitus vaan jatkuvaa huoltoa 
ja rahallista panostusta vaativa omaisuuserä.

2.3. KOHTEET LUOKITELTUINA

2.3.1. Edellisten inventointien jälkeen hävinneet 
kohteet

Tuusulassa oli vuoteen 2005 mennessä purettu 12 kohdetta, jotka oli 
mainittu edellisessä, vuosina 1985–86 kootussa inventointiraportissa. 
Merkittävimmät puretut kohteet olivat Kolsan tiilitehdas, Mattilan pää-
rakennus, Gästgifvars, sekä Heikkilän päärakennus. Vuoden 2005 inven-
tointi jäi aikoinaan kesken ja sen loppuunsaattamisen aikana 2010–2014 
ja väliin jääneinä vuosina ehti kadota xx kohdetta lisää, joista merkittä-
vimmät olivat Jokelan tiilitehtaan asuinkasarmit ja alakoulu Colombia.

Luettelo ennen vuotta 2005 puretuista rakennuksista (numerot viittaavat 
edelliseen Härön inventointiraporttiin):

10. Temmon tila, Jokela
22. Siljalantie 16, Jokela
22. Siljalantie 3, Koskirinne, Jokela
22. Kotilehto, Jokela
23. Kolsan tiilitehdas, Jokela (jäljellä isännöitsijän asuinrakennus ja 
muutama paritalo)

53. Mäntylä, Purola
56. Mattilan vanha päärakennus, Siippoo
75. Gästgifvars, Hyrylä
114. Vääräkallio, Tuomala
122. Perhelä, Tuomala
136. Villa Dennissofka, (muutamat alueeseen kuuluneet rakennukset jäl-
jellä, puutarha tuhoutunut rivitalojen rakentamisen myötä)
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151. Heikkilän päärakennus, Nahkela

Vuoden 2005 inventoinnin jälkeen kesään 2016 mennessä hävinneet 
kohteet.

13. Jokelan entinen alakoulu ”Columbia”, palanut 2005 loppuvuodesta. 
( numero 182 Panun luonnosraportissa, korvattu Jokelan asemapäällikön 
talolla)

Laatikkotehtaantiellä sijaitsi vuonna 1924 rakennettu alakansakoulu, 
joka oli ollut vuosikymmeniä tyhjillään.  Rakennus sisälsi kauniita yksi-
tyiskohtia, mm. pylväiden kannattaman kuistin. Piirustuksia 
Alkuperäisiä piirustuksia ei ilmeisesti ollut noudatettu yksityiskohtia 
myöten, sillä mm. frontoni oli jätetty pois. Surkean kuntonsa vuoksi 
koulurakennus ei ollut korjattavissa ja se paloikin vuoden 2005 lopulla 
tuhopoltossa.  

16. Jokelan tiilitehdas: Kellokasarmi ja Pehtorin talo (purettu 2005–

2010) (numero 177. Panun luonnosraportissa, korvattu Tulitikkutehtaal-
la.)

Kellokasarmi rakennettiin tiilitehtaan työläisten asuinkasarmiksi. Neljän 
asunnon hirsirakennuksen myöhempiä lisiä ovat kuistit ja nykyiset ikku-
nat, jotka asennettiin 1930-luvulla. Myös peiterimavuoraus lienee teh-
ty kuistien rakentamisen yhteydessä, ilmeisesti niin ikään 1930-luvulla. 
Pehtorin talo sijaitsee Kellokasarmin vieressä. Rakennus on niin ikään 
1900-luvun alussa rakennettu.

Rakennukset villiintyneine pihapiireineen muodostavat tärkeän osan 
Kartanon alueen ympäristöstä. Kellokasarmi on ainoa säilynyt työvä-
en asuinrakennus Tiilitehtaan ympäristössä. Molemmilla rakennuksilla 
on sijaintinsa vuoksi maisemallista merkitystä ja niiden kulttuurihisto-
riallinen arvo liittyy Jokelan teollisuushistoriaan ja menneen ajan teh-
dasyhteisön asumiseen. Molemmat rakennukset ovat erittäin huonossa 
kunnossa.

22. Jokelan pientalo-asutus, Riihihaan pientaloalue (195 Panun raportis-
sa) Jokelassa menetti lippulaivansa, Päivärinteen tilan Terijoelta tuodun 
asuinrakennuksen piharakennuksineen vuonna 2006. Se oli yksi Riihi-
haan ensimmäisistä taloista ja sen oli Frans Stenman siirrättänyt Teri-
joelta vuonna 1926.

29. Murto, (152. uudessa raportissa) päärakennus on palanut jouluna 
2009. mutta kohde muutoin säilynyt.

49. Jokelankasarmi (184 Panun luonnoksessa)

Rakennus oli entinen tiilitehtaan työväenkasarmi, joka oli rakennettu 
vuonna 1908. 12 huoneistoa sisältänyt kasarmi käsitti jopa alkuperäise-
nä säilyneet kuistit. Rakennuksen ullakko oli aikanaan toiminut tiiliteh-
taan sesonkityöläisten majoitustilana. Rakennuksen sivuitse on aikanaan 
kulkenut tiilitehtaan saviraide, joka purettiin 1960-luvun alussa. Pihara-
kennukset olivat 1940- ja 50-luvulta.
Rakennus oli toinen jäljellä olleista tiilitehtaan kasarmeista. Rakennuk-
sella oli niin rakennushistoriallista kuin maisemallistakin arvoa. Puret-
tiin keväällä 2015.
 
146. Paijalan Kylänpää (94. Panun raportissa), purettu ja rakennettu uu-
delleen.

189. Wiklundin talo, Jokela (Panun nostama)

2.3.2. Vuoden 1986 jälkeen merkittävästi muuttuneet kohteet

Ali-Jussila, Hyrylä
Hyrylän entinen kunnantalo
Salmela (Havulinna)
Kirkonkylän koulu
Koivukuja
Syvälahti
Syväranta (rakennettu uudelleen Lottamuseo)
Yli-Knaapila
Ali-Knaapila
Rautakorpi
Taka-Horna

laatikkotehtaan konttori IMG_1072.JPG

tiilitehdas IMG_1058.JPG

ruukki yolla IMG_3522.JPG

78E Levälä asuntola ja liikuntasali IMG_3970.jpg

231_tuomalankylanmaki_rantatie_IMG_4280.jpg
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2.3.3 Eri luokkien kohteet

I-luokka (63, erityisen merkittävät kohteet)

Aleksis Kiven kuolinmökki
Ali-Kottu
Asemapäällikön talo
Bak-Västerby
Bergbo (Toivola)
Erkkola
Fram-Västerby
Halosenniemi
Hyökkälän ala-aste
Hyökkälän Saksa
Iloniemi eli Ilomäki
Johannisberginkartano
Jokelan rautatieasema
Jokelan työväentalo
Juhlatalo, Itämerikeskus
Karlsro
Kaunisnummi
Kellokosken ruukin kirkko
Keravan Sammalojan hautausmaan siunauskappeli
Kirkkotien koulu
Klaavo
Klaavola
Koivukuja
Kotikallio
Krapin päärakennus
Laatikkotehtaan konttori
Lasipalatsi
Laurila, Vihanto-Lauri
Leppäranta
Maamiesseuran talo
Maantiekylän Jussila
Mangsin päärakennus
Maulan vanha päärakennus
Metsäntutkimusaseman johtajan talo (Villa Tammikko)
Mäki-Heikkilä
Nedre-Gummin päärakennus
Nuorisoseurantalo Solbacken
Onnelan Impivaara

Paijalan Koukku
Pihlajaniemi
Pitäjänmakasiinit
Prijuutti
Rapsikanmäki - ”pikkukoulu”
Ruotsinkylän vanha, suomenkielinen koulu; nuorisotalo
Saarela
Salmela eli Havulinna
Sininen huvila eli Jokelan ”kartano”
Suvilahti
Syvälahti eli Kerttula
Taistelukoulu
Tapani
Tiilinkanoja
Tuusulan kansanopisto
Tuusulan kirkko
Tuusulan pappila
Työväenasuntomuseo
Vanha Rannankoukku
Vanhankylän koulu
Vanutehdas
Viksberg eli Rustholli
Väfvars
Yli-Jussila

II-luokka (92, merkittävät kohteet)

Ainola
Ali-Knaapila (Savivuori)
Anneberg
Apola
Granberg
Haaparanta
Haavisto
Hakala
Hietasalmi
Hyrylän entinen terveystalo
Högsbergsbacka
Immola
Inkilän talo
Isä Arsenin pappila
Jeppasin päärakennus
Jokelan paloasema
Jukola
Junttila
Jyskelä, päärakennus
Järvelä
Kaivola
Kalliopohja
Kantala ent. Kuninkala
Kantamaan huvila (purettu 2016)
Katila
Kaukon päärakennus
Kaura (Lindberg)
Kellokosken entinen alakoulu
Kellokosken kappeli
Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän Saksa
Kivelä
Korvenranta
Kunnallisopisto eli Gustavelund
Kunnansairaala, vanhainkoti Tuuskoto
Kylänpää, Tuomala
Kyöstilä
Laaksola
Laatikkotehtaantie 55
Lammaskallio
Lehmusvaara
Lehtola
Lindbergin parturitalo
Linjamäen koulu
Majamäki
Malmarin päärakennus
Marttila
Metsäpirtti
Mikkola
Murto, Nahkela
Mykkylän päärakennus
Mäkelä
Mäki-Juula
Nahkelan entinen alakoulu
Nummenala
Nuorisoseurantalo Väinölä
Nuppulinnan torppa
Paijalan kyläkoulu (ala-aste)
Paijalan Lassila
Perttilä
Pikku-Toivola
Päivölä
Rajamäki
Rake Oy:n tiilitehdas nyk Raken tallin maneesi
Rantamala
Rauhala
Rauhamäki
Rauhamäki eli Mäki-Tapani
Rautakorpi
Riitahuhta
Rinne
Roinilan talo
Ruotsinkylän kansakoulu
Ruskelan entinen alakoulu
Ruskelan entinen koulu
Rusutjärven vanha kansakoulu
Sampola
Sarvikallio
Saviaho
Silkko
Stenbacka, Linjamäki
Steninge
Söderkulla
Toimela
Tuhkala
Tuomalan koulu
Tuusulan vanha kunnantalo
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Tyynelä
Uusi Rannankoukku, ”Villa”
Uus-Pekkola
Wiklundin talo (purettu 2015)
Yliniitty
Övre-Gummin päärakennus

III-luokka (25, historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaat kohteet)

Etu-Horna
Hirvenoja/Hirvenaho
Hyrylän koulukeskus
Jokelan koulukeskus
Jokela-talo (monitoimitalo)
Kerttula
Kittelä
Koskenmäen työväentalo Hyrylän Torppa
Lepäonja
Linjala
Ljungmo, Maantiekylän torppa
Marjala
Paijalan Lepola ent Toukola
Pikkulahti eli Suvila
Raitala
Rautatieläisten talo
Rientola
Riihihaan päiväkoti
Ruukin ala-aste
Syrjä
Tammilehto
Tuusulan uimahalli
Vuorela
Yli-Knaapila (Valve)

I-luokan alueet

Amer
Halosenniemi ja Hiivoonpelto
Hyrylän kasarmialue
Hyökkälän ala-aste
Hyökkälän kylänraitti
Johannisberg
Jokelan asemanseutu
Jokelan tiilitehdas, vanutehdas, asemanseutu
Jokelan tulitikkutehdas
Kaukon viljelysmaisema
Kellokosken ruukinalue
Kellokosken sairaala
Kirkonkylänmäki
Maantiekylän Jussila
Ruotsinkylä, Jeppas, Gummit
Ruotsinkylä, Mangs
Ruotsinkylä, Westerby
Ruotsinkylä, Vävars
Ruskelan vanha kylänmäki ja rinnepellot
Siippoon Alikylä ja Mäkikylä
Toivola-Sofielund

Tuomalan kylänmäki ja peltoaukea
Tuusulan kirkonseutu
Vihanto-Laurin pihapiiri
Viksbergin pihapiiri

II-luokan alueet

201 A Kuusistontie
201 B Könnintie ja Hongistontie
218a - Mattilan alue
218b - Mattilan alue
Etu-Hornan pihapiiri
Gustavelundin eli Kunnallisopiston kokonaisuus
Hyrylän vanha kaupparaitti
Högbergsbackan pihapiiri
Inkilän mäki
Jokelan valu
Jokivarrentien pientaloalue
Junttilan pihapiiri
Jussila ja Mikkola
Jyskelä
Kaunisnummi
Kellokosken hautausmaa ja kappeli
Keravan Sammalojan hautausmaa
Kirkonkylän koulu
Kirkonkylän Saksan talouskeskus
Knaapiloiden pihapiiri
Kolsan tiilitehtaan asuinalue
Korkin alue
Koskenmäki
Kukkupakanmäki
Kuusiniemi, Rauhala ja Suopelto
Laaksolan ja Kukkulan aukea
Lahelan Mäkelän mäki
Lahelanrinteen asuntomessualue
Lassilan pihapiiri
Lepolan asuinalue
Lepolan koulu
Ljungmon pihapiiri
Lukkarinniitty ja Lukkarila
Malmari
Margretedal eli Jäniksenlinna
Marttila
Metsäntutkimuslaitos, koeasema
Murron mäki
Murto-Furunäs viljelymaisema
Mykkylän talonmäki
Nahkelan kylä
Nummenkylän koulut
Nuppulinnan torpan pihapiiri
Paijalan Alikylä (Anttila)
Paijalan huvilamiljöötä
Paijalan kylätien alue, Paijalan Ylikylä
Palstatilat
Pertun koulu ja Jokelan kirkko
Pikku-Mikkeli
Päiväkummuntie
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Rake ja Lepänoja
Ruotsinkylä, Kaura
Ruotsinylän ruotsinkieliset koulut
Siippoon Mäkikylä ja Nummikylä
Stenbacka ja Tiensuu
Syväranta
Taistelukoulun alue
Tammilehto
Tiriläntie
Tuhkala ja Seppälä
Uusi Ruskelankylä
Vanha Hämeentie
Vanhankylän koulutie

III-luokan alueet

201 C Ihantolantie
211a - Mahlamäen lähiö, kerrostalot
211b - Mahlamäen lähiö, rivitalot
211c - Mahlamäen omakotitalot
211d - Mahlamäen vanhat omakotitalot
211e - Mahlamäen uudet omakotitalot
Aimola
Fallbackantie
Fallbackantie
Fallbackantie
Keskustie
Kolistimenmäen tuvat
Kunnaksenpelto
Kuntakeskus
Lepolan pihapiiri
Myllykylän viljelysmiljöö
Nummenkankaan hautausmaa
Perttu, Rovastintie
Perttu, Viertolantie
Perttu, Juhanintie
Purolan kylämaisema
Riihihaka
Rusutjärven kylä
Siljalantien pientaloalueet
Taka-Hornan pihapiiri
Torpparintie
Uusimäki
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3. LUONNONMAISEMA

Ihmisen toiminnan jäljet perinteisessä maanviljelysmaisemassa ovat ja-
kautuneet maaperän ja maisemarakenteen mukaisesti. Savitasangot ja 
multaiset lehdot ovat viljeltyjä. Niiltä kohoaville kummuille tai viljelys-
alueen reunaan hieman korkeammalle on asettunut asutus. Korkeammalle 
kohoavista pinnanmuodoista pitkittäisharjut ovat niin muotonsa kuin maa-
lajinsa vuoksi kulkureittien juonteita. Kallioselänteet ja yksittäiset jääkau-
den jälkeiset muodostelmat ovat metsää ja sijoittuvat viljeltyjen alueiden 
väliin. Asutus ja kulkureitit seuraavat vesistöjä sekä liikenteen että veden 
antaman energian takia. Maanviljelyyn soveltuvat hienorakeiset maalajit 
ovat myös usein sijoittuneet alaville maille vesistöjen varteen.

Tuusulan maiseman hallitsevin elementti kartalla on Tuusulanjärven ve-
sistö, mutta maastossa järvi hukkuu peltoaukeisiin, asutusalueisiin ja met-
sään, sillä Tuusula on enimmäkseen tasaista seutua. Järvi sulkeutuu joka-
mieheltä Tuusulassa niin rantaviivaltaan kuin käytöltään: julkiset, helpos-
ti saavutettavat rannat ovat Järvenpään puolella. Lounais-koillissuuntai-
seen murroslaaksoon syntyneet Tuusulanjärvi ja siitä laskeva Tuusulanjo-
ki muodostavat eteläisen kulttuurimaiseman rungon, jonka varrelle asutus 
on Tuusulassa ehkä ensin sijoittunut. Tuusulanjärven länsipuolella on laa-
ja pohjoisesta etelään suuntautunut selännealue, joka on syntynyt osittain 
jääkauden loppuvaiheessa syntyneistä sora- ja hiekkaharjuista. Vanhasta-
kylästä Ruotsinkylän tienoille ulottuvan selännejakson länsipuoleisilla sa-
vitasangoilla on Nahkelan, Siippoon ja Rusutjärven avara maanviljelys-
maisema. Pohjois-etelä-suuntainen harjujakso on keskiajalla vanhasta po-
lusta tieuraksi muuttuneen Hämeentien pohjana.

Pohjoisempana maisemarakenne muodostaa yhtä selkeästi jakautuneita 
mutta pienipiirteisempiä tilallisia kokonaisuuksia, sillä aukeat eivät juuri-
kaan sijoitu nykyisten pääväylien varteen ja alueita on 1900-luvun sotien-
jälkeinen asutus pirstonut. Tuusulanjärven ja Vanhankylän pohjoispuolella 
on kallioselänteiden halkomaa savimaastoa. Suurimmat savikot ovat Jo-
kelan ja Kellokosken ympäristössä; Vanhankylän ja Ruskelan peltoaukeat 
ovat keskeisiltä alueiltaan entisiä suoalueita.

Tässä inventoinnissa Tuusula on jaettu kahdeksaan maisema-alueeseen, 
jotka on numeroitu roomalaisilla numeroilla ja joista yhdellä on kaksi 
ala-aluetta. Maisema-alue on tietyn samankaltaisen tilatyypin muodosta-
ma alue, jota rajaa jokin vastaava toisenlainen alue. Selväpiirteinen selän-
teiden rajaama savikko on jo luonnonoloiltaan yksittäinen kokonaisuus, 
joka asettanut puitteet kylän ja sitä ympäröivien peltojen synnylle. Taaja-
ma muodostaa niin ikään selkeän maisemallisesti yhtenäisen alueen. Suo-
malaisessa maanviljelysmaisemassa on myös suurempia, tilallisesti haja-
naisia kokonaisuuksia. Isojaon jälkeen alkanut kylien takamaiden asutta-
minen, aluksi torppia rakentamalla, sekä 1900-luvun asutustoiminta ovat 
luoneet vanhasta kulttuurimaisemasta eroavan maisematyypin. Se ei ole 
1700-luvun lopun isojakoa edeltävän maiseman tapaan rakentunut ryhmä-
kylien ja niitä ympäröivien peltojen varaan. Näiden alueiden jakaminen 
erillisiin maisema-alueisiin ei ole mielekästä, elleivät ne pinnanmuotojen 
tai jonkin historiallisen seikan vuoksi muodostaisi yhtenäistä kokonaisuut-
ta kuten on tarkemmin Vanhaakylää ja Kellokoskea tutkittaessa todetta-
vissa.

Tuusula jakautuu eteläosiltaan varsin selviin maisemallisiin kokonai-
suuksiin, jotka ovat pitkälti luonnonolojen kautta syntyneitä. Tuusulan-

joen varsi muodostaa eteläisimmän kulttuurimaiseman. Tämä varsin sel-
värajainen maisema-alue (I) on lännen ja idän puolilta kallio- ja moree-
niselänteiden ympäröimä ja pohjoisessa se rajautuu Hyrylän taajamaan 
ja laajempaan harjualueeseen. Tuusulanjoen varressa ovat Ruotsinkylä 
ja Lahelan kylä, joiden ympärille joen rannan niityt ja korkeammalla 
sijaitsevat pellot ovat ryhmittyneet. Lahelan osalta tämä maisema-alue 
on tuhoutunut mattomaisen pakettitalorakentamiseen perustuvan pien-
taloalueen laajetessa kaikkiin ilmansuuntiin, mutta Ruotsinkylän osalta 
maisema-alue on edelleen arvokasta kulttuurimaisemaa.

Hyrylän taajaman (II) alueella on sijainnut kaksi kylää, Hyökkälä ja 
Hyrylä, jotka ovat molemmat syntyneet keskiaikana. Taajaman rakenne 
on varsin hajanainen ja heterogeeninen, ja sitä yhdistävä tekijä maise-
ma-alueena on ainoastaan taajama-asutus.

Tuusulanjärven itärannan maisema-alue (III) käsittää järveä ympäröi-
vän kulttuurimaiseman - kahden keskiaikaisen kylän, Tuomalan ja Kir-
konkylän sekä Tuusulan rantatien alueen. Aluetta sitoo yhteen paitsi 
luonnonmaisema, myös rantatien ympärille syntynyt historiallisesti ja 
maisemallisesti merkittävä ympäristö, joka on valitettavasti pirstoutunut 
ja hämärtynyt uudisrakentamisesta.

Tuusulanjärven länsirannan maisema-alue (IV) käsittää Paijalan ja Rus-
kelan keskiaikaiset kylät sekä keskiajalla syntyneen Vanhankylän iso-
jaon jälkeisen uudisalueen. Itse keskiaikainen Vanhankylän kyläkeskus 
on jäänyt Järvenpään haltuun lukuunottamatta Holjamäkeä. Alue on ti-
lallisesti hyvin yhtenäinen. Lännessä sitä rajaa pitkittäinen harjujakso, 
idässä Tuusulanjärvi, ja pohjoisessa moreeni- ja kallioselänteet.

Tuusulanjärven vesistöalueen ulkopuolella on niin ikään keskiajalla syn-
tyneiden Nahkelan, Siippoon ja Rusutjärven kylien ja niitä ympäröivien 
peltojen muodostama yhtenäinen kulttuurimaisema (V). Viljellyt savita-
sangot rajautuvat varsin selväpiirteisesti ympäröiviin selännealueisiin. 
Rusutjärven pohjoispuolella rajana on laaja harjujakso.

Tuusulanjärven pohjoisosien korkeudella on keskiaikaisen asutuksen 
häilyvä takaraja, jonka pohjoispuolinen alue on asutettu pääosin 1770- ja 
1900-luvuilla Keravanjoen varrella olevaa Kellokoskea (1640: mylly) ja 
sen Mäntsälän puoleista naapurikylää Ohkolaa (1548: veroluettelo) lu-
kuunottamatta. Asutushistorian eroavaisuus Etelä-Tuusulaan verrattuna 
on lyönyt leimansa maisemarakenteeseen ja Pohjois-Tuusula muodos-
taakin lukuisia erillisiä, pieniä historiallisia sekä topografisia kokonai-
suuksia. Tämän vuoksi pitäjän pohjoisosa on taajamia lukuun ottamatta 
käsitelty yhtenä maisema-alueena (VI), jonka sisällä on lukuisia pieniä 
”kylä-alueina” rajattuja maisema-alueita sekä kaksi suurempaa kokonai-
suutta, jotka liittyvät kahden paikallisesti merkittävän kartanon histo-
riaan (Kellokosken kartano VIa ja Vanhankylän kartano VIb).

Kellokosken taajama (VII) muodostuu entisen ruukin alueen tiiviistä 
ytimestä, maanviljelyä harjoittaneen kartanon ympärille rakentunees-
ta puistomaisesta sairaala-alueesta sekä sen ympärille levittäytyneestä 
pientaloasutuksesta. Koillisessa on vastassa Mäntsälän raja, idässä ja 
etelässä taajamaa reunustavat peltoaukeat. Jokelan tiili-, laatikko- ja tu-
litikkutehtaiden ympärille rakentunut taajama (VIII) rajautuu varsin sel-
västi ulkopuolisiin metsiin ja viljeltyihin tasankoihin.
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Kulttuurimaisema_ja_rakennuskan Tuusulan maisema-alueet. Maiseman jakavat kokonaisuuksiin luonnonmuodostelmien aiheuttamat rajapinnat tai asutushistori-
an prosessien synnyttämät alueet. Taajamat muodostavat omat maisema-alueensa maaseudusta eroavan yhdyskuntarakenteen perusteella.
ta_maisema-alueet_2016.jpg
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4. KULTTUURIMAISEMA

Tuusulaan ei esihistoriallisen ajan loppuun mennessä tiedetä syntyneen 
ainakaan laajempaa, pysyvään asutukseen perustuvaa maataloutta, mutta 
on myös todettava, että järjestelmälliset kaivaus- ja kartoitustiedot puut-
tuvat: tutkimus perustuu ilmoitettujen satunnaislöytöjen kartoitukseen. 
Suurin osa löydöistä on jäänyt ja jää edelleen ilmoittamatta löydön pe-
rusteella mahdollisesti tehtävän maapohjan ja ympäristön suojelun takia, 
mikä maapohjan hyödyntämisen tuoman edun menettämisen pelossa pi-
tää todennetut löydöt vähäisinä Tuusulassa. Siksipä Tuusulan aluetta pi-
detään lähinnä hämäläisten eränkävijöiden kauttakulkualueena, mutta 
historiallisen Helsingin ja Sipoon pitäjän alueella 1990–2010-luvuilla 
tehdyt löydöt ovat antaneet viitteitä siitä, että tästä vallalla olleesta käsi-
tyksestä jouduttaneen osittain luopumaan.

Esihistoriallisen ajan tunnetun ja oletetun asutuksen alkuperänä pidetään 
rannikolta ja eteläisestä Hämeestä kalastus- ja metsästysretkiä tehneiden 
talonpoikien erätorppia. Vähäinen maanviljely perustui pääosin ajalle 
tyypilliseen kaskeamiseen.Vantaanjoen vesistöt päätyivät Viron Paadis-
ten luostarin nautinta-alueeksi vuonna 1351 ja eritoten he käyttivät jo-
kea lohen kalastukseen estäen samalla hämäläisten eränkäynnin; vaikka 
piispa Maunu Tavast oikeuden peruuttikin vuonna 1428, kirkko hallitsi 
jokia aina siihen asti kunnes Kustaa Vaasa ryösti kirkon omaisuuden us-
konpuhdistuksessa.1  Jokia käytettiin myös kauppa- ja kulkureitteinä tur-
kiksia metsästävään Hämeeseen.

1 Honkanen, 21–22.

Paadisten luostarin lohenkalastusoikeus ulottui Kellokoskelle asti. kello_kos-
ki_IMG_4113.jpg

4.1. PELTOVILJELYN VAKIINTUMINEN
Maanviljelys tuli Tuusulaan todennäköisesti hämäläisten uudisasukkai-
den mukana. Aluksi kaskeamiseen perustunut peltoviljelys hakeutui ve-
den ja maaperältään suotuisien eli lämpöisten hiekkapitoisten etelä- ja 
länsirinteiden tuntumaan. Peltoviljely vakiintui ilmeisesti ensin Tuusu-
lan läpi virtaavien jokien ja Tuusulanjärven rantamille, sen jälkeen var-
sin pian Nahkelan ja Rusutjärven ympäristöön sekä Etelä-Tuusulassa 
viimeisenä Ruotsinkylän seuduille.

Keskiajalla syntyneet ryhmäkylät ja niitä ympäröineet pellot ja niityt 
eivät vielä keskiajan kuluessa muodostaneet nykyisen kaltaista avaraa 
kulttuurimaisemaa. 1500-luvun puolivälissä laajimmat yhtenäiset pel-

Järvenpään puolelle jäänyt Vanhankylänniemi on Tuusulan historialle tärkeä niin asutushistorian kuin maisemahistorian puolesta. Kartalla näkyy kartanon 
lisäksi kuusi muuta nimettyä taloa Myllymäkenä tunnetun kallion itärinteellä. KA MH B49:2/1-16. vanhakyla_kno_B49_2_1_2_2.jpg

tomaisemat olivat todennäköisesti Ruotsinkylän ja Keravan kylien ym-
pärillä sekä Vanhankylän kartanon Vanhankylänniemen rinteillä. Ensim-
mäisen kuvan peltojen tarkasta sijainnista saa 1600-luvun maakirjakar-
toista, jotka näyttävät ryhmäkylien ympärille raivatut tilukset, toisaalta 
tähän asti tutkijoilta on jäänyt huomioimatta näiden karttojen säilyneet 
konseptit eli luonnokset, joissa on usein runsaasti sellaista tietoa, mitä ei 
ole viety lopulliseen karttaan.  Maisemaa avarsivat peltojen lisäksi ranta- 
ja kaskiniityt, joiden yhteispinta-ala oli huomattavasti peltoalaa suurem-
pi sekä kuloaukioille syntyneet luonnonniityt ja kedot.
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4.2. ISOJAKO
Isojako on yksi suomalaiseen maaseutumaisemaan eniten vaikuttaneista 
tapahtumista. Sillä on ollut oleellista merkitystä myös yhteiskunnallisiin 
oloihin maaseudulla. Se muutti yli 500 vuotta vallinneet maanviljelyk-
sen ja maanomistuksen tavat.

Vakinaista asutusta ympäröivät erämaat jaettiin kylien tai yksinäistalojen 
kesken peltoviljelyn ja kyläasutuksen vakiinnuttua. Takamaita kaskettiin 
ja niistä haettiin puutavaraa. Harvemmin asutuilla seuduilla yksityisten 
hallinnassa saattoi olla laajojakin alueita. Kruunun intressit tähän epä-
määräiseen omaisuuteen heräsivät Suuren Pohjan sodan (1700–1721) 
jälkeen, kun Ruotsi oli menettänyt Baltiasta laajoja alueita, jotka olivat 
toimineet valtakunnan vilja-aittana. Toisena ongelmana oli tehoton sar-
kajako, minkä vuoksi tilukset haluttiin järjestää toisin.

Isojaot alkoivat Suomessa vuonna 1749, joskin varsinainen isojakoase-
tus annettiin vasta 1757. Sitä seurasivat vuosien 1762 ja 1775 asetukset. 
Tarkoitus oli hävittää sarkajaot ja antaa kullekin talolle uudet tilukset nii-
den lukuun ja sijaintiin nähden tasaisesti yhtenäisempiin alueisiin. Enti-
sistä metsämaista jaettiin kullekin talolle kotitarpeita varten kaistale. Jäl-
jelle jäänyt maa-ala otettiin kruunulle ja järjestettiin ennen pitkää saman-
kokoisiksi uudistiloiksi, jotka annettiin vuokralle viljeltäväksi tai myy-
tiin perintötiloiksi. Isojako on tosin edelleen Suomessa kesken ja sitä on 
jatkettu kahdella myöhemmällä uusjaolla, joista jälkimmäinen on edelleen 
työn alla vielä 2010-luvulla Pohjanmaan lakeuksilla.Tuusulan ryhmäkylät 
hajoittanut aiempi uusjako toimeenpantiin pitäjässämme 1890-1910-luku-
jen välisenä aikana.

Tuusulan maiseman kehitykselle isojaolla on ollut tavallista suurempi 
merkitys, sillä pitäjä oli vielä 1700-luvun puolivälissä pohjoisosiltaan ku-
takuinkin erämaata. Kertaalleen jo kadonnut, vuonna 1600 Cruus-suvulle 
läänityksenä annettu Kellokoski torppineen erotettiin kartanoksi2 ja Jär-
venpään ja Tuomalan kylille nautinta-alueina kuulunut Kellokosken ete-
läpuolinen metsittynyt alue otettiin kruunulle ja jaettiin kruunun uudis-
tiloiksi, jotka saivat asukkaansa vähitellen 1760–1800-lukujen kuluessa. 
Samanlainen kohtalo oli Tuusulaan kiilana ulottuneella Hausjärven pitä-
jän Ritasjärven kylän takamailla, näistä uudistiloista tosin muutamat kuten 
Kaukas (nykyisin Hyvinkäätä) ja Jokela päätyivät aluksi muutaman suur-
maanomistajan, kuten edellämainitut Kellokosken ja Vanhankylän omis-
taneen Solitanderin haltuun.3

Tuusulan isojaot alkoivat vuonna 1758 Kirkonkylästä. Vuotta myöhem-
min tilukset jaettiin Ruotsinkylässä. Käytännöksi muodostui, että ensin to-
teutettiin uudelleenjärjestely sarkajakotiluksilla ja muutamaa vuotta myö-
hemmin jaettiin ulkotilukset. Ruotsinkylässä tämä tapahtui jo kahta vuot-
ta myöhemmin. 1760-luvulla isojako suoritettiin Ali-Keravan, Lahelan, 
Paijalan ja Rusutjärven kylissä. 1770-luvun alussa toteutettiin Nahkelan 
ja Ruskelan isojako, 1780-luvun taitteessa Hyrylän, Hyökkäälän, Järven-
pään, Tuomalan ja Yli-Keravan tilukset. Tuusulan isojaot päättyivät Van-
haankylään vuonna 1786.4

2 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 45 sekä karttavertailut ja maarekisteritiedot.
3 Honkanen, Kellokoski-kirja, s. 36.
4 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 73–74.

Tuusula 1700-luvun lopulla näyttää pääosin keskiajalla syntyneen kylä- 
ja maisemarakenteen sekä tieverkon. Poikkeuksena Pohjois-Tuusulan 
torpat ja Kellokosken kartano, jotka ovat 1700-luvun lopun kehityksen 
tulosta. Kartasta puuttuvat tuolloin Tuusulan pitäjään kuuluneet Ali- ja 
Yli-Keravan kylät. Kuultopiirros kuninkaan kartaston päälle. PS ja AV. 
2_uusi_taydennetty.jpg
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Metsämaiden jaossa kruunulle otetuista maista syntyi nykyiselle Tuusulan 
kunnan alueelle useita uudistiloja, jotka otettiin Tuusulan kylien Järven-
pään ja Tuomalan sekä Hausjärven Ridasjärven kylän takamaista. Näis-
tä tiloista on muutamat yhä olemassa, pääosin tosin pilkoittuna ja suurin 
osa rakennuskantansa menettäneenä, vaikka ne muodostavat Pohjois-Tuu-
sulan viljelysmaiseman perustan Kellokoskea lukuunottamatta. Ridasjär-
vestä erotettiin parikymmentä uudistilaa, joista Apola (RN:o 9), Kalliois-
tenmaa (RN:o 10), Hirvenoja (RN:o 11), Stenbacka (RN:o12) ja Tiensuu 
(RN:o 13) sekä Harakan eteläisimmät osat ovat nykyään Tuusulaa5.  (Ri-
dasjärvi kuului Hausjärven pitäjään, osittainen alueliitos Tuusulaan tapah-
tui vuonna 19746). Järvenpään ja Tuomalan takamaista syntyivät Leuhon-
kydön, Pietilän eli Pihdin, Koiranojan (Bertas/Malmas), Vähänummen, 
Murron, Hornan, Ånäsin, Kaitarannan, Haarajoen, Kaunisnummen ja 
Pöngön tilat7, joista Hornan, Kaunisnummen ja Murron maat sekä osa Vä-
hänummesta kuuluvat nykyisin Tuusulaan.

Vanhankylän kartanon ylijäämämaasta erotettiin neljä uudistilaa, jotka ku-
ningas Kustaa III luovutti kartanon omistaneelle vänrikki Nils Stålhanel-
le. Tilat olivat pieni Nytorp (Nuppulinna), Lammaskallio (Gustafsholm), 
Mykkylä (Carlberg) ja Jäniksenlinna (Margretedahl). Lisäksi oli Purola 
(Bäckfall), joka on erotettu myöhemmin Vanhastakylästä (?).

Isojako antoi perintötilallisille mahdollisuuden sopia vapaasti maa-alan 
vuokraamisesta, mikä oli aikaisemmin ollut vain kartanoiden, pappiloi-
den, virkatalojen ja ratsutilojen oikeus. Uusi säädös johti mäkitupien ja 
torppien syntyyn. Isojakojen aiheuttama torppien lisäys näkyy Tuusulan 
tilastoissa selvästi. Torppien lukumäärä oli vuonna 1712 vain neljä, ja en-
nen isojakoa vuonna 1751 se oli kohonnut kuuteentoista, lähinnä karta-
nojen perustamien torppien vaikutuksesta. Vuonna 1761 torppia oli 39 ja 
vuonna 1780 jo 67.8

Torpparilaitoksen myötä torppari- ja mäkitupalaiskyliä syntyi 1800-luvul-
ta lähtien. Tuusulaan näitä syntyi noin seitsemän kylän määritelmästä riip-
puen: Ruotsinkylän Maantiekylä, Siippoon Nummenkylä ja Paijalan Kos-
kenmäki sekä Vanhankylän kartanon tiivis Holjamäki ja harvahko Van-
hakylä, Kellokosken Linjamäen Apolaan ulottuva löyhä kyläyhteisö voi-
daan lukea kuudenneksi ja Paijalan Ylikylä oli puolestaan alkujaan nimen-
omaan mäkitupalais- ja käsityöläiskylä, sillä varsinainen talonpoikaiskylä 
eli Alikylä sijaitsi nykyisen Anttilan koetilan mäellä. Kaikissa kylissä oli 
enimmillään kymmenkunta torppaa. Maantiekylässä sijaitsi myös isojaos-
sa Ruotsinkylän keskustasta siirretty Jussilan talo. Torpparikylät alkoivat 
menettää yhteen maanomistajaryhmään perustuneita kulttuurisia erityis-
piirteitään jo 1900-luvun alussa. Koskenmäessä tämä tapahtui jo 1800-lu-
vun puolella Hyrylän varuskunnan vaikutuksesta. Siippoon Nummenky-
län ympäristö on säilynyt parhaiten nykypäiviin, ja se antaa jonkinlaisen 
käsityksen aikanaan vallinneesta kylän ja torpparikylän välisestä suhtees-
ta.

Isojako ei edennyt tiluksilla niin pitkälle kuin alun perin oli tarkoitus. Käy-
tännössä saatiin harvoin yhden talon tilukset yhtenäisiksi, ja pellot sijait-
sivat edelleen toistensa lomassa pieninä tilkkuina. Asetukset ns. uusjaosta 
annettiin vuosina 1848 ja 1881. Uusjaon oli tarkoitus viedä isojako lop-
puun. Tuusulan kylistä ainoastaan Ruotsinkylässä suoritettiin uusjakoa 

5 Juhani Olasmaa, Tuusula-seuran aikakirjat XV, s.28-49.
6 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia IV s. 18.
7 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 81-83.
8 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II s. 64, 67-68.

1800-luvun puolivälin jälkeisinä vuosina.9 Muissa kylissä sen tekemi-
nen venyi pitempään, viimeisenä uusjako vahvistettiin Siippoossa vuonna 
1925.10

9 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia III, s. 192-196.
10 Tieto varmentamatta.

Hämeen puolella olevan Hausjärven Ridasjärvenkylän takamaista muodostetut uudistilat. Hausjärven, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja 
Porvoon pitäjiä esittävällä kartalla. KA  Yleisk. Ia* 177/- - hausjarven_ridasjarvi_uudistilat_Tuusula.jpg
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4.3. KYLIEN KEHITTYMINEN
Tuusulan kylien keskiaikainen ja mahdollisesti sitä edeltävä historia on 
lähinnä olettamusten varassa. 1500-luvun puolivälissä laaditut maakir-
jat antavat ensimmäisen kokonaiskuvan Tuusulan asutuksen jakaantu-
misesta. Kolmen pitäjän (Sipoo, Helsinki ja Vihti) alueella sijainneessa 
Tuusulassa oli tuolloin 15 kylää ja 113 taloa tai erikseen erotettua viljel-
mää. Kylistä kymmenen sijaitsi Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen mur-
roslaakson varrella. Vesistön varren kylien kokonaistaloluku oli noin 65. 
Pitkän maisemakokonaisuuden ulkopuolella olivat Ali- ja Yli-Keravan 
kylät (yhteensä 18 taloa) idässä Keravanjoen varrella sekä Nahkela ja 
Rusutjärvi (yhteensä 20 taloa) lännessä. Ruotsinkylästä tuli suurin kylä 
1560-luvulla, jolloin siihen liitettiin hallinnollisesti Övjosby. Kahta vuo-
sikymmentä aiemmin kylät olivat olleet tasaväkiset: kummassakin noin 
10 taloa11 . Övjosbyn sijainti kartalla ja maastossa on jäänyt epäselväk-
si - kylä saattaisi löytyä verokarttojen luonnospapereista, joskin vuonna 
2009 tehdyssä historiallisten muinaisjäännösten inventoinnissa kylä on 
sijoitettu nykyisen Väfvarsin ja Jeppaksen välimaastoon.12

Lähes kaikki kylät olivat 1700-luvun loppuun asti tiivitä ryhmäkyliä. 
Ruotsinkylässä oli poikkeuksellisesti kaksijakoinen kylärakenne ja La-
helan taloryhmä oli alunperinkin hajanainen. Vanhassa tilakeskukses-
sa saattoi olla jopa kaksikymmentä rakennusta, joten yksikin talo riitti 
täyttämään kylänmäen. Useat Tuusulan kylistä olivatkin alkuaan yhden 
tai kahden talon kyliä. Esimerkiksi Siippoon Tapani oli kylän ainoa talo 
(tila) 1560-luvulla tapahtuneisiin halkomisiin saakka. Taloluvun lisään-
tyessä ulkorakennusten käyttöä saatettiin jakaa useamman talon kesken, 
eikä ryhmäkylien ahtaus tullut varsinaiseksi ongelmaksi ennen 1800-lu-
vun loppua, jolloin tiloja lohkottiin paljon perinnönjakojen yhteydessä.

Isojako pirstoi kylät kahdessa vaiheessa. 1700-luvun lopun jaossa kylät 
pysyivät vielä tiiviinä taloryhminä. Tuusulassa taloja siirrettiin tai yritet-
tiin siirtää vanhojen ryhmäkylien ulkopuolelle ainoastaan Rusutjärvellä, 
Ruotsinkylässä ja Ali-Keravalla. Viimemainitussa kylässä siirto jäi to-
teutumatta kyläläisten vastustuksen vuoksi. Tiiviit ryhmäkylät säilyivät 
useissa Tuusulan kylissä aina 1900-luvun vaihteeseen, jolloin isojaon 
jaot vietiin siis uusjaon nimellä loppuun. Useat talot pakotettiin muutta-
maan pois kyläkeskuksista.13

Kylät hajosivat Tuusulassa kahdella tapaa. Useimmiten tilat muuttivat 
yksin uuteen paikkaan, ja vanha kylärakenne harveni. Tällaisen kehi-
tyksen tuloksia ovat osittain Nahkela, Ruskela ja Tuusulan kirkonkylä. 
Joissain tapauksissa kylään kehittyi kaksi- tai useampijakoinen rakenne: 
Ruotsinkylä muodostui alunalkaen kolmesta eri kylästä tai taloryhmästä. 
Pois muuttaneet tilat muodostivat läheisyyteen uuden kylän. Näin tapah-
tui Paijalassa, Siippoossa ja Ruotsinkylän Maantiekylässä. Usein myös 
torpat ja mäkituvat sijoittuivat uuteen kylään. Hyrylässä, Hyökkälässä ja 
Tuomalassa isojaon vaikutukset olivat vähäisemmät. Säilyneet Hyökkä-
lä ja Tuomala antavat jonkinlaisen kuvan vanhasta ryhmäkylästä. Van-
hakylän seitsemän taloa sulautettiin jo 1600-luvulla yhdeksi kartanoksi, 
vaikkakin Holjamäellä sijaitsikin kyläksi luonnehdittava ja muitakin ta-
lonnimiä sisältävä asutustiivistymä vielä 1700-luvun lopulla.

Siippoon kylärakenteen kehitys on Tuusulan mielenkiintoisin. Siellä 
kylä hajosi 1800-luvun kuluessa, ja muodosti kaksi uutta kyläkeskusta, 

11 Sarkamo, Suur-Tuusulan historia I, s.85-91.
12 Katja Vuoristo, Tuusulan inventointi 2009, s. 40-42, 47-49.
13 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 73-80. Rosenberg, Suur-Tuusulan historia III, s. 192-196.

Mäkikylän ja Nummikylän. Tilojen muutot tapahtuivat tässä vaiheessa 
perinnönjakojen seurauksena, kun toinen puoli talosta muutti pois ky-
lämäeltä. Nummikylän asutus muodostui pääasiassa torpista ja mäkitu-
vista. Asutus oli tiheimmillään 1800-luvun loppupuolella. Uusjako vah-
vistettiin Siippoossa vasta 1925, jolloin Mäki-Heikkilä (myöh. Töyrylä) 
siirrettiin pois kyläkeskuksesta. Kolmen kyläkeskuksen kokonaisuus on 
säilynyt nykypäiviin, joskin rakennuskanta on suurelta osin peräisin vii-
me sotien jälkeiseltä ajalta.14

14 Panu Savolainen, kartta- ja maarekisteritiedoista sekä Sirkka Holman ”Siippoon kylän historiasta 
poimittua” kirjoitus Tuusula-seuran aikakirja XIII:sta koottu katsaus.

Paijalan Alikylää 1800-1900-luvun vaihteessa. Tiivis ryhmäkylä Tuusulanjärven länsirannalla Anttilanmäellä. Tuusulan museo. v5711_alikyla_anttila_TM.jpg

Tuusulan kylien määrä on pitäjän historian saatossa vaihdellut. Pitäjään 
liitettiin isojaon yhteydessä vuonna 1784 Nurmijärven Vantaankorven 
länsipuoli (Palojoen länsipuoli Jokelan seudulla), sillä kyseinen erämet-
sä oli ollut Hyökkälän, Kirkonkylän ja Paijalan takamaita jo keskiajan 
maakirjoissa, mutta siirtynyt sitten Nurmijärven Nukarin nautintamaik-
si.15 Siippoon kylä liitettiin Tuusulaan vuonna 1931 kyläläisten aloittees-
ta. Vuosina 1969–1974 käydyn selvityksen ja kiistelyn lopputulemana 
siirtyivät Palojoen itäpuoliset Ridasjärven kylän eteläosat eli Jokelan 
taajaman viimeisimmät osat liitoksena Tuusulan osaksi. Kerava erosi 
omaksi kauppalakseen vuonna 1924, Järvenpää vuonna 1951.16

15 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 89-90.
16 Rosenberg, Tuusulan historia 1920-1985, s.1-19.



20

Isojaon jälkeen näkyy neljän kantatilan ryhmä sekä niittyjen hallitsema 
ympäröivä maisema. Siippoo_1776.jpg

Isojako vietiin loppuun ns. uusjaossa, joka vahvistettiin Siippoossa vasta 
1925. Merkittävin muutos kyläkuvassa oli Heikkilän kantatilan muutto pois 
kyläkeskuksesta. Kartassa näkyvä näkyvät myös 1800-luvulla syntyneet 
Nummi-Mattilan torpparikylä koillisessa sekä vanhan kylänmäen pohjois-
puolelle syntynyt Mäkikylä.

1900-luvun alussa tapahtuneet tilojen halkomiset näkyvät yksittäisinä tiloina 
vanhan kyläkeskuksen ulkopuolella. Niittyjen raivaaminen pelloksi kuvaa 
irtaantumista luontaistaloudesta ja viljelymenetelmien tehostumista ja ko-
neistumista. Siippoo_1925.jpg

siippoo_2005.jpg

Siippoon kylärakenteen kehitys. Peitepiirrokset maanjakokartoista. PS.
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4.4. 1800-LUVUN KEHITYSSUUNNAT
Tuusulan maisema pysyi 1800-luvun alkuvuosikymmeniin asti suunnil-
leen samanlaisena kuin se oli ollut vuosisatoja. 1800-luvulla maisemaa 
muovasivat erityisesti perinteisen maanviljelyskulttuurin ulkopuolelta 
tulevat vaikutteet. Tuusulan keskeinen liikenteellinen sijainti vaikutti 
oleellisesti vuosisadan jälkipuoliskon kehitykseen.

Työkalujen kehittyminen ja myöhemmin koneistuminen vaikuttivat pal-
jon maanviljelysmaisemaan. Myös väestönkasvulla oli suuri merkitys. 
1850-luvulta 1900-luvun alkuun Tuusulan peltoala seitsenkertaistui. 
Maiseman avaruus ei kaikkialla kuitenkaan lisääntynyt, sillä suurin osa 
uudesta pellosta raivattiin entisille laidun- ja luonnonniityille sekä Kel-
lokosken kartanon sahalaitoksen ja tehtaan miilunpolton autioittamille 
metsämaille, toisinsanoen maisema oli ollut jo entuudestaan avara.

Torppien perustaminen oli tuonut jo 1770-luvulla laajalle levittäytyneen 
mutta määrältään harvahkon asutuksen myös Pohjois-Tuusulaan Kel-
lokosken alueelle. Vaikka varsinaiset pellot eivät vielä tässä vaiheessa 
muodostaneet nykyisen kaltaisia laajoja aukeita, niityt sensijaan olivat 
taajoja Keravanjoen ja sen sivuojien varrella.  Keravanjoen sekä siihen 
laskevien purojen ja ojien varsilla sekä Hornan ja Mikkolanojan väli-
sellä entisellä suoalueella niityt raivattiin pelloiksi 1770–1800-luvun 
kuluessa.17 Hieman ennen vuosisadan puoliväliä eli 1840-luvulta mai-
seman avautuminen alkoi todenteolla, sillä Björkenheimin uudistukset 
Kellokosken tehtaalla vaativat runsaasti puutavaraa ja erityisesti puuhii-
liä ruukin pyörittämiseen,18 joten muutamassa vuosikymmenessä Kello-
kosken sankat, 1700-luvun alun metsäpalojen jäljiltä kasvaneet metsät 
oli hakattu viimeistä runkoa myöden aina Kaukasten lankarullatehtaal-
le asti ja poltettu miiluissa hiiliksi. Hiilimiilujen pohjia ja miilukuoppia 
löytyy edelleen runsaasti hiekkaisilta mäentörmiltä ympäri Kellokosken 
kartanon entisiä metsäalueita.Vanhankylän alueelle torppia ilmaantui 
1790-1800-lukujen vaihteessa Stålhanen saatua Vanhankylän suoaluei-
den pellonraivaustöidensä palkkiona koko Vanhankylän alueen itselleen.

1860-luvulla eteläisen ja itäisen Tuusulan maisema alkoi muuttua. Ke-
hitykseen vaikutti ratkaisevasti vuonna 1862 valmistunut Helsingin ja 
Hämeenlinnan välinen rautatie. 1860-luvun taitteessa alkoi myös Tuusu-
lan teollistuminen pitkälti Kellokosken ruukin omistajavaihdoksen myö-
tä ja rautatien suomien kuljetusmahdollisuuksien takia. Myös säilyneen 
rakennetun ympäristön osalta vuosikymmen on vedenjakaja: Tuusulan 
rakennuskanta on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 1800-luvun 
puolivälin jälkeiseltä ajalta.

Teollisuus ja sotaväki toivat Tuusulaan ensimmäiset maanviljelyskult-
tuurin ulkopuoliset vaikutteet. Teollisuus asettui Tuusulassa ensin Kel-
lokoskelle, jossa esiteollinen ruukki muuttui vähitellen teollisen aika-
kauden tehtaaksi. Jokelaan ja Keravalle teollisuus tuli rautatien muka-
na, Järvenpään pienteollisuus saavutti vasta maanviljelyksen kehittämi-
seen ja kasvinjalostukseen erikoistuneen Järvenpään kartanon konkurs-
sin myötä 1910–20-luvulla. Hyrylän varuskunta-alue syntyi 1800-luvun 
puolivälissä Krimin sodan seurauksena jo pitkään armeijaa virkatalona 
palvelleen Saksan puustellin läheisyyteen ja strategisesti tärkeään tien-
risteykseen. Teollisuus ja varuskunta loivat perustan taajama-asutuk-
sen kehittymiselle ja elinkeinoelämän synnylle, kun maaseutuväestös-

17 Vanhankylän kartanon isojakokartat 1784-86, Kuninkaankartaston karttalehdet vuosilta 1766-
1805 (ei reippaasti pienennetty näköispainoskirja, vaan originaaleista skannatut tiedot).

18 Olli Helasvuo, diplomityö ”Kellokosken ruukin historia”, s.24. 1999. TKK/Aalto yliopisto.

tä koostunut tehdastyöläisten joukko irtaantui luontaistaloudesta. Uudet 
väestöryhmät olivat myös tärkeä ponnahduslauta yhdistys- ja järjestötoi-
minnan synnylle.

Tuusulanjärven huvilat ovat oma kokonaisuutensa Tuusulan kulttuuri-
maiseman historiassa. Suomalaisten virkamiesten, kauppiaiden ja upsee-
rien suurhuvilat olivat ensimmäiset alueella: Salmelan perusti senaattori 
C.A. Sederholm, Iloniemen kauppias Adolf Liljeroos, Onnelan esitte-
lijäsihteeri Karl Forssell, Syvälahden ja Syvärannan ritari Birger Lun-
dahl sekä Toivolan eversti Fredrik Wilhelm Fraser, jonka lapsista muuta-
ma päätyi avioon vastarannalla sijainneen Vanhankylän kartanon Åströ-
mien kanssa. Maalauksellinen maisema, rautatien tuoma liikenneyhteys 
ja myöhemmin 1800-luvun viimeisinä vuosina myös kantavenäläisten 
matkustuskielto valtakunnan rajojen ulkopuolelle antoivat yhdessä ve-
näläisen varuskunta-alueen kanssa polttoainetta huvilakulttuurin kehit-
tymiselle. 1900-luvun alku myllerryksineen ja vallankumouksen jälkei-
sine emigrantteineen antoi myös tarunhohtoa Rantatien yhdyskunnalle, 
vaikkakaan eri maailmat eivät juuri kohdanneet muualla kuin kirjalli-
suuden sivuilla ja ohimennen kärritiellä. Kansainvälinen tuulahdus on 
enemmän aidan takaa kurkittua tarua kuin arkitodellisuutta. Taiteilijayh-
teisöä ei erityisemmin pidetty osana paikallista maalaisyhteisöä vaan se 
oli oma, eristetty maailmansa johtuen taiteilijoiden lähtötaustasta (toinen 
puoli oli aatelistoa ja toinen porvaristoa/älymystöä) ja yhteiskunnallises-
ta asemasta että elämäntapojen ja -arvojen erilaisuudesta johtuen.

4.5. 1900-LUVUN LUVUN ALUN ASUTUS- JA 
MAANOMISTUSOLOT

Vielä 1800-luvun alussa tilojen halkominen oli harvinaista. Tuusulan 
asutus muodostui pääasiassa vanhoista kantatiloista ja niiden puolikkais-
ta sekä torpista. Keisarillisella asetuksella vuonna 1852 määrättiin, että 
tilan tuli elättää viisi täyskasvuista henkilöä. Halkomista haluttiin rajoit-
taa, jotta tila tarjoaisi töitä ja elatuksen asujilleen. Myös veronmaksuky-
vyn säilyttäminen oli päämääränä. Vuoden 1864 asetuksessa maa-alan 
itseiselatuksen vaatimus pienennettiin kolmihenkisen perheen tasolle. 
Tämä vaikutti merkittävästi pientilojen ja palstojen syntyyn.

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun asutustoiminta vaikutti Tuusulan 
maaseutumaisemaan syvästi, eniten isojaon ohella ennen viime sotia. 
Asutustoiminnan taustalla oli väestönkasvun synnyttämä maanlaajuinen 
tilattoman väestön ongelma. Tuusulassa etenkin kunnan pohjoisosiin 
syntyi suuri määrä palstatiloja.

Suurin yksittäinen maiden palstoitus tapahtui Kellokosken kartanon 
mailla. Tausta on historiallisesti erikoinen. Kellokosken kartanon torp-
parit pyysivät senaatilta vuonna 1906, että valtio ostaisi konkurssin par-
taalla häilyvän Mellinien omistaman kartanon maineen ja jakaisi ne itse-
näisiksi pientiloiksi. Entiset, ns. vanhat torpparit saivatkin viljelyalansa 
verran maata, ja jäljelle jäänyt maa palstoitettiin. Viljely- ja asutuspals-
toja muodostettiin yhteensä 174, ja uudet 600 asukasta muuttivat Kello-
koskelle vuonna 1912.19  Vastaavanlainen palstoitus mutta huomattavas-
ti pienemmässä mittakaavassa tapahtui Jokelan tiilitehtaan Hausjärven 
puoleisilla ulkotiloilla: Hirvenoja ja Kallioistenmaa palstoitettiin osit-

19 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia III, s. 162-166.

tain vuosina 1913–15, jolloin ostajina oli etupäässä tiilitehtaan maatilal-
la työskennelleitä alustalaisia. Tiilitehdas myi pois myös Junttilan torpan 
Nukarintien varrelta sekä Jokelan koulukeskuksen vieressä sijaitsevan 
Riihihaan alueen tonttipalstoina.20

Muualla Tuusulassa uudisasutus oli 1900-luvun alussa vähäistä, ja suu-
rin osa siitä liittyi Jokelan ja Hyrylän taajamien kasvuun. Palstoittamista 
tapahtui myös Etelä-Tuusulassa, joskin se oli määrältään vähäisempää 
ja usein ennemminkin yksittäisten talojen vapaaehtoisen kaupankäyn-
nin synnyttämää. Kuitenkin Tuusulan väkiluku kasvoi huomattavasti 
1800-luvulla ja itsenäisyyden ajan alussa. Väestönkasvu näkyi myös ti-
lojen halkomisena perinnönjakojen yhteydessä, kun uudet asetukset sal-
livat pienempien tilojen synnyn. Vuonna 1918 tullut torpparilaki ei luo-
nut uusia viljelyksiä, mutta se yksinkertaisti maanomistusta, kun torppa-
ri- ja mäkitupa-alueet itsenäistyivät: edellä mainittujen lisäksi itsenäistyi 
67 torppaa ja lampuotitilaa (suurin osa näistä syntyi konkurssiin pääty-
neestä Vanhankylän kartanosta) sekä 152 mäkitupa-aluetta.21

Maanomistukseen liittyvät kysymykset näkyivät maisemassa selkeim-
min uusien palstatilojen peltoalan raivaamisessa. 1800-luvun lopulla al-
kanut torppien itsenäistyminen laajensi peltoalaa eniten läntisessä Poh-
jois-Tuusulassa, jossa ei sitä ennen ollut nykyisiä laajoja aukeita. Itäi-
sessä Pohjois-Tuusulassa eli Kellokosken kartanon mailla maiseman rai-
vaus oli alkanut jo 1800-luvun alussa mutta ei nykyisen Kellokoskentien 
varrella vaan puro- ja ojatasangoilla.22 Etelä-Tuusulassa vanhoilla vilje-
lyalueilla tilojen lohkominen taas synnytti uutta viljelyalaa, pääosin en-
tisille luonnonniityille.

20 Spoof, s. 96-97.
21 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia IV, s. 68.
22 Kuninkaankartasto 1770-1805, pitäjänkartat 1840-luvulta ja Senaatin kartasto 1870-90-luvuilta.
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4.6. SODANJÄLKEINEN MAISEMA
Suunnitelmallinen ympäristön muokkaaminen on sodanjälkeisessä kehi-
tyksessä keskeistä. Toisaalta heti sodan jälkeen alkanut voimakas elin-
keinorakenteen muutos ja 1970-luvun alusta myös pääkaupunkiseudun 
vaikutus on muuttanut teollisuuden ja Hyrylän varuskunnan ympärille 
syntyneet asutuskeskukset laajoiksi pientalovaltaisiksi taajamiksi.

Maaseudulla viime vuosisadan jälkipuoliskon kehitys on selvimmin 
näkynyt agraariyhteiskunnan tapojen ja yhteisöjen häviämisenä. Pe-
rinteiseen maatalouteen liittyvät rakennukset ovat hävinneet tai siirty-
neet muuhun käyttöön. Viljelysmaiseman umpeenkasvaminen erityises-
ti lampaiden laidunnuksen loppuessa sekä taajan asutuksen määrän ja 
muodon kasvaminen ulos perinteisen kulttuurimaiseman kehyksistä on 
50 vuoden kuluessa muuttanut maaseudun maisemakuvan.

Siirtoväen asuttaminen ja muu sodanjälkeinen muuttoliike 1940- ja 
50-luvuilla oli sodanjälkeisen Tuusulan merkittävin tapahtuma. Tuu-
sulaan syntyi vuosien 1940 ja 1958 välillä toistatuhatta viljelys-, asun-
to- tai asuntoviljelystilaa. Vuoden 1940 pika-asutuslain kautta syntyi ai-
noastaan 19 viljelystilaa ja 7 asuntotilaa, kun suurin osa evakoista pala-
si rauhan tultua Karjalaan. Vuoden 1945 maanhankintalain perusteella 
sen sijaan pakkolunastettiin siirtoväelle ja muille maansaajille yhteensä 
70 viljelystilaa, 91 asuntoviljelystilaa ja 645 asuntotilaa. Vapaaehtoisen 
kaupankäynnin myötä syntyi uusia viljelystiloja 49 ja asuntoviljelystilo-
ja 39 sekä asuntotiloja 257.  

Maanhankintalain mukaan puolet uusista tiloista pyrittiin sijoittamaan 
vanhoille pelloille ja puolet raivaamattomalle viljelykelpoiselle maal-
le. Sopivien maa-alueiden selvittämiseksi oli suoritettu inventointi heti 
rauhan tultua. Uusia yli sadan hehtaarin kokoisia viljelyyn soveltuvia 
alueita löytyi Ruotsinkylän länsiosasta, Mäyränkorvesta kirkonkylän ta-
kamailta, Vanhastakylästä Sarsalan suoalueelta ja kylän pohjoispään sa-
vimailta, Jokelan etelä- ja itäpuolelta sekä Kellokosken eteläpuolelta.

Melko tiiviitä pientila-alueita syntyi lähes kaksikymmentä, joista suurin 
on Gustavelundin maille kaavoitettu 300 hehtaarin kokoinen Mattilan 
asutusalue.23 Toinen suuri alue oli Jokelan eteläpuolinen Perttu. Näiden 
lisäksi syntyi yli 20 noin parinkymmenen tontin pientila-aluetta.

Etelä-Tuusulan asutus oli 1940-luvun alkuun asti sijoittunut suurten pel-
toaukeiden lähiympäristöön. Kylien väliset alueet olivat joitain pientilo-
ja lukuun ottamatta joko metsäisiä, asumattomia vyöhykkeitä tai kuten 
Tuusulanjärven molemmin puolin peltoaukeita.24 1940- ja 50-lukujen 
kuluessa erityisesti Kirkonkylän Mattilanpellon sekä Jokelan Pertun ja 
Tiensuun maisema muuttui totaalisesti uusien asuntoalueiden ja tilojen 
myötä. Entisistä metsämaista tuli paikka paikoin yhtä tiheään asuttuja 
kuin vanhat viljellyt alueet olivat olleet. Kaksi vuosikymmentä mullis-
ti täydellisesti myös maaseudun rakennuskulttuurin, kun rakennusaine 
vaihtui vähitellen hirrestä sahatavaraan. Uusi pientalotyyppi oli käytös-
sä niin taajamissa kuin maatilan päärakennuksissa. Muutamissa tapauk-
sissa myös vanhojen maatilojen päärakennuksia korvattiin rintamamies-
talotyyppisillä ratkaisuilla, sillä tyyppiratkaisuja kopioitiin eri viran-
omaistahojen ja neuvontajärestöjen välillä ja toisaalta näitä ratkaisuja 
suunnitellut arkkitehtikunta oli suhteellisen pieni. Hyväksi havaittuja ja 

23 Rosenberg, Tuusulan historia 1924-1985, s. 69-81.
24 Pitäjänkartta vuodelta 1934.

Jälleenrakennuskauden aikana syntyneet 
asuinalueet. Lisäksi syntyi lukuisia yksittäisiä 
viljelys- ja asutustiloja. PS. 6_jalleenrakennus-
kausi.jpg
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standardoituja ratkaisuja viljelivät myös rakennusmestarit ja vaikka esi-
merkiksi asutushallitukselta ostetut suunnitelmat piti palauttaa, moni jät-
ti palauttamatta ja lainasi suunnitelmat edelleen. Useimmiten rakentami-
seen saadun tuen ja lainojen ehtona saattoi olla tyyppiratkaisujen käyt-
täminen - toisinaan pelkkä sosiaalisen kontrollin luoma paine riitti van-
han perinteen hävittämiseen. Myös Maatilahallituksen rakennusosaston 
virkamiehet ohjeineen ja tyyppipiirustuksineen saivat useat luopumaan 
perinteisistä talonpoikaistaloistaan ja rakentamaan tilalle kaikkialle Suo-
meen rakennettuja tyyppiratkaisuja, joita on sittemmin kaduttu raken-
nusten paljastuttua lyhytikäisiksi ja käytännössä korjauskelvottomiksi.

1960–70 lukujen kuluessa Tuusulan kehityksen painopiste siirtyi maa-
seudulta taajamiin. Uutta peltoalaa ei juurikaan syntynyt 1970–1990-lu-
vuilla, mutta 2000-luvulla pellonraivaus on jälleen nostanut päätään pie-
nimuotoisesti. Rakentaminen on keskittynyt pitkälti miltei hallitsemat-
tomasti laajeneviin, kunnan omistukseensa hankkimilleen peltoalueille 
levittäytyviin pientalomattojen muodostamiin taajamiin, vaikka tietyil-
lä alueilla olisi edullisempaa rakentaa ylöspäinkin. Ensimmäiset kun-
nan kaavoittamat omakotitaloalueet nousivat vuonna 1969 Riihikal-
lioon, Hietarinteentielle ja Jätintie-Pahanjäljentie – Isohaantie alueelle. 
Riihikallioon nousivat myös ensimmäiset Tuusulan kerrostalolähiöt, joi-
den suunnittelu alkoi 1960-luvun alussa lääninhallituksen kehoitukses-
ta. Vuoden 1963 kaavasuunnittelun yhteydessä mainitaan, että kerrosta-
loalueen suunnittelu Tuusulan kunnan Perä-Hyrylään on aloitettu. Ajan-
kohta on juuri se, jolloin lähiörakentaminen kaikkialla Helsingin ympä-
ristössä alkoi. Ensimmäiset Riihikallion kerrostalot valmistuivat 1968 
Haukantien varteen.25  Vastaavat alueet olivat suunnitteilla myös Kello-
koskelle ja Jokelaan, mutta kumpainenkin suunnitelma jäi lähestulkoon 
toteutumatta: kumpaiseenkin kylään nousi vain yksi useampikerroksi-
nen pistetalo. Oma erityisalueensa on Suomen ensimmäisten asuntomes-
sujen alue Lahelanrinteessä vuodelta 1970.

Tuusulan sijainti pääkaupunkiseudun lievealueella on monin paikoin 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana muuttanut maaseutua lähes 
taajamamaisemaksi kolmen keskustaajaman ympäristössä. Uutta, parin 
vuosikymmenen aikana kehittynyttä ilmiötä kutsutaankin maaseudun 
taajamistumiseksi. Tällä tarkoitetaan kaupunkimaisen asumisen ja mai-
semakuvan tunkeutumista asutuskeskusten ympäröimälle maaseudulle. 
Tuusulan rantatie on hyvä esimerkki arvokkaasta maaseutumaisesta mai-
semakokonaisuudesta, jonka luonteen ja ilmeen on viime aikoina muut-
tanut huonosti vanhaan historialliseen kulttuurimaisemaan ja rakennus-
kantaan istuvien, pääasiassa pakettitaloista koostuvien uudisrakennusten 
alati leviävä joukko, jollainen on erittäin tyypillistä lähestulkoon kaikille 
uusille suomalaisille omakotialueille. Lisärakentamisen, korjaustoimin-
nan ja kaavasuunnittelun yksityiskohtaisempi ohjaus olisi suotavaa.

25 Koskenranta, esitelmä vuodelta 1995 Riihikallio-päivältä. Lääninhallituksen kehoitus 
rakennuskaavan laatimiseksi , kirjelmä 3.8.1960.

4.7 LIIKENTEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖT
Liikenne on niin kulttuurihistoriallisesti kuin maisemallisestikin oleelli-
nen osa Tuusulaa. Tie vaikuttaa monin tavoin läpikulkualueensa maise-
maan ja toimintaan.

Tiet ryhmiteltiin jo keskiajalla yleisiksi maanteiksi, kyläteiksi ja tilus-
teiksi. Lisäksi oli jää- ja talviteitä. Yleisten teiden huolto oli keskiajalta 
1900-luvun alkuun maata omistaneen väestön velvollisuus. Keskiaikai-
nen tie muistutti nykyajan kärrypolkua, vain liikennöidyimmät tiet oli-
vat kärryillä ajettavassa kunnossa. Kruunu kantoi 1600-luvulta alkaen 
erityistä huolta teiden laadusta, mikä johti Suomen tieverkon kehittymi-
seen. Vuosisadan lopulla useimmat yleiset tiet olivat kärryillä liikennöi-
täviä. Uudenmaan tieverkko kehittyi varhain, eikä uusia teitä 1600-lu-
vulta 1800-luvulle juurikaan rakennettu.

Tuusula on esihistorialliselta ajalta lähtien ollut liikenteellisesti keskei-
sessä asemassa. Vanhin virallinen liikenneväylä on jo keskiaikana mai-
nittu Hämeentie (A), joka kulkee Tuusulan halki pohjois-etelä-suuntais-
ta harjujaksoa pitkin. Hämeentie seuraili asuttuja alueita ainoastaan Hy-
rylän ympäristössä, muuten se kulki asumattomien seutujen läpi.  Siitä 
huolimatta Hämeentien merkitys Tuusulan maiseman kehitykselle on 
ratkaiseva.

Hämeentien ja 1680-luvulla perustetun Hollolantien (Mäntsäläntien) ris-
teykseen sijoittui 1850–60-luvulla Hyrylän varuskunta, joka on Hyrylän 
taajaman tärkein lähtökohta. 1980-luvulla purettu Hyrylän kievari (Gäs-
tgifvars) oli tärkeä maisemallinen ja historiallinen kohde. Johannisber-
gin kartano perusti 1600-luvulla krouvin mailleen Hämeentien varteen. 
Krouvi oli mahdollisesti kartanon takamaiden metsänvartijan torpan 
yhteydessä.26 Paikalle kehittyi myöhemmin Ruotsinkylän torpparikylä. 
Krouvin paikalle siirrettiin isojaossa Jussilan tila27, joka yhä muodostaa 
huomattavan historiallisen ja rakennushistoriallisen kokonaisuuden. Hä-
meentien osa Helsingistä Hyrylään kestopäällystettiin jo 1930-luvulla; 
asfaltilla Tuusulan rajalle ja siitä eteenpäin Hyrylän keskustaan asti suu-
rilla betonilaatoilla: Hyrylässä betonilaatat valettiin kesällä 1938.28

Hämeentiestä on säilynyt lyhyempiä ja pidempiä pätkiä, jotka nykyään 
ovat mitä erilaisimpina kulkureitteinä. Pohjois-Tuusulassa Hämeentie 
on nykyäänkin vilkas liikenneväylä. Hyrylässä sitä on jäljellä mm. katui-
na ja kevyen liikenteen väylinä. Myös joitain kärrypolkua muistuttavia 
osia on säilynyt, mm. Palojoen ylityspaikka Jäniksenlinnassa nykyisen 
joenylityksen länsipuolella ja ne antavat ehkä parhaan kuvan tien alku-
peräisestä asusta.

Toinen historiallisesti huomattava yleinen tie on jo mainittu Hollolantie29 
(B), jonka Kellokoskelta eteenpäin vievä osuus rakennettiin 1680-luvul-
la - tähän asti oli kuljettu vanhaa Järvenpään ja Tuomalan kyläläisten 
tekemää kelirikoista kärsinyttä myllytietä. Tie vei Heinolaan asti, min-
kä vuoksi sen liikenteellinen merkitys oli suuri. Tien merkitys Tuusulan 
historiassa liittyy Kellokosken kartanon ja ruukin syntyyn. Kellokosken 
kartano perusti jo 1770-luvulla suuren joukon torppia Pohjois-Tuusu-
laan. Tuusulan pohjoisosat asutettiin ensin nimenomaan Mäntsäläntien 
ansiosta. Mäntsäläntien ja Tuusulantien risteys oli Hyrylässä ja siitä tuli 

26 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 203-204.
27 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 24.
28 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia IV, s. 290.
29 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 196.

Tuusulan historiallinen tiestö. Selitykset tekstissä. 8_tiet.jpg



24

Helsingin tultua pääkaupungiksi yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä lii-
kenteellisistä solmukohdista. Krimin sodan aikainen sotilasleiri perus-
tettiin 1855 Hyrylään Etelä-Suomen ”lukoksi” ja sen tarkoitus oli toimia 
mahdollisen maihinnousun torjujana. Tien varteen Järvenpäähän Kyrö-
län eli Körilän talon maille syntyi jo 1700-luvulla majatalo.30 Sittemmin 
tien varteen syntyi Tuusulan rantatien porvariskotien ja pienen taiteilija-
yhteisön yhdyskunta Hämeenlinnan radan valmistumisen myötä.

Tuusulan rantatie oli ensimmäinen tielaitoksen museotieksi nimeämä; 
tämä tapahtui vuonna 1982.31 Muutaman kilometrin tienpätkällä oli huo-
mattava kulttuurihistoriallinen arvo, sillä sen varrella sijaitsevat Tuusu-
lanjärven itärannan huvilat sekä Tuomalan kylä ja Tuusulan kirkonkylän 
pohjoispää. Viimeaikainen omakotitalojen aluevaltaus ja peltoaukeiden 
sekä järvimaiseman katoaminen on kuitenkin monin paikoin vienyt lii-
aksi huomiota tien varren kulttuurimaisemalta ja yksittäisiltä huviloilta 
puutarhoineen.

Nahkelaan vievä Nurmijärventie (C) on säilynyt useilta kohdin. Se tuli 
yleiseksi maantieksi 1700-luvun lopulla. Tie ylittää Hyrylästä lähdettä-
essä harjualueen. Nahkelan ympäristössä sitä on oikaistu vanhan kylä-
mäen ohi. Nahkelan vanha raitti sekä kylämäeltä erkaneva tie Ruotsin-
kylään ovat maisemallisesti huomattava osa vanhaa kulttuurimaisemaa.

Kolmen merkittävän yleisen maantien lisäksi Tuusulassa on joukko his-
toriallisia kyläteitä, jotka ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä ja mai-
semansa vaihtelevasti. Hienoimman kokonaisuuden muodostavat Siip-
poon kylätiet (D), jotka ovat säilyttäneet mutkittelevan luonteensa häm-
mästyttävän hyvin. Neljään eri suuntaan haarautuvat tiet kohtaavat Siip-
poon vanhalla kylämäellä, joka sijaitsee kauniisti teiden risteyksessä. 
Rusutjärven ympäristössä on säilynyt joitain maisemallisesti vaikuttavia 
kylätien pätkiä (E). Suurin maisemallinen merkitys tiellä on Kaukon ja 
Järvelän kohdalla (F). Paijalan kylänraitti 1800-luvun Yläkylässä on sa-
maten hienosti säilynyt kokonaisuus, jota ympäröi myös erittäin hyvin 
säilynyt kylämiljöö. (G)

Ruotsinkylää ympäröivällä tiestöllä (H) on tärkeä merkitys kyläkuval-
le. Kylän länsipuolella ovat jäljellä kauniisti maastoon asettuneet van-
ha Nahkelantie ja vanha Lahelantie, jotka ovat säilyttäneet suurelta osin 
maisemaansa ja linjaustaan.  Vanhat kylänraitit ovat muuttuneet päällys-
teiltään ja myös linjauksiltaan, joskin ne sijaitsevat suunnilleen alkupe-
räisillä paikoillaan; erityinen arvo on Mangsin luota vanhan Ruotsinky-
län koulun ohitse kulkevalla vanhalla tielinjauksella.

Jokelan ympäristössä on säilynyt kaksi maisemallisesti ja historiallisesti 
tärkeää tietä, jotka ovat Nukarintie (I) ja Siljalantie (J). Nukarintie ra-
kennettiin vuosina 1883–1887. Tie rakennettiin erityisesti Nurmijärven 
asukkaita varten luomaan liikenneyhteys Jokelan asemalle. Tie oli har-
voja 1800-luvulla toteutettuja yleisiä tiehankkeita Uudellamaalla ja sen 
toteutus aloitteesta valmiiksi tieksi kesti lähes neljännesvuosisadan tuu-
sulalaisten vastustuksen takia: tie rakennettiin Kirkonkylän ja Paijalan 
takamaille ja rakentaminen oli kyläläisten vastuulla. Tie rakennettiin lä-
hes viivasuoraan metsäisen moreenimaan halki. Sen varrella oli tuolloin 
ainoastaan Junttilan torppa. Tie on säilynyt lähes alkuperäisessä muo-
dossaan.32

30 Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 202-203.
31 Petri Hiltunen, Tuusulan Rantatie Ruotsin vallan aikana. s. 7.
32 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia III, s. 337-338.

Siljalantie (J) kuuluu Jokelan taajamaan ja se on syntynyt 1900-luvun 
alussa. Sen varrella tai läheisyydessä on suurin osa Jokelan vanhoista 
pientaloalueista. Tie ylittää Palojoen Rämäkosken33 kohdalla, jossa si-
jaitsi kesään 2011 asti yksikaarinen kivisilta; joka oli rakennettu noin 
vuonna 1890. Vanha ja idyllinen, asfaltilla ja muilla rakenteilla kannes-
taan korotettu kivisilta sai hätiköidyn päätöksen perusteella väistyä mo-
dernin, vanhaa imitoivan, profiilipellistä ja betonista konstruoidun uu-
disrakenteen tieltä. Vanha silta olisi kelvannut kevyenliikenteen käyt-
töön ja myös estänyt asuinalueen turhan läpiajoliikenteen. Sillan lähei-
syydessä on Jokelan työväentalo ja Lepolan koulu.

Vuosina 1858-186134 rakennettu Helsinki-Hämeenlinna -rautatie on his-
toriallisesti merkittävin liikenneyhteys Tuusulassa. Se liittyy lähes kaik-
kiin 1800- ja 1900-lukujen maisemaan vaikuttaneisiin tekijöihin. Rau-
tatien varteen ovat syntyneet Tuusulan hallinnon alaisena Keravan, Jär-
venpään ja Jokelan taajamat. Aluesuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
myös ne maisematilat, jotka avautuvat ratalinjalta, Jokelan eteläpuoli-
nen peltoaukeat savenoton muokkaamine maisemineen ja Ristikydössä 
laajat peltoaukeat oikoradasta huolimatta; Järvenpää on jo valitettavasti 
pilannut täysin oman tunnusomaisimman kulttuurimaiseman ratalinjalta.

33 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia IV, s. 19 kuvateksti.
34 Rosenberg, Suur-Tuusulan historia III, s. 350–354. Tuusulan osalta rautatie valmistui 1861, 

vihittiin käyttöön alkuvuodesta 1862.
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5. RAKENNUSKULTTUURI

Tuusulan rakennuskannalle on tyypillistä monimuotoisuus. Taustalla 
ovat perimmiltään liikenneväylät, jotka ovat tuoneet Tuusulaan raken-
nuskulttuuria rikastuttaneet instituutiot ja toiminnot. Rakennukset säily-
vät usein sen mukaan, miten ne sopeutuvat muuttuviin elämäntapoihin ja 
uusien omistajien käyttöön. Tämä näkyy selvästi Tuusulassa 1900-luvul-
la, kun entiset maanviljelysympäristöt ovat muuttuneet taajamien osiksi 
tai niiden lievealueiksi.

Maaseudun rakennuskulttuurin pohjakaavat
Maalaistalojen pohjakaavat noudattavat yhtenäistä kehityslinjaa. 
Maaseudun rakentamisessa vakiintui 1700-luvun kuluessa yleiseksi raken-
nustyypiksi paritupa. Rakennustyyppi syntyi usein yksinäistuvasta, kun 
rakennusta jatkettiin symmetrisesti toisella tuvalla tai salilla - toisinaan 
vanhasta tuvasta tehtiin sauna kuten on tapahtunut Seurasaareen siirretyssä 
Niemelän torpassa.
 
1700-luvulla säätyläisrakennuksissa yleistyi ns. karoliininen pohjakaava, 
jossa huonetilat jaettiin päätykamareihin ja keskeisesti sijoitettuun tupaan, 
jonka edessä oli koko tuvan levyinen eteistila. Mallin takana oli ruotujakolai-
toksen virkatalot, joiden perusmuoto oli tämä neljän kamarin, salin ja eteis-
hallin ratkaisu. Karoliininen pohjakaava jäi elämään erilaisina pienempinä 
variaatioina kansanrakentamiseen aina 1940-luvulle asti. 
Sydänseinätalot tulivat talonpoikaisrakentamiseen 1800-luvun loppupuolella. 
Ne olivat viimeinen askel ennen vapaiden pohjakaavojen syntyä. Sydänsei-
nän molemmin puolin saatettiin huonetilat järjestää käyttäjän toivomusten 
mukaan.

Rakennuksen ikä on suunnilleen määritettävissä jo sen pohjakaavan perus-
teella, tosin määrityksessä on otettava aina huomioon myös paikallinen tradi-
tio sekä perustamistapa, työkalujen työstöjälki, nurkkaliitokset ja mahdolliset 
merkit aikaisemmista rakennusvaiheista - ja muistettava se seikka, että ra-
kennusmateriaaleja, erityisesti hirsiä, ovia, ikkunoita laseineen, sokkelikiviä 
ja heloja on kierrätetty niin kauan kuin ne ovat olleet käyttökelpoisia. 

Talojen kattomuodot
Kattomuodot kertovat pohjakaavoja selkeämmin erilaisten tyylisuuntien 
vaikutukseen maalaistaloissa. Harjakatto on talonpoikaisrakentamisen iki-
vanha kattotyyppi, jonka ohelle muita kattotyyppejä alkoi ilmestyä 1700-lu-
vun lopulta alkaen. Taitekatto pohjautuu 1700-luvun lopulla rakennetuista 
säätyläistaloista, mutta suurin osa nykyaikaan säilyneistä taitekatoista on 
jugendin mukanaan tuoman 1910- ja 20-lukujen tuotosta. 

Aumakatto liittyy erityisesti empireen mutta myös 1700-luvun ylempien 
upseerien sotilasvirkataloihin mallipiirustuksineen. 1900-luvulla aumakattoa 
on käytetty klassistisissa rakennuksissa. Telttakatto on tavallaan aumakaton 
typistys, joka esiintyy pääosin klassistisissa, pohjamuodoltaan neliömäisissä 
asuinrakennuksissa ja erityisesti talousrakennuksissa kuten viljamakasiineis-
sa ja eteläisessä Suomessa harvinaisissa kesänavetoissa. Myös funktionalistis-
sa pientaloissa on telttakattoja. Aumattu telttakatto ja mansardikatto esiin-
tyvät lähinnä 1900-luvun alkupuolen rakennuksissa, joita Tuusulasta löytyy 
molemmista vain muutama esimerkki. Mansardikaton lappeet peittävät 
rakennusta kaikilta sivuilta, taitekatto vain kahdella vastakkaisella sivulla.

Vinkkeli- ja pseudovinkkelitalot eroavat siinä, että pseudovinkkelitalo on 
useimmiten syntynyt poikkipäädyllä jatketusta rakennuksesta.   

Frontoni on päätykolmio. Keskirisaliitti on rakennuksen pitkän julkisivun 
keskilinjalla oleva, mahdollisesti hieman ulkoneva, poikkipääty, jota on 
korostettu erilaisin arkkitehtonisin tehokeinoin kuten pilasterein. Pilasteri on 
esim laudoista tehty valepilari, joka ulkonee hieman julkisivusta ja saattaa 
piilottaa taakseen mm. pitkänurkkaisen hirsiliitoksen päät, följarin - tai ei 
välttämättä yhtään mitään. 
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5.1. MAASEUTUVÄESTÖN RAKENTAMINEN
Tuusulan vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1700-luvulta. Tätä van-
hempia maalaistaloja Suomessa ei juuri ole. Puu vaatii jatkuvaa huoltoa 
ja se sallii muutoksia, minkä vuoksi yli satavuotiaat rakennukset ovat 
usein menettäneet alkuperäisen ulkoasunsa. Hieman yleistäen voi kui-
tenkin sanoa, että Tuusulan rakennuskulttuuri käsittää edustavan otok-
sen 1700-luvun puolestavälistä nykyaikaan.

Ennen 1800-lukua kaikki Tuusulan tunnetut rakennukset olivat lähes 
kauttaaltaan puuta. Kiveä oli ainoastaan uuneissa ja talojen nurkkakivi-
nä ja joissain tapauksissa myös umpisokkeleina sekä holvattuina kellari-
tiloina. Vesikatot olivat olkea tai tuohea ja malkoja, 1700-luvulta alkaen 
myös joissain tapauksissa lautaa. Punamultaus ja vuoraus yleistyivät 
vasta 1800-luvulla. Perinteisen rakentamisen piirteet säilyivät pisimpään 
torpissa ja pieneläjien asumuksissa, joskin niitäkin alettiin verhoilla lau-
doituksella jo 1900-luvun alussa.

Vanhin maaseudun asuinrakennus on ollut sauna, jossa on vain yksi sal-
vottu huone ja kota eteisenä.  Tupa on rakennettu samalla periaatteella 
kuin sauna joskin suurempana. Maatilojen asuinrakennusten perusmal-
liksi vakiintui keskiajalla ns. paritupa, jonka keskellä on läpikuljettava 
eteinen ja eteisen molemmin puolin tupa ja vierastupa (sali). Ulkomuo-
doltaan paritupa on pitkänomainen satulakattoinen rakennus, jonka taus-
talla on perheen vaurastuessa tullut mahdollisuus laajentaa asuintilaa. 
Eteiseen, yleensä sen peräosaan saatettiin seinällä tai erillisellä salvok-
sella erottaa vielä eteiskamari. Hirsirakennusta voi joustavasti muuttaa. 
Ensin saatettiin rakentaa vain yksinäistupa, jossa oli eteinen ja tupa ja 
myöhemmin lisättiin sali symmetrisesti toiselle puolelle eteistä. Tupaa 
saatettiin jatkaa kahdella kamarilla ja niin edelleen. Rakennusten siirto-
jen yhteydessä uusia huoneita usein lisättiin, kun talo oli valmiiksi pala-
sina ja sitä oli näin helpompi käsitellä. Köyhissä olosuhteissa vanhasta 
tuvasta saatettiin tehdä sauna (palattiin takaisinpäin) ja uusi tupa raken-
nettiin asuinhuoneeksi. Porstua- eli eteiskamari saattoi olla vieraskäytös-
sä tai ruokakomerona.

Tuusulassa on säilynyt yksinäistupia lähinnä vanhimmissa torpissa sekä 
1900-luvun alun palstatiloilla uudisrakennuksina. Useimmat säilyneet 
parituvat ovat kuitenkin alkuaan olleet yksinäistupia. Parituparatkaisuun 
perustuvia maatilan päärakennuksia on säilynyt toistakymmentä. Täl-
laisia ovat mm. Hyökkälän Klaavola ja Saksa (Puustelli), Ruotsinkylän 
Bak-Vesterby, Jeppas ja Nedre-Gummi, Maantiekylän Jussilan vanha 
tupa, Paijalan Koukku, Nahkelan Maula, Kirkonkylän Ali-Kottu, Rusut-
järven Laurila, Siippoon Tapani ja vuonna 2005 purettu Nummi-Mattila 
sekä Kellokosken Etu-ja Taka-Horna. Merkittävästi muutettuja paritupia 
ovat Lahelan Mäkelä, Kirkonkylän Krapi ja Jokelan eteläpuolinen Lepä-
noja. Kaiken kaikkiaan paritupia löytyi Tuusulan alueelta yli kaksikym-
mentä yksilöä. 

Ensimmäiset tyylivirtausten muovaamat rakennukset ilmestyivät maa-
seudulle 1700-luvun puolivälin tienoilla. Kustavilainen mansardi- ja tai-
tekatto (mansardikatto on aumattu taitekatto; taitekatto ainoastaan pitkil-
tä sivuiltaan taitettu) tuli kaupunkeihin 1700-luvun puolivälissä ja levisi 
hyvin nopeasti maaseudulle säätyläisten ja rikkaimpien talonpoikien ra-
kennuksiin. Tuusulassa on muutama säilynyt esimerkki tämän vaiheen 
taitekatoista: Tuusulan pappila. Myös Hyökkälän Klaavolan pääraken-
nuksessa on aikaisemmin ollut taitekatto samoin Rusutjärven 1776 ra-
kennetussa Lauri(la)ssa, jossa taitekaton rakenteet ja päätyjen pyöreät 

Lassilan talo Paijalan Alikylässä oli tyypillinen kahdessa vaiheessa rakennettu paritupa väli- ja päätykamareineen. Tuusulan museo. v6799_lassila_alikyla_TM.jpg
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ikkunat löytyivät peruskorjauksen yhteydessä.35  Kaupungeissa taitekat-
to meni pois muodista 1820–1830-lukujen aikana, useasti asemakaavo-
jen kiellettyä ko. katon käyttö36, mutta maaseudulla sitä käytettiin vielä 
vuoden 1850 jälkeen, kuten Tuusulassa Tuomalan Kylänpään pääraken-
nuksessa. Tuusulassa mansardi- ja taitekatto palasivat uudelleen muo-
ti-ilmiöksi kansallisromantiikan myötä 1910–20-luvuilla, jolloin moni 
uudisrakennus navetasta asuinrakennukseen sai kattomuodokseen tai-
tekaton tai päädyistä puoliksi aumatun taitekaton ja muutamat sen eri-
koismuodon eli osittain tai kokonaan aumatun taite- eli mansardikaton. 
Useimmat näistä olivat Karl-Johan Winqvistin käsialaa, eivät tosin kaik-
ki, sillä taitavimmat kirvesmiehet rakensivat ”syrjäkylille” asuintaloja 
ilman piirustuksia37 kuten esimerkiksi 1915 Kannakselta tuoduista hir-
sistä rakennetussa Vanhankylän Rajamäessä (Råbacka) ja Vaasan talo 
Nuppulinnassa.

Mielenkiintoinen ilmiö, kaksikerroksinen rakennustyyppi, on ilmeisesti 
levinnyt Keski- ja Länsi-Uudellemaalle kahta kautta: kaupunkien por-
varistaloista ja toisaalta 1800-luvun puolivälissä ratatöiden houkuttele-
mien pohjalaiskirvesmiesten mukana.  Ainoa säilynyt esimerkki asuinra-
kennuksesta Tuusulassa on Ruotsinkylän Fram-Vesterbyn päärakennus; 
Kellokosken kartanon meijeri (Toimela) ja Pränninmäen aitat/viljama-
kasiinit edustavat tämän tyypin tuotantorakennusta. Järvenpään Vanhan-
kylän kartanon viljamakasiinit kuuluivat samaan kategoriaan. Ali-Ke-
ravan Taka-Mikkolan purettu päärakennus oli samaa rakennustyyppiä. 
Myös Hyrylän Viksbergin piharakennus voidaan liittää tähän rakennus-
tapaan, samoin vanhan Hollolantien varrella edelleen oleva Mäntsälän 
Ohkolan kestikievari ja kantatalo, Kylä-Hemmilä. Purkamiselta säästy-
neitä vastaavia rakennuksia joutuu siis etsimään naapuripitäjistä.

Ensimmäinen rakennustaiteellinen tyyli, joka on jättänyt selvempiä 
jälkiä Tuusulan rakennuskulttuuriin, on empire. Hyökkälän Klaavo ja 
Maantiekylän Jussilan tilan uudempi päärakennus ovat varsin puhdasta 
empiretyyliä, ensimmäistä on tosin muutettu hieman 1990-luvulla.

Ns. sydänseinätalot syntyivät maaseudulle 1800-luvun lopulla kaupun-
kien syvärunkoisten kaupunkitalojen innoittamina. Sydänseinätalo oli 
yhden jatkuvan seinän jakama. Rakennukseen saatiin enemmän huonei-
ta ja sydänseinän molemmin puolin huonejako voitiin suunnitella asuk-
kaan vaatimusten mukaan. Leveä runko pakotti katon harjakorkeuden 
nostoon, joka taas teki mahdolliseksi osittaisen toisen kerroksen raken-
tamisen. Tämä rikastutti julkisivuarkkitehtuuria: frontonit ja ristipää-
dyt ilmestyivät rakennuksiin. Vuoraustapoja tuli lisää, varsin yleinen oli 
pysty-vaaka-pystyvuoraus. Ikkunanpielet koristeltiin rikkailla reliefeillä 
ja kuistien arkkitehtuuriin ilmestyi vaihtelua. Lohkokivistä rakennetut 
kivijalat yleistyivät nopeasti ja teolliset kattomateriaalit korvasivat pe-
rinteiset kateaineet. Sydänseinätalo vakiintui talonpoikaistalon perus-
tyypiksi 1870- 80-luvuilla, mutta karoliinista pohjaa sovellettiin edel-
leen 1930-luvulle asti: kaikki on aina lopulta rakentajien mieltymyksistä 
kiinni.

35 Inventoinnin edetessä tehty kenttähavainto.
36 Henrik Lilius, Suomalainen puukaupunki s. 31.
37 Inventoinnin edetessä tehty kenttähavainto.

Harvinaisempaa rakennuskantaa edustaa kaksikerroksinen paritupaan 
perustuva ratkaisu, jollaisia on yleensä tavattu kestikievareissa. PS. 1_fram_
vesterby_savolainen_IMGP0254.JPG
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Tyypillisiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun vaihteen talonpoikaistaloja 
ovat mm. Nahkelan Perttilä, Siippoon Mäki-Heikkilä, Tuomalan Saarela 
ja Kittelä, Kellokosken Kaunisnummi, Jokelan Tammilehto sekä Ruot-
sinkylän Mangs ja Väfvars.

Uusrenessanssin vaikutukset maaseutuarkkitehtuuriin 1900-luvun vaih-
teessa jäivät yksityiskohtien tasolle. Jugendin mukana rakennuksiin tuli 
kokonaan uusia ikkunamuotoja sekä taitekatto, joka oli maaseudun ra-
kentamisessa suoranainen muoti-ilmiö 1910-luvun lopulta 1930-luvun 
alkuun. Joissain harvoissa tapauksissa tämän ajan rakennukset olivat tii-
lisiä.

Mielenkiintoinen, mutta pieni Tuusulan rakennusryhmä ovat muualta 
siirretyt rakennukset, joita on ympäri Tuusulaa. Apola on entinen pos-
titalo Tampereelta ja se on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1928. 
Syvälahden huvilan päärakennus on siirretty Karjalasta. Jokelan Tien-
suu on tuotu Pohjanmaalta. 1910–30-luvun aikana siirrettiin Terijoelta 
useampi rakennus Jokelan (ja Järvenpään) seudulle: Nuppulinnassa Ai-
nolan päärakennus ja Jokelan Päivärinne sekä Jokelan Valun vihreä in-
sinöörihuvila. Myös Jokelan Riihihaan alueelle on tuotu muutama isom-
pi asuintalo, joista on vielä jäljellä Riihitontunkuja 5. Terijoelta ja yleen-
sä Kannakselta 1910-luvulla siirrettyjen rakennusten taustalla on Järven-
pään kartanon omistajan Bjarne Westermarckin toiminta, sillä hän osti ja 
siirrätti Terijoelta ja lähiseuduilta kaikkiaan 200 huvilaa Järvenpäähän ja 
lähiympäristöön rakennusmateriaaliksi.38 Myös tänä päivänä siirretään 
vanhoja rakennuksia edelleen: esimerkiksi Vanhankylän koulua vasta-
päätä nousi 2000-luvun alussa Pohjanmaalta tuotu vanha hirsikehikko 
uudiskäyttöön ja vanhassa asussa. Samoin Vanhankylän koulun naapu-
rissa oleva Rajamäen tilan 1910-luvulla tehty päärakennus on siirretty 
rakennus, joka on tosin rakennettu uudelleen myös muotonsa puolesta. 
Rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö on ollut perinteinen 
rakennustapa.

1800-luvun lopulta alkaen myös maaseudun rakentamisessa alettiin 
käyttää suunnittelijoita. Maaseutuväestöstä alkoi nousta rakennusmesta-
reita sekä itseoppineita suunnittelijoita. Tuusulassa itseoppineina raken-
tajina ja suunnittelijoina vaikuttivat muun muassa Frans Katajavuori ja 
Fredrik Vuori, joka oli myös keksijä.

Suunnittelijoista varhaisimpia oli rakennusmestari Karl-Johan Winqvist, 
jonka sanotaan suunnitelleen Väfvarsin 1887 valmistuneen pääraken-
nuksen. 1900-luvun alkupuolella hän suunnitteli Ruotsinkylään aina-
kin Karlsron ja Annebergin, mahdollisesti myös Steningen rakennukset. 
Jo aiemmin hän oli rakentanut viljelemänsä Lammaskallion tilan uuden 
päärakennuksen. Rakennusmestari Oskari Suomela piirsi Tuusulaan ai-
nakin Marttilan uuden päärakennuksen. Ruotsinkylän Kaura on perimä-
tiedon mukaan arkkitehti Walter Thomén piirtämä.

Julkisissa rakennuksissa, lähinnä kouluissa käytetyt mallipiirustukset 
innoittivat maatalousjärjestöjä kehittämään rakennusoppaita ja malli-
piirustuksia myös maatalousrakennuksiin. Yksi tunnetuimmista ja kor-
keatasoisimmista rakennusmestarisuunnittelijoista oli Heikki Siikonen, 
joka työskenteli 1910–20 luvuilla maatalousjärjestöjen palveluksessa. 
Siikosen mallipiirustuksiin perustuvia maatilan rakennuksia on Tuusu-
lassa edelleen lukuisia. Siippoossa Päivölän pihapiiri on kokonaan nii-

38 Koulujen kauppala?

Harvinaisempaa rakennuskantaa edustaa kaksikerroksinen paritupaan 
perustuva ratkaisu, jollaisia on yleensä tavattu kestikievareissa. PS. 131 Sö-
derkullan päärakennus PS.jpg

den perusteella rakennnettu. Heikki Siikosen veli Väinö Siikonen suun-
nitteli Kellokosken Malmarin ja Jäniksenlinnan Hakalan päärakennukset 
1930-luvulla.

Inventointiin on kerätty myös 1900-luvun alun palstojen ja torppien ra-
kennuksia ja pihapiirejä. Elintason nousu 1900-luvulla on hävittänyt lä-
hes tyystin jäljet torpparien ja pieneläjien alkuperäisistä rakennuksista ja 
ympäristöistä. Tuusulassa on kuitenkin muutama tällainen pihapiiri sekä 
puolensataa rakennusta tai rakennusryhmää.

Nummimäen käsityöläismökki Paijalan Ylikylässä. 92_C_nummi-
maki_IMG_0487.JPG

Koskenmäellä ja Paijalassa on jonkin verran jälkiä laajemmasta käsityö-
läisasutuksesta. Siippoon Nummikylä on esimerkki kylän läheisyyteen 
syntyneestä torpparikylästä. Yksittäisiä osittain säilyneitä torpan piha-
piirejä ovat Nahkelan Marjala, Ruskelan Suopelto, Kellokosken Uusi-
mäki ja Laaksola sekä Ruotsinkylän Nymans. Hieman yhtenäisempää 
1900-luvun alkupuolen vaatimatonta palsta-asutusta on säilynyt Rusut-
järven länsipuolella sekä Kellokoskella Savikulmassa ja Kukkupakan-
mäellä. Omanlaisensa ilmiö on myös pienten kesämökkikylien muuntu-
minen ympärivuotista asumista sisältäviksi omakotialueiksi. Tuusulassa 
tällaisia ovat esimerkiksi Ketunlinna Paijalan ja Nahkelan rajalla, Rusut-
järven pohjoispään Laurinmäki ja Hyrylän varuskunnan etäläpuolinen 
Korpikylä.

Tuusulan rantatien varrella on jäljellä joitakin mökkejä. Aleksis Kiven 
riisuttu kuolinmökki kuului hänen räätäliveljelleen. Muita vastaavanlai-
sia ovat Syvälahden Fiinan mökki. Kirkonmäen tuntumassa olleita mo-
nia pienempiä asuinrakennuksia edustaa enää nykyinen Tuusulan työ-
läiskotimuseo, joka toimii suntiona ja kylän poliisina toimineiden Nor-
dbergien (ainakin isä ja poika olivat tässä tehtävässä) entisessä talossa. 
Tuusulan Rantatiellä ollut Turkin sotilaan mökki sen sijaan on puret-
tu, samoin moni muu pieneläjien asumus. Vanhan Hämeentien varrella 
Ruskelassa oleva Rinteen palstan asuinrakennus kuuluu myös tähän ryh-
mään. Pohjois-Tuusulassa on joitain 1910-luvulla syntyneiden palstojen 
pihapiirejä, varsin mielenkiintoinen kulmakunta on Nuppulinnan Hor-
nankallio. Nuppulinnan Kerttulan ja Korpelan pihapiirit antavat hyvän 
kuvan 1900-luvun alun palstatilan rakennuksista samoin Niittykulman 
Koivukuja (Laaksola) ja Linjamäen Aromaa, joista edellinen edustaa 
Kellokosken kartanon vanhoja torppia. Nuppulinnan Raitala on säilynyt 
huonommin. Jokelan keskustassa on myös muutamia säilyneitä palstati-
lojen pihapiirejä mm. Kirjurintie 1.

134B Junttilan poskellinen kaksikerroksinen aitta.jpg
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Asuinrakennusten lisäksi pihapiireihin liittyy myös talousrakennuksia, 
joista parhaiten ovat säilyneet aitat. Aitat edustavat myös sitä rakennus-
kantaa, josta todennäköisimmin löytyy myös vanhimmat säilyneet pi-
hapiirin rakennukset. Aittatyyppejä löytyi inventoinneissa useita ja eh-
dottomasti suurin tyyppi määrältään ovat luhtiaitat, joista yleisin on pa-
riluhti ja harvinaisin solallinen pariluhti. Muutama poskellinen aitta ja 
otsa-aitta esiintyvät myös maatalousrakennusten kirjossa edelleen. Eri-
tyisen harvinaiseksi rakennustyypiksi ovat käymässä riihet ja hirsinave-
tat ja toisaalta myös hirsiladot, jollaisia löytyi inventoinnissa alle kym-
menen kappaletta.  

5.2. VIRKATALOT JA KARTANOT

Virkatalot olivat useissa maalaispitäjissä keskeisiä säätyläistaloja. Virka-
talo oli virkamiehelle palkkana annettu, asuttavaksi ja viljeltäväksi tar-
koitettu maatila rakennuksineen. Papistolla ja sotilas- ja siviilivirkamie-
hillä oli virkataloja. Kirkolliset virkatalot poikkesivat muista siksi, että 
niiden pystyttäminen ja ylläpito oli pitäjäläisten velvollisuus.

Virkatalojen kulttuurihistoriallinen merkitys on moninainen. Tilojen hal-
tijat saattoivat olla tärkeitä pitäjänsä historiassa. Rakennukset toivat mo-
nesti paikkakunnalle arkkitehtonisia ja teknisiä uudistuksia ja siksi niillä 
oli usein varsin huomattava rakennushistoriallinen merkitys. Virkatalo-
järjestelmällä ylipäänsä oli yhteiskunnallista merkitystä.

Kirkolliset virkatalot syntyivät jo keskiajalla. Tuusula sai pappilan sa-
malla, kun seurakunta syntyi 1640-luvulla. Pappila on Tuusulan virka-
taloista kulttuurihistoriallisesti arvokkain. Seurakunnan kappalainen sai 
1700-luvun alkupuolella virkatalokseen Rusutjärven Envaldsin.

Tuusulan sotilasvirkataloja ovat olleet Hyökkälän Saksa, Ruotsinkylän 
Väfvars ja Jeppas, Ruskelan Monsas sekä Rusutjärven Katila. Katilaa 
lukuunottamatta ne ovat kuuluneet Uudenmaan ja Hämeen ratsuväki-
rykmentin, vuodesta 1782 Uudenmaan kevyen rakuunarykmentin, vir-
kamiehille. Katila oli Uudenmaan jalkaväkirykmentin kersantin puus-
telli. Tiloista yksikään ei ollut kovin korkea-arvoisen upseerin hallussa, 
mikä näkyi myös tilojen rakennuksissa. Myös asukkaiden vaihtuvuus toi 
oman rasitteensa tilojen ja rakennusten laatuun: tilan kunto ja kunnosta-
minen harvemmin kiinnosti asukasta.

Sotilasvirkataloille laadittiin ensimmäiset mallipiirustukset jo 1600-lu-
vun lopussa ruotujakoista ja hajautettua sotalaitosta luotaessa. Niiden ra-
kentamista ohjattiin myöhemminkin. Tuusulan virkatalojen rakennukset 
eivät juurikaan poikenneet 1700–1800 -lukujen maalaistaloista, vaikka 
onkin luultavaa, että kivijalan ja uunien kaltaiset uutuudet ovat ilmesty-
neet niihin useimpia muita taloja aikaisemmin. Jeppas lienee säilyneis-
tä kolmesta talosta vanhin. Sen asuinrakennuksen vanhimmat osat ovat 
mahdollisesti jo 1700-luvun puolivälistä. Rakennuksen taitekattoinen 
ulkoasu on 1900-luvulta. Hyökkälän Saksan tavoin se on pohjakaaval-
taan perinteinen, myös virkataloissa käytetty paritupa. Väfvarsin nykyi-
set rakennukset on pystytetty vasta sen jälkeen, kun ruotujakolaitos oli 
jo lakkautettu. Tämän vuoksi sitä ei välttämättä tulisi laskea virkataloksi.

Tuusulan ainoa säilynyt kartanokokonaisuus on Ruotsinkylän Johannis-
berg, jonka vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Nykyinen pihapiiri ja ra-
kennuskanta ovat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Tuu-
sulan muita kartanoita ovat olleet nykyään Järvenpäähän kuuluva Van-
hakylä, täysin hävitetyt Gustavelund Kirkonkylässä ja Järvenpään kar-
tano, edelleen olemassa oleva Keravan kartano sekä sittemmin osittain 

hävinneet Paijalan Anttila (Tusbyborg) ja Kellokosken kartano. Kello-
kosken kartanon päärakennus on muutettuna Kellokosken sairaalan käy-
tössä. Jokelan kartano on myöhemmän historiallisen kehityksen tulos, 
eikä sitä voida pitää varsinaisesti kartanokulttuurina kuten ei toisaalta 
Paijalan Anttilaakaan, sillä kyseessä on vain kantatila, jonka sattui omis-
tamaan säätyläinen.

5.3. HUVILAT

Huviloiden ja kesämökkien historia alkoi Suomessa 1800-luvun puoli-
välissä. Suomen huvilakulttuuri alkoi Turun Ruissalosta 1840-luvulla. 
Siitä alkoi autonomian ajan loppuun asti kestänyt suurhuviloiden kau-
si. Niiden piirteitä olivat puistomaiset palstat ja voimakkaasti koristel-
lut asuinrakennukset. Huviloihin liittyi usein henkilöhistoriallisia arvoja. 
Huvilakulttuuri oli 1800-luvun maaseudulla niin sosiaalisesti kuin elin-
keinollisestikin irrallinen.

Tuusulanjärven huvilakulttuurin synty liittyy rautatieyhteyteen ja Tuu-
sulanjärven rannalla sijainneiden kartanoiden ja perintötilojen omistaji-
en sukulaisuus- ja ystävyyssuhteisiin.39 Ensimmäiset huvilat rakennettiin 
Tuusulanjärven itärannalle 1860-luvulla. 1900-luvun vaihteeseen men-
nessä alueelle syntyi toistakymmentä suurhuvilaa, joiden rakennuttajia 
olivat pääasiassa suomalaiset liikemiehet, upseerit ja virkamiehet. Sal-
mela, Iloniemi, Krapi, Onnela, Kukkola eli Syvälahti, Syväranta, Toivo-
la, Sofielund (Tiilikanoja), Koivikko, Lepola, Linnamäki, Kallio-Kunin-
kala, Villa Enckell (Villa Cooper) olivat pääasiassa omistajiensa kesä-
asuntoina, palvelusväki ylläpiti taloa ja tilaa ympäri vuoden; muutamista 
tuli sittemmin ympärivuotisia esim. Lepolasta arkkiatri Hjeltin eläköi-
dyttyä, Onnelasta vallankumouksen jälkeen ja Krapi palasi takaisin maa-
tilan päärakennukseksi vuonna 1905. Fjällbo ei ollut varsinainen suur-
huvila: sen rakennutti nimismies Viktor Frostell perheensä vakinaiseksi 
asunnoksi 1875 ja ajan tapaan tontilla oli karjaakin; vasta myöhemmin 
Fjällbo oli kesähuvilana. Arkkitehtuuriltaan huvilat edustivat aikansa 
muotia: kertaustyylejä sekä nikkarityyliä.
 
1900-luvun alussa myös taiteilijat rakennuttivat huviloita, mutta ympäri-
vuotiseen käyttöön.  Halosenniemi ja Erkkola ovat kansallisromanttisia, 
kuten niiden rakennuttajien aatemaailmaan sopikin. Taiteilijayhteisöön 
kuuluivat myös Järvenpään puolelle jääneet Suviranta, Ainola ja Ahola, 
joka oli alun perin Vårbacka niminen asumus/torppa sekä Tilly Soldanin 
Kaunissaari, joka on pikemminkin maatalo kuin huvila.

Varhaisimpien huviloiden rakennuksia on säilynyt. Näitä ovat Tuusu-
lassa Salmela (Havulinna), Iloniemi, Krapi, Syvälahti, Onnela ja Toivo-
la. Myös mainitut Halosenniemi ja Erkkola ovat säilyneet. Muut huvilat 
ovat joko tuhoutuneet tai niiden rakennukset on myöhemmin korvattu 
uusilla. Tuusulanjärven länsipuolelle syntyi myös huvila-asutusta, joka 
oli rakennuksiltaan ja omistajakunnaltaan pääosin itärantaa vaatimatto-
mampaa. Erikoisin kaikista huviloista lienee ollut Ruskelassa, nykyisen 
Rantamon (Borgmans) kadonneessa naapurissa (Monsas) sijainnut Suu-
tarinlinnana tunnettu kenkäkauppias Laaksosen Sorjola (Yrjölä), jota 
saattoi pitää sekä huvilana että suurehkon ja lyhytikäisen maatilan pää-
rakennuksena. Rakennus edusti tyyliltään uusrenessanssin ja jugendin 
sekoitusta.40 Rusutjärven Leppäranta edustaa myöhäisempää huvilara-
kentamisen vaihetta eli 1930-lukua.

39 Hjelt-Cajanus, Vanhankylän kapteenska ja Anni-täti.
40 Ulpu Lehti, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 104-109.

Suurhuviloista on vain muutama säilynyt ennallaan. Salmela on yksi har-
voista. 49_salmela_IMG_5059.jpg

Pieniä ja arkisia huviloita edustaa ruukkumaakari Grönroosin pikkuhuvila. 
78A Grönroosin huvila eli Koivulahti IMG_4903.jpg



Paljonpuhutut venäläiset liittyvät lähinnä suurhuviloiden myöhempiin 
vaiheisiin ja silloinkin heidän määränsä on vähäinen: Bjelatotsky vai-
kutti Iloniemessä muutaman vuoden 1900-luvun alussa, Gustavelundis-
sa Sosloffit viettivät kesiä vuosina 1913–16 ja Uschkovit Syvärannassa 
vuosina 1904–1916. Paijalan puolella asunut asessori Denisoff puoles-
taan kuului venäläissukuun, joka oli saanut Suomen kansalaisuuden jo 
vuonna 1863.

Huvilakulttuuri alkoi taantua 1900-luvun alussa, kun palstoitus järven 
rannoilla vilkastui ja sosiaalinen ero maaseudun ja huvila-asutuksen vä-
lillä pieneni. Huvilarakennukset myös yksinkertaistuivat. Huviloiden 
merkitys maisemallisina maamerkkeinä on hävinnyt sodan jälkeen, kun 
ympäristön puusto on kasvanut ja merkittäviä huvilarakennuksia on pa-
lanut. 1900-luvulla tulipaloissa tuhoutuneita huviloita olivat Linnamäki 
(1920), Lepola eli Toimela (1943), Syväranta (1947) ja Fjällbo (1981).

5.4. JULKISET RAKENNUKSET

Tuusulan julkinen rakentaminen on tavanomaista maalaispitäjän raken-
tamista, johon kuuluu vaiheita 300 vuoden ajalta. Vanhin julkinen ra-
kennus on kirkko, joka rakennettiin 1730-luvulla. Muuten maaseudun 
julkinen rakentaminen oli 1900-luvun alkuun asti vaatimatonta, koska 
pitäjillä ei ollut merkittävää hallintoa, tai mitkään muut yhteiskunnalli-
set instituutiot eivät toimineet maaseudulla. Tuusulan varhaisiin julkisiin 
rakennuksiin kuuluvat Tuusulan kirkon vieressä sijaitsevat vuosina 1799 
ja 1859 rakennetut pitäjänmakasiinit sekä Kellokosken kirkko vuodelta 
1800.

Vuoden 1865 kunnallishallinnon uudistus pakotti vähitellen kunnat or-
ganisoimaan yleishyödyllisiä laitoksia, mikä vaati rakentamista41. Kou-
lut toimivat 1890-luvulle varsin vaatimattomissa puitteissa, eikä niillä 
välttämättä ollut omia rakennuksia käytössä. Varhaisimpien kouluraken-
nusten jälkeen ensimmäinen kunnallinen rakennus Tuusulassa oli vai-
vaiskoti, Koivukuja vuodelta 1895. 1910-luvun merkittävimpiä julkisia 
rakennusprojekteja Tuusulassa olivat koulujen lisäksi Kellokosken kar-
tanon muuttaminen sairaalaksi ja E. A. Kranckin piirtämä vuonna 1913 
valmistunut Tuusulan vanha kunnantalo.

Tuusulan merkittävimmät julkiset rakennukset keskittyivät aiemmin 
Kirkonkylän läheisyyteen. Vasta 1980-luvulla kunnallishallinnon paino-
piste on siirtynyt Hyrylän keskustaan. Useimmat Tuusulan julkiset ra-
kennukset ovat peräisin 1960-luvun jälkeiseltä ajalta.

Tuusulan vanhat koulurakennukset ovat kunnan kulttuurihistoriallises-
ti tärkeimpiä julkisia rakennuksia. Tuusulan ensimmäinen koulu toi-
mi Tuusulan kirkkoa vastapäässä sijainneessa Malleniuksen mökissä 
1850-luvulta Carl Petter Nybergin lahjoitusvaroilla, koulua kutsuttiin 
Nybergin pitäjänkouluksi; myöhemmin koulu toimi mm Vanhankylän 
kartanon Holjamäellä omassa rakennuksessaan.42 Kansakouluja koske-
va asetus annettiin 11.5.1866; Tuusulassa asiaan herättiin ensimmäisen 
kerran 1869. Vuonna 1898 annettu piirijakoasetus velvoitti kunnat jaka-
maan alueensa koulupiireihin, jotta voitaisiin järjestää jokaiselle opetus-
ta äidinkielellä.43 Koulujen rakentaminen pääsi vauhtiin 1800-luvun lo-
pulta alkaen. Ensimmäiset koulujen mallipiirustukset julkaistiin vuonna 
1892, ja mallipiirustuksia käytettiin yleisesti 1930-luvulle. Tärkeimpiä 
olivat Yrjö Sadeniemen vuosina 1904 ja 1910 laatimat piirustukset, joi-

41 Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia III, s. 399-407.
42 Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia III, s. 572-576.
43 Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia III, s. 593.

ta käytettiin Tuusulassa 1910-luvulla. Kunnassa oli 17 koulua jo vuonna 
1917. Kaksi kolmasosaa kunnan omistamista kiinteistöistä oli kouluja.

Tuusulan koulurakennuksista vanhin on Kirkkotien koulu (Sympaatti) 
Tuusulan kirkkoa vastapäätä vuodelta 1875.44 Ruotsinkylän suomen-
kielinen koulu on vuodelta 1894, Nahkelan ja Rusutjärven alkuperäisiä 
piirteitään menettäneet yläkoulut valmistuivat vuonna 1905. Ruskelan 
yläkoulu on vuodelta 1910. Nummenkylän yläkoulun iästä ei ole tieto-
ja, mutta se saattaa olla 1800-luvun puolelta. Muutamia mielenkiintoi-
sia ja näyttäviä koulurakennuksia on myös menetetty: Vanhankylän ju-
gend-tyylinen koulu paloi pian valmistumisensa jälkeen ja Kellokosken 
suuri Koivumäen koulu 1943 ja Jokelan alakoulu ”Columbia” 2000-lu-
vulla. Kellokosken tehtaan ruotsinkielinen koulu purettiin 1970-luvulla 
seurakuntakeskuksen tieltä.

Vuosina 1923–34 valmistui kaikkiaan yhdeksän koulurakennusta. Nah-
kelan, Nummenkylän, Ruotsinkylän ja Nummenkylän alakoulut pys-
tytettiin vuosina 1924–31 rakennusmestari Arvo Elon laatiman saman 
piirustuksen pohjalta. Ne ovat tyyliltään klassistisia pieniä rakennuksia. 
Arvo Elo laati myös Vanhakylän suuren koulurakennuksen piirustukset. 
Jokelan vuonna 1922 valmistuneen alakoulun suunnittelivat rakennus-
mestarit Emin Henriksson ja G. Osk. Vuokko. Toivo Salervo suunnitteli 
vuonna 1925 tuolloin Nurmijärven puolelle kuuluneen Lepolan koulun. 
Heikki Siikonen piirsi vuonna 1927 Tuomalan koulun. Kellokosken ja 
Paijalan mansardikattoiset koulutalot valmistuivat vuosina 1923–24. Ne 
suunnitteli Lauri E. Mäkinen.

Seuraavat koulut valmistuivat 1950-luvulla: pohjoismaista, funktionalis-
mista ammentavaa modernismia edustavat Hyökkälän (arkkitehdit Viljo 
Rewell ja Osmo Sipari) ja Kellokosken koulut (Osmo Sipari) sekä Kir-
konkylän uusi koulu (rakennusmestari Heikki Siikonen), Pertun koulu 
(Jokela) ja Lepolan koulun lisärakennus sekä Jokelan koulukeskuksen 
ensimmäinen vaihe. 1950-luvun jälkeen Hyrylään on rakennettu useam-
piakin kouluja ja Jokelaan yksi uusi koulu Kolsaan 1980-luvun lopulla.

44 Rauno Selin, Suur-Tuusulan historia III, s. 582.

Ruotsinkylän suomenkielinen koulu on yksi Tuusulan vanhimpia kouluja. 
7_ruotsinkylan koulu_ IMG_4492.jpg

Hyökkälän kansakoulu edusti aikanaan Tuusulan moderneinta kouluraken-
nuskantaa. Suunnittelusta vastasivat Viljo Rewell ja Osmo Sipari. 48_hyok-
kalan_aa_IMG_4102.jpg



Väinölä on tyypillinen vähäeleinen nuorisoseurantalo. 46_vainola_
IMG_4065.jpg

5.5. YHDISTYSTEN JA SEUROJEN 
RAKENNUKSET
Yhdistysten synty 1800-luvun jälkipuoliskolla liittyy paljolti kansalli-
suus- ja kansanvalistusliikkeiden leviämiseen, 1800-luvun lopulta läh-
tien myös työväenliikkeeseen. 1900-luvun alkupuolella yhdistystoimin-
ta tuli myös maanviljelijöiden piiriin.

Tuusulassa ei ole 1800-luvun yhdistysrakennuksia. Suomen ensimmäi-
set työväentalot syntyivät 1880-luvulla. Tuusulan työväentalot Kosken-
mäellä ja Jokelassa olivat pitäjän ensimmäiset yhdistysten rakennus-
hankkeet, joiden molempien pohjalla oli olemassa olevan rakennuk-
sen hyödyntäminen ja laajentaminen. Molemmat talot toteutettiin aivan 
1900-luvun alussa. Kummallakin työväentalolla on suuri historiallinen 
arvo. Erinomaisesti säilynyt Jokelan työväentalo on jopa maakunnalli-
sesti merkittävä.

Nuorisoseurat rakensivat Tuusulaan kolme yhdistysrakennusta. Jäljellä 
ovat Ruotsinkylän jugend-vaikutteinen Solbacken ja Hyrylän Väinölä, 
jolla on lähinnä historiallista merkitystä. Myös Jokelassa oli 1910-luvun 
lopulla valmistunut nuorisoseurantalo, joka purettiin 1970-luvulla.

Nuorempaa yhdistyshistoriallista kerrostumaa edustavat maanvilje-
lykseen liittyvät yhdistykset, joiden rakennuksia Tuusulassa on jäljellä 
kolme. 1930-luvulla rakennetulla Kellokosken pienviljelijäyhdistyksen 
Linjalalla on lähinnä historiallista arvoa. Purolassa sijaitsevan Purolan 
talon historian takana on paikallisen Vanhankylän-Purolan viljelijäyh-
distyksen keskeneräiseksi jäänyt yhdistystalo, jonka Tuusulan kunta lu-
nasti nuoriso- ja juhlatilaksi. Hyrylän maamiesseuran talo on säilynyt 
Hyrylän keskustassa uuden rakennuskannan paineessa, joskaan raken-
nus ei ole varsinaisesti seuraintaloksi rakennettu vaan toisaalta siirret-
ty ja alkujaan leipomoksi muutettu talonpoikaistalo, joka kuului leipo-
motoiminnan jälkeen Suojeluskunnalle. Jokelassa on säilynyt myöhem-
min voimakkaasti muutettu SKP:n järjestötalo 1910-luvun lopulta tai 
1920-luvulta.

Ruotsinkylän Solbacken on hieno jugend-vaikutteinen nuorisoseurantalo. 
14_solbacken_IMG_0019.JPG



Kellokosken ruukin vasarapaja ja joki. 159_A_vasarapaja_SDC11336.JPG

5.6. TEOLLISUUDEN RAKENNUSKULTTUURI
Tuusulassa on kaksi valtakunnallisesti merkittävää teollisuusympäris-
töä, Kellokosken ruukkialue sekä Jokelan teollisuusalue, jonka osa on 
Kartanon teollisuusalue.

Kellokoski on Tuusulan teollisuusympäristöistä vanhin myös rakennus-
kannaltaan. Se rakennetussa ympäristössä on piirteitä sekä esiteollisen 
ajan ruukkiympäristöstä että teolliselta aikakaudelta. Tehdasrakennukset 
ovat pääosin 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alkupuoliskolta, mutta 
ne ovat ryhmittyneet kosken varteen vanhan ruukinyhdyskunnan muo-
toon. Ruukin aikaa edustavat 1800-luvun vaihteen ruukinkirkko sekä 
mahdollisesti 1800-luvun alkupuoliskolta oleva Keskitalon nimellä kul-
keva työväenkasarmi. Muut asuinkasarmit ovat 1800-luvun lopulta ja 
seuraavan vuosisadan alusta. Alue on säästynyt uudisrakentamiselta täy-
sin.

Rautatien rakentaminen mahdollisti radanvarren teollisuustuotannon 
synnyn. Kerava Porvooseen vievän pistoraiteen risteyspaikkana kehitti 
nopeasti mm. puusepänteollisuutta ja irtautui Tuusulasta varhain, Jär-
venpäässä pienteollisuus alkoi vasta 1910-luvun lopulta lähtien radan 
tuntumassa sekä rakettitehtaan muodossa Vanhankyläntien varrella. Jo-
kelan teollisuus alkoi tiilitehtaasta 1870-luvulla. Vuodesta 1900 vuoteen 
1939 perustettiin kuusi muuta tehdasta, joista yksi, Kolsa oli tiilitehdas. 
Jokelan tiilitehtaan läheisyyteen Kartanon teollisuusalueelle syntyivät 
vanutehdas, tulitikkutehdas ja laatikkotehdas. Hieman etelämpänä rau-
tatien varressa sijaitsi Huikossa Jokelan valu ja sitä vastapäätä vuonna 
1952 valmistunut Raken Oy:n tiilitehdas. Tehtaiden rakennuskanta on 
hyvin säilynyt, ainoastaan Kolsan tiilitehdas on kokonaan hävinnyt.

Arvokkain osa Jokelan teollisuushistoriaa on tiilitehdas rakennuksineen. 
Rakennukset ovat pääasiassa 1930-luvulta, mutta niiden sijainti juon-
tuu 1800-luvulta. Tiilitehtaan uunirakennus on saanut suojelupäätöksen 
vuonna 2000. Tiilitehtaan jälkeen arvokkain kokonaisuus on Sörnäis-
ten laatikkotehdas Oy:n alue, joka käsittää prosessitehtaan rakennusten 
sarjan 1930-luvulta. Vain kuivaamo on hävinnyt. Hieman tehdasalueen 
ulkopuolella sijaitsee tehtaan konttori 1930-luvulta. Tulitikkutehdas on 
muutettu vankilaksi. Arvokas kolmessa vaiheessa syntynyt kokonaisuus 
on vanutehdas, joka käsittää 1910- 1940- ja 1950-luvulla syntyneet osat.

Kartanon teollisuusalueella oli tarkistuksen alkaessa jäljellä kahden sa-
tavuotiaan tai vanhemman puutalon ryhmä: tiilitehtaan konttoriraken-
nus ja ns. Jokelantalo, asuinkasarmi, joka purettiin kesällä 2015. Ne oli-
vat tehtaiden lisäksi ainoat Jokelan varhaiseen teollisuuteen liittyvät ra-
kennukset. Kaksi muuta, työväenkasarmi ns. Kellokasarmi ja Pehtoorin 
talo, purettiin jo aiemmin, vuonna 2007.

Jokelassa on myös rakennushistoriallisesti arvokaita työväen asuintalo-
ja 1950-luvulta. Näihin kuuluvat Tulitikkutehtaan rakennuttamat Pik-
ku-Mikkelin rakennukset sekä Kolsan tiilitehtaan kuusi työväen asuin-
taloa päiväkummuntiellä. Ainoat Etelä-Tuusulan arvokkaat teollisuuteen 
liittyvät rakennukset ovat Amer-yhtymän tuotantolaitokset Hyrylässä 
sekä näiden vieressä sijaitsevat 1950-luvun tehtaan työväen asunnot.

Jokelan tiilitehtaan suojeltu rengasuuni sisältä. 176_D_rengasuuni_
IMG_4081.jpg



5.7. SOTILASARKKITEHTUURI
Tuusulassa on kolme puolustuslaitokseen liittyvää rakennuskerrostu-
maa. Varhaisin kerros ovat sotilasvirkatalot (5.2.). Näkyvin osa sotila-
sarkkitehtuuria on Hyrylän kasarmi, jonka säilyneet rakennukset ovat 
pääosin autonomian ajan lopulta. Säilyneet koristeelliset tiilikasar-
mit ovat edelleen osa Hyrylän taajamakuvaa. Nuorin sotaväkeen liitty-
vä rakennuskanta on sotien väliseltä ajalta. Tuomalan Koivikon palsta 
ostettiin 1920-luvun vaihteessa Suojeluskuntain päällystökoulun käyt-
töön. Uudet rakennukset muuttivat täysin vanhan huvilapalstan ilmeen. 
Alueella on tyyliltään klassishenkistä ja funktionalistista arkkitehtuuria. 
Sotien jälkeen rakennukset ovat olleet Taistelukoulun ja sittemmin Puo-
lustusvoimien eri yksiköiden jatkokoulutuskäytössä.

Tiilikasarmit edustavat venäläistä sotilasarkkitehtuuria. 36_K_talli_
IMG_0585.JPG



5.8. TAAJAMIEN RAKENNUSKANTA
Taajamien rakennuskulttuuri käsittää usein monenlaisia rakennuskult-
tuurin muotoja. Rakennuskanta tallentaa monesti taajaman historiaa, 
parhaassa tapauksessa se antaa siitä edustavan kuvan.

Tuusulan kolme taajamaa, Hyrylä, Kellokoski ja Jokela, ovat kukin eri-
laisen historiallisen kehityksen tuloksia. Se heijastuu vahvasti myös ra-
kennuskantaan. Jokaisen syntytausta liittyy maantieteelliseen asemaan, 
joka on ollut teollisuuden kannalta tai muuten tärkeä. Kahden maantien 
risteykseen Hyrylään perustettiin varuskunta, ja sen myötä syntyi asu-
tuskeskittymä. Kellokoski syntyi kosken ja Helsinki-Heinola-maantien 
leikkauspisteeseen, Jokela taas rautatien ja laajojen savikkojen yhtymä-
kohtaan. Myöhemmin omiksi kauppaloikseen eronneet Kerava sekä Jär-
venpää ovat myös syntyneet Tuusulan pitäjän hallinnon alaisuudessa.

Taajamarakenteen kerroksellisuus säilyi suhteellisen hyvin Jokelassa 
aina 1990-luvun lopulle, jolloin hieno 1950-luvun liiketalokeskittymä 
purettiin kylämaisemaan suuruudeltaan sopimattoman S-marketin tieltä 
ja samassa yhteydessä K-kauppa laajensi liikerakennuksensa yhtälailla 
suhteettoman suureksi - hieno keskustaajama pilattiin lopullisesti kaik-
kialle tunkeutuvan ylimitoitetun ja kasvottoman bulkkirakentamisen 
myötä.  Jokelassa on kuitenkin jäljellä suuri määrä arvokkaita teollisuu-
den rakennuksia. 1900-luvun alun historiasta muistuttavat myös työvä-
entalo ja rautatieasema muutamine asuinrakennuksineen, joka on Joke-
lan keskustan maisemallinen ja historiallinen ydin. Viime sotien väli-
seltä ajalta on peräisin parikymmentä pientaloa sekä yksi liikerakennus 
(Lindbergin parturi). Sodanjälkeinen kehitys on tallentunut muutamaan 
vielä jäljellä olevaan liikekeskustan rakennukseen kuin rintamamiestalo-
jen muodostamiin pientaloalueisiin. Pertun koulu, Lepolan kivikoulu ja 
Jokelan koulukeskus sekä paloasema ovat tämän vaiheen julkisen raken-
tamisen tärkeät esimerkit. 1960-luvun jälkeinen historia näkyy lähinnä 
pientaloalueilla.

Kellokosken taajama on toiseen maailmansotaan asti ollut ruukin ja sai-
raalan ympärille kehittynyt hajanainen asutuskeskittymä, joka käsittää 
selkeitä yhdessä vaiheessa rakentuneita osia. Taajaman ydin ovat ruuk-
ki ja sairaala ja niiden rakennuskanta on kerroksittain syntynyt: ruukkia 
rakennettiin 1800-luvulta 1930-luvulle, sairaalaa 1910-luvulta 1950-lu-
vulle. Ympäristössä on säilynyt joitakin merkittäviä rakennuksia, kuten 
Toimelan meijeri, vanha viinanpolttimo sekä vuonna 1924 valmistunut 
kansakoulu. 1930-luvun pientaloasutus nousi Kukkumäelle ja Savikul-
maan jossa sitä on säilynyt jonkin verran alkuperäisessä asussaan. Sotien 
jälkeinen aika näkyy lähinnä pientalorakentamisessa. Tärkeä osa taaja-
maa on Osmo Siparin 1950-luvulla suunnittelema Ruukin koulu.

Hyrylä on menettänyt ison osan historiallisesta kerroksellisuudestaan, 
mutta todellisuudessa vanhaa löytyy kun sitä osaa hakea uudemman 
rakennuskannan varjosta. Kauppakujalla on selkein keskittymä van-
haa Hyrylää aina 1880-luvulta lähtien ja kunnantalo taakse sekä Rap-
sikanmäelle piiloutuu muutamia kohteita ja komeimmat helmet piiles-
kelevät kerrostalojen välissä: Kotikallio ja Yli-Jussila sekä Mikkolan 
alueella Ali-Jussila ja muutama muu. Myös 1940–50-luvulla rakennetut 
liikekiinteistöt ja vanha paloasema ovat osa kerroksellisuutta. Keskus-
ta-alueella on useita uuden rakennuskannan sekaan jääneitä 1900-luvun 
alun varuskuntarakennuksia, sekä vanha koulu ja pari 1920-luvun liike-
rakennusta sekä Hyökkälän puolella Hyrylän asutuskeskittymää olevat 
1900-luvun alun Väinölä hieman vanhempine naapurihuviloineen sekä 
1940–50-lukua edustavat Terveystalo ja Hyökkälän koulu, joka on Viljo 
Rewellin ja Ospo Siparin käsialaa.

Jokelan säästöpankintalo edustaa tyypillistä 1950-luvun pientaajaman liike-
rakennuskantaa. 187_A_saastopankin_talo_IMG_1175.JPG

Jokelan torikujan funkisnopat ovat harvinainen tuulahdus 1930-luvun ra-
kentamisesta. 196_D_E_IMG_4662.jpg

Jokelan uudempaa rakennuskantaa, joka koostuu yhdestä 1970-luvun torni-
talosta ja 1990-2000-luvun vaihteessa rakennetuista uudemmista asuin- ja 
liikerakennuksista. Jokelan keskustaa aseman vieressä IMG_1156.JPG

216_kaupparaittia_SDC11456.JPG
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