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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 
voidaan ohjata tunnistamaan arvokkaat ympäristön osat ja inventoinnin 
yhteydessä luodun kuvapankin avulla huomioimaan ne asiat, joita nu-
meerisesti ei voida ilmaista.

Numerot eivät välttämättä anna kuvaa kohteiden välisten arvojen suh-
teesta, sillä ehdoton säilymisen vaatimus voi olla hyvin erilaisilla koh-
teilla.

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 kokonaisuuk-
silla saattaa olla historiallista merkitystä, vaikka rakennukset yksin oli-
sivat vähäarvoisia. Myös erittäin huonokuntoiset kohteet on jätetty luo-
kituksen ulkopuolelle, jos voidaan arvioida, että niiden kunnostaminen 
väistämättä tuhoaisi rakennuksen antikvaarisen arvon.

LUOKITUKSEN KRITEERIT

Pää kohteet

Luokka I
Luokkaan kuuluvat automaattisesti RKY2009-kohteet ja maakunnalli-
sesti arvokkaat kohteet sekä paikallisesti erityisen merkittävät kohteet, 
joilla voi olla myös mahdollisesti valtakunnallista merkitystä.

Ensimmäisen luokan paikallisia kohteita ovat antikvaarisesti hyvin säi-
lyneet kohteet, joilla on suuri merkitys Tuusulan rakennusperinteen osa-

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

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-Uuden-
maan maakuntamuseolta pyytää lausuntoa rakennuslupaa, poikkeamis-
lupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa.

Luokka II
Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen hyvin säilyttäneet rakenush-
istoriallisen arvonsa tai kerroksellisuutensa ja edustavat Tuusulan raken-
nuskulttuurin arvokasta osaa. Niihin saattaa sisältyä  useita arvonäkö-
kulmia kuten esimerkiksi autenttisuus, henkilöhistoria, paikallishistoria, 
rakennustaiteelliset arvot, rakennustyypin harvinaisuus paikkakunnalla.

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 ensijainen valinta perustuu niiden merkitykselle koko-
naisuuden luojina ja täydentäjinä. Nämä kohteet voivat olla pääkohtei-
ta täydentäviä, esimerkiksi pihapiirien rakennuksia tai rakennelmia tai 
aluekokonaisuuksien osakohteita mukaanlukien siltoja, muuntamotor-
neja, kilometritolppia, taideteoksia.

Suojella paikoillaan vai siirtää?
Tuusulassa on muutamia kylien ja taajamien keskusta-alueille ”jäänei-
tä” vanhemman rakennuskannan edustajia, joiden käytöstä ja korjauk-
sesta on käyty jopa vuosikymmeniä kestäviä kädenvääntöjä omistajien, 
paikkakuntalaisten ja ”suojeluviranomaisten” välillä. Tilanteissa, joissa 
aikaisempien sukupolvien toiminta on tuhonnut ympäröivän rakennus-
kannan, paikoilleen unohtunut rakennus on ymmärrettävä joko siirtää 
sellaiseen mahdollisimman lähellä alkuperäistä sijoitusta sijaitsevaan 
paikkaan, jossa sillä on ikäistään ja arvoistaan seuraa tai vaihtoehtoi-
sesti siirtää/rakentaa tämän yksinäisen ympärille luonteva ja vanhaa ra-

kennusta kunnioittava ympäristö. Ensijaisesti 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 uu-
dessa käytössä on huomioitava mahdollisimman tarkasti vanhan säily-
minen sellaisenaan, sillä maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdolli-
suuden 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 (mukaanlukien 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.

Aluekohteet ja historialliset tielinjat

Rakennetun ja rakentamattoman suhde, pihapiirit, maisema-alueet. 
muutama selventävä rivi. maisemallinen ja historiallinen merkitys.

Luokka 1
Luokkaan kuuluvat automaattisesti RKY2009-kohteet ja maakunnalli-
sesti arvokkaat kohteet sekä paikallisesti erityisen merkittävät alueko-
konaisuudet, joilla on suuri paikallinen arvo ja myös valtakunnallista 
merkitystä.

Rakennuskannaltaan erityisen hyvin säilyneitä kokonaisuuksia, joiden 
rakennukset ovat pääasiassa 1 tai 2 luokkaa. Alueet sisältävät useita ar-
vonäkökulmia, mm.rakennushistoriallisia, historiallisia tai maisemal-
lisia arvoja. Alueilla voi olla uudisrakennuksia, 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.
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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
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 (huo-
mioitava mitä edellä on sanottu kohteista), myös tielinjaukset tulisi säi-
lyttää. Uudisrakentaminen on mahdollista vanhaa rakennustapaa kunni-
oittaen.

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.

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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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanpelto 1 IMG_2463
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IV. TUUSULANJÄRVEN LÄNSIRANTA

Tuusulanjärven länsiranta käsittää kolme arvokasta aluekokonai-
suutta, joilla on merkitystä Tuusulan rakennutussa kulttuuriperin-
teessä. Tuusulanjärven länsirannalla on ollut itärantaa vaatimatto-
mampaa huvila-asutusta. Huvilat asettuivat pitkälti Vanhankylän-
niemen rantaan Järvenpään puolella ja Tuusulassa Sarvikallios-
ta etelään. Seittelinniemen tuntumassa on jäljellä kolmen huvilan 
kokonaisuus, muut huvilat on sijoittuneena pääosin harvakseltaan 
Anttilan alueen eteläpuolelle.

Paijalan 1800-luvulla syntyneessä Ylikylässä on säilynyt edustava ko-
konaisuus eri-ikäistä rakennuskantaa. Tämän lisäksi kylärakenne on säi-
lyttänyt monia vanhoja piirteitä, kuten kauniin kylänraitin. Paijalan kes-
kiajalta periytyvä Alikylä on puolestaan kadonnut lähes tyystin, jättäen 
jälkeensä ainoastaan vanhana Rannankoukkuna tunnetun Koukun kan-
tatilan päärakennuksen keskelle Anttilan koetilan tilakeskuksena tunnet-
tua rakennuskeskittymää.

Länsirannalta on kadonnut viimeisen vuosisadan aikana pieni Ruskelan 
kylänmäki ja siinä sivussa muutama huvila tulipalojen ja muiden myller-
rysten mukana, mm Sorjola (osa Borgmania entinen Perttula) nykyisen 
Rantamon mailta.

Kolmantena kokonaisuutena on maakunnallisesti merkittävä Tuusulan-
järven länsirannan kulttuurimaisema eli Paijalantien molemmin puolin 
avautuva laaja viljelysmaisema, joka idässä rajautuu Tuusulanjärveen ja 
lännessä peltoja reunustavaan metsään.

Tuusulanjärven länsiranta on säilynyt maaseutumaisena viljely- eli kult-
tuurimaisemana. Alue on rajattu viljelymaiseman reunoihin, ei keinote-
koisesti tielinjaukseen rajautuvaksi. Avoin viljelymaisema pyöräteineen 
on tuhansien tuusulalaisten ja järvenpääläisten sekä myös muiden lähi-
kuntalaisten käyttämä virkistysalue.
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Ruskelan ja Paijalan kylät 
1760-1780-luvulla laadit-
tujen isojakojen pohjalta 
tehdyssä kuninkaankar-
tastolla. Vasemmassa 
reunassa kulkee vanha 
Hämeentie.
http://koti.kapsi.fi/~-
timomeriluoto/KAR-
TAT/%C2%B4%C2%B-
4Kuninkaan%20
Kartasto%C2%B4%C2%B4%20
1776-1805/ Ruskela_Paija-
la_Tuomala_1760_kunin-
gas.jpg



10

Ruskelan kylä ja Lammaskallio vuonna 
1870 laaditussa venäläisen topografi-
kunnan kartassa. Suuri osa Ruskelan 
peltoaukeasta on soista niittyä. 
Karttalehti IX 30. KA. ruskela_[Tuusu-
la]_1_IX_30 x.jpg
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Ruskelan kylä ja Lammaskallio vuonna 1928 laadittussa topografikartassa. Kartta 0204306_1928 
Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat. ruskela_204306_1928.jpg Ruskelan kylän pohjoisosat ja Lammaskallio vuonna 19245 laadittussa topografikartassa. Asutusta on tullut run-

saasti lisää parhaille paikoille ja tiloja on pilkottu pienemmiksi. Matalaa järvenrantaa ja Vanhakylän soita kuivate-
taan edelleen. Kartta 0204306_1945 Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat. ruskela_204306_1945.jpg
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Isojaon jälkeisen pitäjänkartan ajantasakartta, johon 
on liimattu päälle uudistettuja osioita. Ruskelan 
sijaan kartalla näkyy jo Borgmans. Lammaskallion 
tila torppineen on uudistettu versio, joka on liimattu 
vanhan kartan päälle. KA Tuusula 2044 06. 
Tuusula_2044_06_ruskela.tif

Ruskelan kylänmäki oli nykyisen Rantamon tienoilla 1760-80-luvulla. Lammaskal-
lio on vasta Vanhankylän (Gammelby) torppa ja Vanhankylän vanha keskiaikainen 
kylä on samoilla sijoilla kuin kartanon työväen talot. Vanhaakylää ja Ruskelaa 
yhdistää tie, joka kulkee nykyisinkin samoilla sijoillaan monilla kohdin. Vanha-
kyla_1760_kuningas.jpg
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Paijalan yläkylä on jo lähtenyt muodostumaan, mikä näkyy punaisena talonpaikkana 
nykyisen Koukun ja Klaalan kohdalla. 
KA Tuusula 2044 06 isojako_pitajankartta_1840.jpg

Ote Paijalan vuosina 1780-90 laaditun isojakokartan luonnoksesta. Punaisella on merkitty 
talot eli tilojen ja halottujen tilojen päärakennukset.  Maanmittauslaitos Tuusula 7 III Paijala. 
(kartta kuuluu kohdekuvauksen yhteyteen poikkeuksellisesti). paijala_1774_isojako_arvaus.jpg
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Paijalan vuosina 1780-90 laaditun isojakokartan luonnos. Kartalla näkyy peltojen ja niittyjen nimiä sekä vasemmassa reunassa Rusutjärven itäisiä peltoja ja kylien välissä vanhan Hämeentien linjaus. Maanmittauslaitos Tuusula 7 III Paijala. Tuusu-
la_7-III_paijala_1780_90_taitto.jpg



14 15

Paijalan Yläkylä ja Alikylä vuonna 
1870 laaditussa venäläisen topo-
grafikunnan kartassa. Alikylässä ja 
Paijalantien varrella on runsaasti 
rakennuksia. Ruskelan kylän paikal-
la on Borgmanin talo. Karttalehti IX 
30. KA. paijala_[Tuusula]_1_IX_30 
x.jpg
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Paijala vuosien 1880-1910 välisenä aikana, jolloin isojako vietiin lopullisesti päätökseen. Ote suuremmasta kartasta. Maanmittauslaitos. Tuusula 7_35 Paijala. Tuusula_7-35_paijala_1880_1910_taitto.jpg
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Paijalan kylät; Alikylä on jo huomattavasti harvempi, Lassila ja Toukola ovat nykyisillä paikoillaan ja Sarvikal-
liolla näkyvät jo ensimmäiset huvilat. Anttilan suuri navetta on rakennettu ja näkyy hyvin kartalla. Borgmans 
on vaihtanut nimeään Perttulaksi. Paijalan pohjoinen peltoaukea on saavuttamassa nykyiset mittansa vuonna 
1928 laadittussa topografikartassa. Kartta 0204306_1928 Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat. paija-
la_204306_1928.jpg Paijalan kylät;  Sarvikalliolla näkyvät jo kaikki nykyiset huvilat. Perttula on jakautunut Perttulaksi ja Sorjalaksi 

(Nihtilä - kuuluisa Suutarin linna). Paijalan pohjoinen peltoaukea on saanut uusia asutustiloja laidoilleen ja vanhoja 
taloja on jaettu edelleen  vuonna 1945 laadittussa topografikartassa. Kartta 0204306_1945 Maanmittauslaitos, vanhat 
painetut kartat. paijala_204306_1945.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 1 IMG_2237.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 2 IMG_2238.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 3 IMG_2239.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 4 IMG_2240.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 5 IMG_2241.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 6 IMG_2242.jpg
Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa seittelinniemi_sorsalahti_haaparin-
ne_IMG_6970.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 7 IMG_2243.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 8 IMG_2247.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa 9 metsänrantaa-
IMG_2249.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa Klaalan riihi ja 
lato IMG_2277.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa Koukun peltoladot 
ja kuivuri IMG_2275.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa Lepolanmäeltä 
IMG_2271.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa ja Ylikylää Lepo-
lanmäeltä IMG_2256.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalan peltoaukeaa vilahtaa Lepolan-
mäen siivotun mäntyaidanteen välistä IMG_2262.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Paijalantietä Lepolanmäellä IMG_2266.
jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Anttilan koetilan lato IMG_2290.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lassilan kohdalla IMG_8392.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lepolanmäki IMG_2253.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lepolan suuri kuusi  IMG_2252.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lepolanmäen mänty IMG_2261.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lepolanmäen mänty IMG_2274.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 1 
IMG_4450.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 2 
IMG_4451.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 3 
IMG_4445.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 4 
IMG_4447.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 5 
IMG_4449.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon eli Riolan mutka 6 vastapäi-
nen talo IMG_4444.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 1 IMG_8598.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 2 IMG_8599.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 3 IMG_8600.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 4 IMG_8601.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 5 IMG_8602.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 6 IMG_8603.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikko 7 IMG_8604.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon kosteikon lato IMG_4355.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kenttäänmäkeä 
1 IMG_4391.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kenttäänmäkeä 
2 IMG_4392.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kenttäänmäkeä 
3 IMG_4393.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kenttäänmäkeä 
4 IMG_4394.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kenttäänmäkeä 
5 IMG_4395.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kolsanniittyä 6 
IMG_4396.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Kolsanniittyä 7 
IMG_4397.jpg



24

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Sarvikalliota 
IMG_4414.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 1 IMG_4415.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 2 IMG_4416.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 3 IMG_4417.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 4 IMG_4418.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 5 IMG_4419.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 6 IMG_4420.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 7 IMG_4421.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 8 IMG_4422.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Seittelinkosteik-
koa ja Lassilaa 9 IMG_4423.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Tuusulanjärveä 
Kuusiniemeä ja Halosenniemeä 1 IMG_4432.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Tuusulanjärveä 
Kuusiniemeä ja Halosenniemeä 2 IMG_4433.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Rantamon mäeltä kohti Tuusulanjärveä 
Kuusiniemeä ja Halosenniemeä 3 IMG_4434.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Haukkalanoja alittaa Paijalantien 
IMG_4453.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Haukkalanojalta Kaurapellonmäkeen 1 
IMG_4456.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Haukkalanojalta Kaurapellonmäkeen 2 
IMG_4454.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja 1 IMG_8614.
jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja 2 IMG_8615.
jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja 3 IMG_4345.
jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja 4 IMG_4346.
jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja 5 IMG_4347.
jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja Lounamäki 8 
IMG_4350.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja Rantamoa 6 
IMG_4348.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Bjorkbacka ja Sarsalanoja Rantamoa ja 
Lounamäkeä 7 IMG_4349.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lounamäki Ruskelassa IMG_8610.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa 1 Monsantien pääte Ruskelassa 
IMG_8611.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa 2 Monsantien pääte Ruskelassa 
IMG_8612.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanaukea kohti Paijalaa 
IMG_2483.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanpelto 1 IMG_2463.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanpelto 2 IMG_2464.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanpelto 3 IMG_2465.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Sarsalanpelto 4 IMG_2466.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lammaskallion aukea 1 IMG_2476.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lammaskallion aukea 2 IMG_2477.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lammaskallion aukea 3 IMG_2478.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lammaskallion aukea 4 IMG_2482.jpg
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Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa Lammaskallion aukealle IMG_2472.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaiseman päätepiste Holjamäellä Vanhankylän 
kartanon renkitupa paloi tammikuussa 2013 P1010002.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaiseman päätepiste Holjamäellä Vanhankylän 
kartanon renkitupa paloi tammikuussa 2013 P1010005.jpg

Tuusulanjärven kulttuurimaiseman päätepiste Holjamäen muuntaja 
IMG_8398.jpg
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209. Alikylä eli Anttilan alue
Varhaiselta keskiajalta asti olemassa ollut Paijalan kylä on asutettu 
verotyypin (hämäläinen koukkuvero) perusteella ilmeisesti Hämees-
tä käsin, mahdollisesti Janakkalasta, ja kylä kuului 1500-luvun al-
kuun asti Vihdin hallintopitäjään. Kylässä tiedetään tuolloin olleen 
kuusi  taloa, mutta nimiä ja säilyneitä kantatiloja tunnetaan vain 
viisi.1 Nämä 1700-luvun lopulle jakamattomina säilyneet kantatilat 
olivat Anttila (5; E), Jussila (2;B), Klaavola (1;A), Koukku (3;C) ja 
Lassila (4;D).2 Anttilasta muodostui jo 1700-luvulla säätyläiskarta-
no ja sen vaiheet poikkeavatkin kylän muista tiloista. Varhaisen Pai-
jalan kylän seitsemäs talo halottiin Klaavolasta vuonna 1583, mut-
ta veroluetteloista sekin hävisi pian – talojen autioituminen johtui 
useista syistä ja veroluetteloiden autius tarkoitti pääsääntöisesti ve-
ronmaksukyvyttömyyttä, ei talon varsinaista katoamista. 3

1  Suur-Tuusulan historia 1, s. 88-95.
2  Suur-Tuusulan historia 2, s. 20-21. Vuoden 1768 isojakokartta. Numerot viittaavat rekisteritietoi-

hin  ja kirjaimet isojaon karttamerintöihin.
3  Suur-Tuusulan historia 1, s. 295-296.
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Isojakokartta korjauksineen vuosilta 1768-1774 osoittaa kaikkien yh-
deksän (kaikki kantatilat Anttilaa lukuunottamatta olivat jo jakautuneet 
kahtia) talon sijainneen tiiviinä, tiheästi rakennettuna ryhmäkylänä Ali-
kylässä, nykyisen Anttilan koetilan alueella, kylätien ja Tuusulanjär-
ven välissä. Taloista eteläisin oli Anttila, siitä koilliseen Lassila (joskin 
kartalta ei löydy merkkiä rakennuksesta) ja pohjoiseen Jussila; Jussilan 
pohjoispuolella päädyt vastakkaisin sijaitsi Koukku ja Koukkua vastaan 
Klaavola. Pohjoisimpana sijaitsi Vähä-Klaavo, joka oli halottu vuonna 
1745.4 Siitä kohti kylää oli toinen Jussilan talon puolikas ja Jussilasta 
kaakkoon toinen Koukku. Kylän vanhimmat pellot keskittyivät kylän-
mäen länsi- ja eteläpuolelle. Tämän päivän laajat peltoalueet Kenttään-
mäen ja Ylikylän välillä sekä Kenttäämäeltä Seitteliin Haukkalanojan 
eteläpuolella olivat jo 1770-luvulla pääosin  niittyä mutta siitä Ruske-
laan päin metsää. Osa tuonaikaisista niityistä on palautunut metsiksi. 
Siekkarissa ja Seittelinniemellä oli jo 1760-luvulla pienet pelto- ja niit-
tyläiskät.5 Kylän perinteinen, Hyökkälän ja Kirkonkylän kanssa yhtei-
nen, myllypaikka sijaitsi Tuusulanjärven eteläpäässä.6

Alikylän talojen siirto tapahtui vuosien 1908 ja 1920 välillä.Esimerkiksi 
Lassilan talon uusi asuinrakennus oli muuttovalmis vuonna 1908 lop-
pusyksystä.7 Ajan tavan mukaan ainakin vielä aitat otettiin mukaan uu-
teen paikkaan ja mitä todennäköisimmin myös muut kylätontilla olleet 
käyttökelpoiset rakennusmateriaalit käytettiin uudelleen uudessa piha-
piirissä.Lassilan vanha talo oli pitkä, kahdessa vaiheessa rakennettu tu-
parati, jossa oli sekä lyhynurkkainen uusi osa että pitkänurkkainen tuvan 
ja päätykamarin käsittävä vanha osa.

Alikylässä eli Anttilan alueella rakennuskanta on nykyisin pääosin uutta, 
mutta Rannankoukun vanha päärakennus (210) on säilynyt kuin ihmeen 
kaupalla tilojen siirrosta ja vuosikymmenten purkuinnosta huolimatta 
vanhalla sijallaan. Muita huomionarvoisia kohteita Alikylän sijoilla ovat 
Anttilan kartanoaikainen navettakokonaisuus on 1930-luvulta (209b; 
luokka 2), vuonna 1910 rakennettu asuinrakennus8 (209c; luokka 2) ja 
vuonna 1908 rakennetun entisen kartanon päärakennuksen 1920-luvulla 
rakennettu ja 1980-luvulla muokattu kiviterassointi portaineen ja penk-
keineen (209a; luokka 2).9  Anttilan eli silloisen Thusbyborgin omista-
ja filosofian tohtori Max Hendrik Gilse van der Palsin10 rakennuttama 
navetta on suuri, kahden päätysiiven täydentämä kokonaisuus; länteen 
suuntautuva AIV-torni on jätetty punaiselle tiilipinnalle, muutoin maan-
tasokerros on valkoiseksi rapattua punatiiltä. Vinttikerroksessa päädyt 
ovat lautaverhoillut, muutoin vinttikerros on tyystin jyrkän harjakaton 
alla. Navetta on muutettu myöhemmin toimisto-, studio- ja liiketilaksi.
Alueella sijaitsee luonnollisesti myös historiallisen ajan muinaisjään-
nös eli nurmen alta löytynee 1300-1400-luvulta lähtien muodostunutta 
kulttuuurikerrostumaa. Oma mielenkiintoinen kokonaisuus muodostui 
1950-60-luvun vaihteessa rakennetuista kasvinjalostuslaitoksen eteläi-
sessä osan ns. Kanalanmäen rakennuksista . Näistä jäljellä on suuri nuo-
rempi kalustohalli ja vanhasta rakennuskannasta yhdistetty viljankuivuri 
ja latorakennus (209 d; luokka 2), jossa nykyisin toimii kesäteatteri; 

4  Vuoden 1774 isojakokartan tulkinta. Kopio on hieman suhruinen.
5  Paijalan isojakokartta vuodelta 1768, Maanmittauslaitos.
6  Härö 1986, s. 102.
7  Markku Lassila, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s.94-100.
8  Tuusulan rakennusrekisteri.
9  Vuoden 1904-1910 uusjakokartta ja maastohavainnot. Aikakirja XIV s. 47 valokuva Rannankou-

kusta. Kartanorakennus purettiin 1981.
10  Virtuaali-Tuusula. Gilse van der Pals omisti kartanon 1932-40; hän joutui hävityn sodan myötä 

luopumaan kartanosta ja myi sen Hiitolan ja Kurkijoen siirtolaisille. Gilse van der Pals suku vai-
kuttaa edelleen Suomessa.

muut rakennukset on purettu vuosina 2010-2013; mm 209e,  suuri kak-
sikerroksinen kanala. Rakennukset edustivat samaa arkkitehtonista tyy-
liä kuin Ruotsinkylän metsäntutkimuslaitoksen laboratoriorakennukset. 
2 LUOKAN ALUE.
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91. Paijalan ala-aste
Paijalan koulupiiri perustettiin vuonna 1916 uudelleen 15-vuotisen 
kädenväännön jälkeen. Ala-Klaavolan tilanomistaja Alarik Moberg 
lahjoitti tontin koulutaloa varten samana vuonna, mutta vaikeat so-
tavuodet sekä talousvaikeudet sekä ilmeisesti jatkuvasti kasvavat 
kokovaatimukset lykkäsivät koulun rakentamista ja se joutui tyy-
tymään vuokratiloihin vuoteen 1924 asti. Rakennusmestari Lassi E. 
Mykkäsen piirustukset on päivätty helmikuussa 1923, ja koulu val-
mistui seuraavana vuonna. Koulun valmistumiseen asti väliaikainen 
koulu toimi Toukolan talossa.
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Kaksikerroksinen, hirsirakenteinen, pystyvuorattu, taitekattoinen ja 
poikkipäädyllä varustettu koulutalo on sijoitettu töyräälle pihamaata hie-
man ylemmäksi. Maasto on hongikkoista, kuivaa kangasta. Alkuperäi-
sessä asussa alakerrassa sijaitsivat kaksi luokkahuonetta, veisto- ja voi-
mistelusali sekä koulun keittiö. Yläkerrassa oli kolme asuinhuoneistoa. 
Koulun sisätilat näyttävät säilyttäneen vanhaa pohjakaavaansa, vaikka 
pintoja on luonnollisesti uusittu. Pihamaalle, vanhan koulun alapuolel-
le vuonna 1974 pystytettiin laatikkomainen lisärakennus Peippola, joka 
purettiin keväällä 2015 pois uuden, vuonna 2005 ja 2008 rakennetun 
modernin koulurakennuksen jatkeeksi. Modernia, uutta puurakentamis-
ta edustava lisärakennus toteutettiin aivan Paijalantien varteen. 11 Lisä-
rakennuksen on suunnittelut Arkkitehtikuvio Oy ja lisärakennuksen laa-
jennuksen arkkitehti Mikko Uotila.12  2 LUOKAN KOHDE

11  Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XIVs.52-58.
12  Arkkitehtikuvio Oy. rakennusarkkitehdit Kari O. Laine, Risto Lehikoinen ja Pertti Palmroos. 

Mikko Uotila TEKN 17.12.2014 § 138 liitteet; pääpiirustukset ja rakennustapaselostus.
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92. Paijalan Ylikylä ja Ylikylän 
käsityöläisrakennukset
Paijalan talolukua kasvattivat isojaon jälkeen halkomiset ja sovinto-
jaot. Nykyinen kyläalue, ns. Ylikylä, alkoi rakentua ilmeisesti aikai-
sintaan 1850-luvulla, sillä 1840-luvun pitäjänkartalla ei kylämuo-
dostusta ole vielä havaittavissa, vaikka Vähä-Jussilan ja Klaavolan 
pihapiirit on Ylikylään merkitty; muutoin alue on enimmäkseen 
peltoa ja niittyä.13 Koukkua ei kartalle ole pihapiirinä merkitty lain-
kaan. Vuosisadan lopulla, 1880-luvulla alkanut palstoitus keskittyi 
Tuusulanjärven etelärannalle ja Koskenmäkeen. Vanha kyläraken-
ne hajosi lopullisesti 1900-luvun alun uusjaon järjestelyssä. Vielä 
sitä ennen olivat Anttila, Ala-Klaavola (=Vähä-Klaavo), Rannan-
koukku, Vuorela ja Jussila tiiviinä nauhana kylätien ja järven vä-
lissä (ns. Alikylä).14 Ylikylä oli jo tällöin saanut kutakuinkin tämän-
hetkisen rakenteensa. Alikylästä muutettiin nyt pois kolme tilaa. Sa-
malla sovittiin tilojen uusista nimistä, jotka saatiin tilojen tuolloi-
sista omistajista. Muuttamaan joutuivat molemmat Lassilat, joista 
toinen nimettiin Vilholaksi, ja toinen Jussila, josta tehtiin Vuorela.15

13  Kansallisarkisto Tuusulan pitäjänkartta 1840-luvulta, karttalehti Tuusula_2044_06
14  Uusjaon karttaotteet. Tuusulan mittausarkisto.
15  Härö 1986, s. 102.
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Nykyinen Paijalan kylä on siis 1800-luvun jälkipuoliskon kehityksen tu-
los. Varsinaisia kantatiloja nykykylässä eli Ylikylässä ovat Koukku ja 
Ylä-Klaavola eli Klaala. Koukun upea 1820-1830-lukujen rakennusten 
kokonaisuus kertoo vain sen, milloin rakennukset on veistetty, ei siirto-
vuotta. Kylän talot ovat ryhmittyneet vanhan kylätien varteen. Tien poh-
joispäässä on pieni kiviarkkusilta (92l) ja maisemallisesti kaunis1950-lu-
vun rapattu muuntamotorni (92m; luokka2). Kyläkuvalle antavat lei-
mansa hiekkatie, tienvarsi- ja tonttipuusto ja varsin tiheästi sijaitsevat ra-
kennukset puutarhoineen sekä toisinaan aivan tielinjaan kiinni rakenne-
tut talousrakennukset (esim Uudentalon vaja 1930-luvulta 92n; luokka 
3). Vanhan tienpidon talokohtaisuudesta muistuttaa Koukun tiepyykki 
(92p; luokka 2) kylätien eteläpäässä. Kokonaisuutta on muuttanut van-
hasta rakennuskannasta poikkeavat tiiliverhoillut uudemmat omakotita-
lot kylän keskivaiheilla sekä mittasuhteeton valmistalo raitin itäpäässä. 
Erikseen esiteltävien Koukun ja Kylänpään  lisäksi kannattaa mainita 
kolme asultaan alkujaan yhtenäistä, puolitoistakerroksista, jyrkällä sa-
tulakatolla varustettua 1930-luvun rakennusta; entinen Ylä-Klaavola eli 
nykyinen Ylä-Klaala (kylätie 74) (92q; luokka 3), sodan aikana väliai-
kaisena synnytyssairaalanakin toiminut Uusitalo (92o; luokka 2 - hyvin 
sopeutuva uudisjatkos) ja hieman sivussa, koulua vastapäätä sijaitseva 
Ketojen omistama Kylänpäästä lohkaistu Rauhamäki (92r; luokka 2). 
Uusitalon vieressä on pieni 1890-luvun huvilatyyppinen ja erittäin al-
kuperäisessä asussa säilynyt asuinrakennus ”Villen villa”, jossa on m. 
lyhyen aikaa toiminut kylän koulu (92s; luokka 2). Kylän eteläpuolelle 
jäävä varsinainen koulurakennus (91.) valmistui vuonna 1924.16  Paija-
lan ylikylän alue sekä lähimmät peltoalueet on osayleiskaavassa rajattu 
ja merkitty sr/m-merkinnällä ja ydinalue Paijalan kylätien ja Paijalantien 
välillä on varustettu lisärajauksella ja sr-7 -merkinnällä.Kaikki 92-nu-
merolla merkityt kohteet ovat sr/m-alueella.

Paijalan käsityöläisrakennukset
Yksi Paijalan kyläkuvan keskeinen tekijä ovat 1800-luvun jälkipuolis-
kon ja 1900-luvun alun käsityöläisrakennukset. Ne tiivistävät ja rikas-
tuttavat kyläkuvaa ja laajentavat sitä sosiaalisesti.

Kylän läpi vievän kylätien varrella ovat vierekkäin Koivikko (92a; 
luokka 2), Nummimäki (92c; luokka 2) ja Pihlajamäki (92d; luok-
ka 3) sekä niistä hieman etäämpänä Santamäki (92e; luokka 2). Sep-
pä Tomanderin aikoinaan asuma Koivikko on rakennuksista vanhin. Se 
on entinen sotilastorppa, joka on siirretty nykyiselle paikalleen ilmei-
sesti 1800-luvun puolimaissa, mahdollisesti 1840-luvulla.17 Talo on al-
kuperäiseltä malliltaan eteiskamari- eli ns. Mora-tupa, jonka eteläpäätä 
on myöhemmin jatkettu kamarilla. Talon nykyinen asu on 1920-luvun 
alusta, jolloin pohjoispään ruoka-aitta muutettiin kömpelöasuiseksi um-
pikuistiksi. Asuinrakennuksen vieressä on hirsinen, pitkänurkkainen na-
vetta ja talli 1850-luvulta (92b; luokka 2), jota on jonkin verran lyhen-
netty alkuperäisestä mitastaan.18

Koivikon ja kylätien välissä, aivan tien varressa, on seppä Holmstedtin 
todennäköisesti 1880-luvulla rakennettu  paja, joka 1920-luvulla muutet-
tiin asuinkäyttöön (nimellä Kalliorinta) ja on ollut kesämökkinä 1990-lu-
vulle asti (92f; luokka 2). Rakennus on kunnoltaan huono. Kalliorinnan 
sauna (92h; luokka 2) on ilmeisesti vanha pajarakennus, joka on peräisin 
1940-luvulta. Nummimäen satulakattoinen, vuorattu pieni hirsimökki on 

16  Tila- ja tonttinimet maarekisteristä.
17  TM. kuvakortti 5482.
18  Härö 1986, s. 103.

säilyttänyt vanhan asunsa. Asuinrakennus on vuodelta 1892, mutta ve-
rotiedot väittävät, että 1897 ja ullakon hirrestä löytyy vuosiluku 1867.  
1930-luvulla rakennettua saunaa (92j: luokka 2) lukuun ottamatta myös 
ulkorakennukset, joihin kuuluu aivan tien vieressä sijaitsevat talli ja hei-
näsuova (92g; luokka 3), aitta ja kellari (92i; luokka 2) ovat samoilta 
ajoilta asuinrakennuksen kanssa. Talon hankki seppä Juslin ja nykyinen 
omistajasuku vuonna 1925.19

Koivikon ja Nummimäen takana sijaitsee Pihlajamäki, kirvesmies Wés-
tenin entinen asuintalo vuodelta 1890, joka muutettiin nykyiseen taite-
kattoiseen asuunsa 1920-luvun lopussa ja jatkettiin 1980-luvulla. Santa-
mäen (92e) satulakattoinen, hirsinen asuinrakennus on ilmeisesti samal-
ta ajalta kuin itse palsta eli vuodelta 1898. Santamäki on nykyisin uuden 
tielinjauksen myötä tullut merkitävään asemaan maisemallisesti ja se on 
erittäin viehättävä sekä ulkonäöltään että sijainniltaan. Sen osti vuonna 
1898 räätäli Fredrik Nyberg. Näiden kaikkien lisäksi on Pihlajamäen ja 
Santamäen puolivälissä pieni torppa, Rauhamäki (92k; luokka 2), joka 
esiintyy jo vuoden 1930 pitäjän kartalla. Rauhamäki kuuluu ulkomuo-
tonsa puolesta ehdottomasti käsityöläisrakennusten joukkoon.

Kylätien eteläpäässä olevan Kylänpään pihapiiri jatkuu kylätien toisel-
la puolella: aivan tiessä kiinni  on pieni kalustovaja 1930-luvulta (92x; 
luokka 3) ja Kylänpään talon 1920-40-luvulta peräisin oleva riihi latoi-
neen (92y; luokka 3 - tärkeä näkymä- ja maamerkki ”sisääntulo ky-
länraitille) sekä pieni muonamiesmökki ”Kivikkomäki” 1910-luvulta 
(92z; luokka 3), jotka nykyisin eivät kuulu Kylänpään tonttiin.

Paijalan kylä muodostaa rakennuskannaltaan arvokkaan kokonai-
suuden. Kylärakenne on säilyttänyt kauniita piirteitä, kuten mut-
kittelevan kylänraitin. Kylässä on säilynyt usean  käsityöläismökin 
ryhmä, jolla on merkitystä Tuusulan käsityöläisten rakennusperin-
teen osana. 2 LUOKAN ALUE, jolle uudisrakentaminen vaatii eri-
tyiset (rakennustapa)ohjeet (materiaalit, kattokulmat, pituus-leve-
ys-korkeus suhteet annettuna).

19  Kotiseutumme kirja, s. 208.
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210. Vanha Rannankoukku
Vanha Rannankoukun tila erotettiin Koukun kantatilasta vuonna 
1898. Se sijaitsi Tuusulanjärven länsirannalla,  kylänmäestä pohjoi-
seen.20 Vanha Rannankoukun päärakennus on edelleen olemassa; 
se on ainoa purkamiselta ja siirtämiseltä säilynyt Paijalan Alikylän 
maalaistaloista. Rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta sokkeliraken-
teista päätellen talo on tehty osissa ja mitä ilmeisimmin 1700-luvun 
lopulla tai 1800-luvun alun aikana. 21 Rakennuksen luonnonkivis-
tä ladottu ja muurattu, erittäin matala kivijalka, joka viittaa talon 
olleen alunperin multapenkkiperustuksella.  Rakennus on viimeksi 
palvellut Anttilan koetilan oppilasasuntolana. Se on ollut paritupa-
tyyppinen hirsitalo, josta ainakin osa on pitkänurkkainen salvok-
seltaan; rakennusta on muodistettu sahaamalla salvosten päitä ly-
hemmiksi ja päät on peitetty kaikilla julkisivuilla valeföljareilla eli 
hirsien päät on peitetty pystylaudoilla. Tarkempi iänmääritys vaa-
tii rakennuksen perusteellista mutta samalla myös varovaista tutki-
musta. Nykyinen paneliverhoiltu ja keltaiseksi maalattu ulkoasu on 
1900-luvun alun tyyliä. Alunperin rakennus on ollut vuoraamatta ja 
punamullattu, mikä on havaittavissa hieman avatuista rakenteista.

20  Juhani Olasmaa, Tuusulan aikakirjat XIVs.40 ja Arja Laiho, s. 46-47. Kirjoittajan päättelyt.
21  Tuusulan rakennusrekisterissä vuodeksi on ilmoitettu 1880, mikä on liian myöhäinen suhteessa 
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Vanha Rannankoukku on se Rannankoukku, jonka kouluneuvos Vilho 
Reima osti filosofian maisteri Vilho Kanniselta vuonna 1900 ja myi pois 
sen pois vuonna 1917 Anttilan tilan omistajalle, Walter Grönqvistille. 
Reimanin oma postikorttikuva vuodelta 1915 esittää Reiman asuinra-
kennusta, Rannan-Koukkua, joka on yksi yhteen Alikylässä säilynyt 
maalaistalo eli Vanha Rannankoukku. Reimanilla oli omistuksessaan 
myös huvila eli ns. Villa, joka on käsitelty oman kohteenaan.    
1 LUOKAN KOHDE
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93. Koukku Ylikylässä
Koukku on yksi Paijalan kylän viidestä kantatilasta ja on syntynyt 
ilmeisesti jo keskiajalla. Ensimmäinen Koukun  isäntä mainitaan 
Suomen Asutuksen Yleisluettelossa vuonna 1539.22 Koukku oli rat-
sutilana vuosina 1641 -1690 , jonka jälkeen se määrättiin augmentti-
tilaksi.23 Vielä 1840-luvulla sen rakennukset sijaitsivat kylän muiden 
tilojen tavoin ns. Alikylässä, Tuusulanjärven rannan tuntumassa ny-
kyisen Anttilan koetilan alueella. 24

22  Juhani Olasmaa, Tuusulan aikakirjat XIV s.38.
23  Jaakko Sarkamo, Suur-Tuusulan historia I, s. 296 ja Risto O. Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II 

s.21.
24  Kansallisarkisto Tuusulan pitäjänkartta 1840-luvulta, karttalehti Tuusula_2044_06
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Tila halottiin vuonna 1772 kahtia ja tämän jälkeen puolikkaatkin puo-
littuivat 1800-luvulla. Talo siirtyi nykyiselle paikalleen ns. Ylikylään 
todennäköisesti 1840-luvulla. Koukun säilyneet rakennukset ovat kui-
tenkin vanhempia: ne on veistetty 1820-1830 -luvuilla. Päärakennus on 
alun perin ollut eteiskamarilla varustettu ns. Mora-tupa, jota on myö-
hemmin pidennetty eteläpään salilla paritupapohjaksi. Satulakattoinen, 
pitkänurkkainen, peiterimoitettu rakennus on erinomaisesti säilyttänyt 
vanhahtavan ilmeensä, usein yksityiskohtia myöten. Esimerkiksi vuori-
laudoituksesta löytää käsin taottuja nauloja.25 Rakennuksessa on uusre-
nessanssiin viittaava viisikulmainen kuisti 1800-luvun lopulta. Kuistin 
ikkunoiden puitejako on erityisen rikas. Osayleiskaavassa päärakennus 
ja pihapiirin tärkeimmät rakennukset on merkitty sr(9)-merkinnällä.

Hirsirakenteinen navetta ja talli (93b; luokka 1) ovat 1820-luvulta, tien 
toisella puolella sijaitseva luhtiaitta (93a; luokka 1) vuodelta 1824. 
Vuonna 1835 rakennettu riihi on sen sijaan purettu. Pihapiiriin kuului 
pari muuta talousrakennusta, joista lähempänä asuinrakennusta oleva 
sauna (93c; luokka 2) on vielä olemassa ja kunnostettavissa; siitä län-
teen ollut karjakeittiö on romahtanut ja purettu 2012.26 Viime vuosisa-
dalle periytyvä puutarha kasveineen on taantunut, mutta osa perinnepe-
rennoista saattaa vielä elpyä.

Koukun päärakennus on antikvaarisesti erittäin hyvin säilynyt pa-
ritupa. Pihapiiri on säilyttänyt monia vanhoja piirteitään. Paijalan 
kyläkuvan osana Koukku on ratkaisevan tärkeä. Tämän lisäksi se 
on yksi Tuusulan arvokkaimmista rakennushistoriallisista kohteis-
ta rapistuneesta yleisilmeestää n huolimatta.  1 LUOKAN KOHDE

25  Härön tulkinta.
26  Purkutieto Pirkko Talvenmäki syksy 2014.
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93_B_Koukun_navetta_talli_IMG_0498_1.jpg

93C Koukun pihasauna. 93_C_koukun_piharakennus_IMG_0500_1.jpg

93_koukku_IMG_0499_1.jpg

93 Koukun päärakennus 2005. PS. 93_Koukku_savolainen_IMGP0297_1.jpg

93 Koukun romahtanut karjakeittiö purettiin pois 2012. 93_Koukun_romah-
tanut_sauna_IMG_0503_1.jpg
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94. Kylänpää
Koukusta vuonna 1894 erotettu Kylänpään tila mainitaan tällä ni-
mellä 1900-luvun alun isojaon järjestelyssä.Tilan takamaihin kuu-
lunut osuus Jokelan Vantaankorvesta myytiin Kolsan tiilitehtaan 
perustajalle Anders Adlercreutzille 1898.27 Talon nykyisen päära-
kennuksen paikalla oli hirsirakenteinen paritupa, joka purettiin 
vuonna 1919. Tilan asumiseen liittyvät rakennukset syntyivät no-
peasti tämän jälkeen. Uusi päärakennus valmistui vuonna 1920. Se 
oli jyrkkäkattoinen, peiterimoitettu puolitoistakerroksinen hirsita-
lo. Yksityiskohdista kiinnittivät huomiota muunmuassa pieniruu-
tuiset ikkunat, avokuisti ja sen päällä ollut altaani. Talossa lapsena 
asuneen fil. tri. Jaakko Puokan mukaan sen oli suunnitellut SOK:n 
rakennusmestarina työskennellyt, itseoppinut Frans Katajavuori, 
joka sovelsi täälläkin Vaajakosken tehtaiden talomallia.28

27  Juhani Olasmaa, Tuusula-seuran aikakirja XIV s38-40.
28 Härö 1986, s. 104.
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94_kylanpaa_savolainen_IMGP0294_1.jpg

94_kylanpaan_portti_IMG_0465_1.jpg

Pihapiirissä oli asuinrakennuksen kanssa samanikäinen sauna (92t).  Ra-
kennuksista asuinrakennus ja sauna purettiin vuonna 2011. Uudisraken-
nukset imitoivat alkuperäisiä mutta vastaavaa arvoa niillä ei ole kuin 
alkuperäisillä, joten niille ei anneta luokitusta selvityksessä. Pihapiirissä 
on säilynyt  vuonna 1918 valmistunut aittarakennus (92u; luokka) ja 
hirsirakenteinen, yhdistetty navetta ja talli 1920-luvulta (92v: luokka 2), 
jotka ovat maiseman kannalta tärkeitä Hyrylästä päin tultaessa.  Pihal-
le johtavalle koivukujalle kuljetaan portin kivipilareiden välistä. Pihara-
kennukset, portti ja pihapiiri 3 LUOKAN KOHDE
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95-99. Tuusulanjärven länsirannan huvilat
Tuusulanjärven länsirannalla on säilynyt viiden huvilapalstan ko-
konaisuus. Säilyneet rakennukset antavat hyvän käsityksen länsi- ja 
itärannan huvilakulttuurien eroista: länsirannan rakennukset ovat 
vaatimattomia pienehköjä rakennuksia. Ne liittyvät huvilakulttuu-
rin sosiaaliseen tasaantumiseen 1900-luvun vaihteen molemmin 
puolin.
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95. Rannankoukun huvila eli Villa
Rannankoukun palstatila on hieman Anttilan koetilasta pohjoiseen, 
Paijalan vanhan keskustan eli ns. Alikylän tuntumassa. Alkujaan 
palsta tunnettiin nimellä ”Villa” ja se on erotettu Rannankoukun ti-
lasta vuonna 1918 professori Paavo Pirilälle. Vanha Rannankoukku 
oli päätynyt vuonna 1917  Anttilan tilanomistajan Valter Grönqvis-
tin haltuun.29 Uusi Rannankoukku tunnettiin aikalaisten keskuu-
dessa ”Reiman huvilana”.30

29  Arja Laiho, Tuusula-seuran aikakirja XIV, s. 48.
30  Esther Hjelt-Cajanus, Moster Anni berättar, Tuusulanjärveä soutamassa 1934. Suomennos Sirkka 

Holma Tuusulan aikakirjat XVIII s. 88
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95_uusi_rannankoukku_piharakennus_IMG_0768_1.jpg

Kertomusten mukaan kansakoulunopettaja Vilho Reiman rakensi Ran-
nankoukun jugend-vaikutteisen huvilan 1900-luvun alussa, todennäköi-
sesti vuosien 1908-12 välisenä aikana ja se olisi laajennettu Pirilän ai-
kana lähestulkoon nykyiseen kokoonsa. Rakennuksen kivijalan tarkas-
telu ja valokuvat verhoilemattomasta rakennuksesta vuosilta 1908 ja 
1912/13 eivät kuitenkaan tue tätä käsitystä: huvila on rakennettu kerralla 
lähestulkoon nykyiseen laajuuteensa jo Reiman aikana.

Huvila on kaksikerroksinen, järven puolella ristipäädyllä ja päällekäisil-
lä kuistella varustettu rakennus. Rakennus on säilyttänyt järvenpuolei-
silla julkisivuilla alkuperäisen ilmeensä täysin, mutta käytännön syistä 
sisääntuloa ja pohjoispäätyä on muokattu hieman. Yläkerran ikkunat ja 
julkisivuverhoilu jäsentelyineen sekä alakuistin lasitus ovat alkuperäi-
siä, alakerrassa ikkunat on uusittu vanhan mallin mukaan mutta puittei-
den profiili ei ole säilynyt. Rakennus oli hirsipinnalla ennen vuoraamis-
taan ja vaaleasävyinen väritys on palautettu.31 Osayleiskaavassa merkit-
ty sr(11)-merkinnällä. 2 LUOKAN KOHDE.

31  Laila Malisen haastattelu heinäkuu 2010.
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96-98. Haaparanta, Syrjä ja Sarvikallio
Haaparanta, Syrjä ja Sarvikallio ovat kolme huvilaa, jotka sijait-
sevat lähellä toisiaan Tuusulanjärven tällä kohdin varsin kallioisel-
la länsirannalla. Paikka on Rannankoukun huvilasta jonkin verran 
pohjoiseen. Huviloiden paikoilla on aikaisemmin sijainnut kaksi 
Jussilan tilan torppaa, Haaparanta ja Sitturi. Vuonna 1886 Sitturi 
ja Sarvikallio erotettiin Haaparannan huvilapaistaksi. Tuolloin Sit-
turin rannassa Syrjän tontilla on lohkomiskartan mukaan ollut pie-
ni asuinrakennus ja Sitturin puolelle on jäänyt niinikään pari ra-
kennusta, jotka vuoden 1903 kartan mukaan ovat nekin olemassa ja 
toista on laajennettu.32  

32  Lohkomiskartta 1886 ja Paijalan kylän tiluskartan uudistusosan kopio vuodelta 1909, toimitus 
5933 Maanmittauslaitos.
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98_sarvikallio_IMG_6977_1.jpg

Haaparanta (Haapaniemi33) on Jussilan vanha torppa, joka myytiin näyt-
telijä Emil Falckille vuonna 1893. Paikka on yhä hänen perikuntansa 
omistuksessa. Talo on nykyisin puolitoistakerroksinen, satulakattoinen 
hirsitalo, jonka toinen pääty on rakennettu lasiverannaksi. On varsin to-
dennäköistä, että tuo jo vuonna 1886 ollut asuinrakennus on edelleen osa 
Haaparannan huvilaa, sillä aluksi Falckin mökki käsitti tuvan ja kaksi 
kamaria; huvilaa laajennettiin myöhemmin suurella salilla talon päätyyn 
ja tämä samainen sali purettiin ja siirrettiin Sarvikallion kesähuvilan pe-
rusrungoksi Emil Falckin perinnönjaossa vuonna 1931.34 Haaparannan 
toiseen päätyyn on vuonna 2004 rakennettu laajennusosa.35 Päärunko on 
harjakattoinen ja siinä on poikkipääty keskellä vanhemman osan pitkää 
julkisivua.

Neidit Hilda Maria, Lovisa Elisabeth ja Amalia Adolfina Stråhlman os-
tivat Syrjän36 (Lilla Syrjä kuului prof Leiviskälle 193437) itselleen vuon-
na 1886. Palstalla näyttää jo tuolloin olleen rakennus. Syrjän nykyinen 
asuinrakennus on kuitenkin tuotu Turun saaristosta 1920-luvun vaihtees-
sa. Se on alun perin ollut pieni luonnonkivisokkelille rakennettu hirsi-
mökki, jota on myöhemmin laajennettu useasti; viimeksi 2008. Talo on 
pystyvuorattu, maalattu punaiseksi ja sen kuusiruutuiset ikkunat on ko-
risteltu luukuilla. Järvenpuoleisella julkisivulla on kaksi identtistä umpi-
kuistia. Mökki sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla järvelle viettä-
vän rinteen yläosassa.

Syrjästä ja Haaparannasta hieman pohjoiseen sijaitseva Sarvikallio 98 
on rakennettu vuonna 1934 Haaparannan tuvan vanhoista hirsistä ja 
puretusta riihestä.38 Se on kallion nokassa sijaitseva, osin hirsi- ja osin 
lautarakenteinen, harjakattoinen huvila. Järvenpuoleisessa päädyssä on 
avokuisti ja parveke. Kaksi kerrosta tekee siitä pohja-alaansa nähden 
tornimaisen. Tontilta on kaunis näkymä järven itärannalle. Osayleiskaa-
vassa kaikki kolme merkitty sr(12)-merkinnällä.

Kolmen huvilan kokonaisuus, joka edustaa itärannan huvilakult-
tuuria vaatimattomampaa huvilarakentamisen tyyppiä. 2 LUO-
KAN ALUE

33  Esther Hjelt-Cajanus, Moster Anni berättar, Tuusulanjärveä soutamassa 1934. Suomennos Sirkka 
Holma Tuusulan aikakirjat XVIII s. 88.

34  Sirkka-Liisa Iivonen, Tuusulaseuran aikakirjat XIV s. 11-13. Käytetty lähdeteoksia, jotka mainit-
tu artikkelin yhteydessä.

35  Panu Savolaisen havainto kesällä 2005.Rakennustietokannassa lupa on myönnetty 1998.
36  Härö. Tietolähde varmentamatta.
37  Esther Hjelt-Cajanus, Moster Anni berättar, Tuusulanjärveä soutamassa 1934. Suomennos Sirkka 

Holma Tuusulan aikakirjat XVIII s. 88.
38  Härö. Tietolähde varmentamatta.
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99. Hietasalmi
Lassilan kantatilasta halotusta Vilholan tilasta myytiin vuonna 1908 
huvilapalsta39 senaatinkanslisti G.E. Winterille. Palsta sijaitsee Tuu-
sulanjärven länsirannalla, Seittelinniemen ja Sarvikallion välissä. 
Vuotta myöhemmin Winter laajensi palstaansa Hietasalmen poh-
joispuolella sijainneelle Sotkaniemen palstalle.40

39  Tuusulan kiinteistörekisteri
40  Härö. Tietolähde varmentamatta.
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99_hietasalmi_IMG_6969.jpg

Ilmeisesti juuri Winter on rakennuttanut tontilla yhä olevan rakennuk-
sen: Pekka Halosen vuonna 1909 valmistamassa grafiikanlehdessä huvi-
lan hirsityömaa.41 Se on taitekattoinen, kaksikerroksinen hirsirakennus. 
Pysty-vaaka-pystyvuorattu rakennus on koristeltu niukoin jugend-de-
taljein. Koivikkoisella tontilla on myös kolme ulkorakennusta. Palstalta 
on kaunis näkymä järven toisella puolella sijaitseviin Taistelukouluun 
ja Halosenniemeen. Osayleiskaavassa merkitty sr(13)-merkinnällä.  2 
LUOKAN KOHDE

41  Finna-järjestelmä; Tuusulan taidemuseo, Halosenniemen taidekokoelma Inventaarionumero Tla 
TM T 34
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233 Paijalan Lassila
(Rn:o 4) Paijalan Lassila esiintyy maakirjoissa ensimmäisen ker-
ran 1558 ja pysyy jakamattomana aina vuoteen 1744 asti, jolloin 
tila halotaan. Molemmat puolikkaat halotaan 1810-20-luvulla vain 
tullakseen yhdistetyksi uudelleen puolikkaiksi 1836-37. Tuolloin toi-
nen puolikas nimetään Vilholaksi toisen jäädessä Lassilaksi. Vilhola 
jaetaan 1886 kahteen erikokoiseen osaan, joista toinen nimetään Jo-
hannislundiksi.42 Lassilan nimen säilyttänyt talouskeskus siirrettiin 
isojaon järjestelyissä vuosina 1902-1908 nykyiselle sijalleen ja Pai-
jalan vanhassa kyläkeskuksessa olleet rakennukset purettiin ja  osa 
siirrettiin. Nykyinen päärakennus oli asuttavassa kunnossa vuonna 
1908.  Lassilan vuodesta 1697 omistanut suku otti lopulta myös ta-
lonnimen omaksi sukunimekseen vuonna 1935 - tätä ennen suku oli 
tunnettu Mickelsson-nimellä.43

42  Juhani Olasmaa, Tuusula-seuran aikakirjat XIV, s. 40-43.
43  Markku Lassila, Tuusula-seuran aikakirjat XIII, s.94-97.
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Pihapiirin rakennuskanta on ulkonäöltään hyvin yhtenäinen ja se sijoit-
tuu peltoaukean reunaan loivan mäen rinteeseen. Betonitiilistä vuon-
na 1901 rakennetun suuren navetan (233a; luokka 2) ullakkokerros on 
lautaverhoiltu ja maalattu keltaiseksi; navetan pohjoispuolella on kel-
tainen korkeahko latorakennus (233b; luokka 3). Keltaiseksi maalattu, 
harjakattoinen tuvan ja kamarit käsittävä pitkänomainen umpikuistilli-
nen asuinrakennus on pihaan johtavan koivukujanteen päätteenä. Piha-
piirissä on myös aitta (Arjan aitta) 233d; luokka3), kanala (233e; luokka 
3), liiteri ja saunarakennus. Pihapiirin eteläreunalla on uudempi asuinra-
kennus ja pohjoisreunalla osittain metsän peitossa korkea, punainen vil-
jankuivaamotorni vuodelta 1968 ja konehalli rakennus (233c; luokka 3) 
sekä muita maatalousrakennuksia.  2 LUOKAN KOHDE.

229 Ruskelan vanhaa kylänmäkeä IMG_4363.jpg

233 Lassilan komeat männyt pellon kivisärkällä  IMG_8391.jpg233 Lassilan pihalato 233B ja navetta 233A IMG_8393.jpg

233B Lassilan pihalato ja 233A Lassilan navetta IMG_2507.jpg

233C Lassilan viljankuivuri ja lato IMG_2506.jpg233_Lassila_paarakennus_IMG_0023.jpg
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234 Paijalan Lepola entinen Toukola
Jussilan kantatila (RN:o2) halottiin vuonna 1857 Vuorelaksi ja ni-
mettömäksi jääneeksi lohkoksi. Tämä nimetön lohko sai vuonna 
1909 nimekseen Toukola isojaon järjestelyissä ja samalla talonpaik-
ka siirtyi nykyiselle sijalleen. Toukolasta tuli myöhemmin Lepola 
ja tilan loput maat liitettiin Hankkijan koetilaan Anttilaan vuonna 
1988.44 Aiemmin tilan maita oli myyty asuntotonteiksi vuosina 1886-
1915 pääasiassa Koskenmäellä, Paijalan koulua varten sekä Antti-
lan omistaja Grönqvistille 1918.45

44  Tuusulan kiinteistörekisteri.
45  Juhani Olasmaa, Tuusula-seuran aikakirja XIV, s. 38.
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Lepolan pääty kohti tietä oleva päärakennus on rakennettu vuonna 
190946 eli tilakeskuksen siirron yhteydessä, sillä vuoden 1898 Senaatin 
kartallakaan ei sitä näy. Keltaiseksi maalattu pystyrimalaudoitettu sauna 
(234a; luokka 2) on aivan tielinjauksessa kiinni ja rekisteritietojen mu-
kaan vuodelta 1901, mikä on hyvinkin mahdollista, sillä koko tilakeskus 
ei ole voinut siirtyä kerralla. Betonitiili- ja puurakenteinen taitekattoinen 
navettarakennus (234b; luokka 2) jatkeenaan lautarakenteinen lato on 
1920-luvulta. Vanhan tilakeskuksen kupeeseen, sen pohjoispuolelle, on 
1950-60-luvun aikana noussut kaksi asuinpalstaa ja tämä kolmen talon 
rypäs piharakennuksineen yhdessä tielinjauksen ja mäenharjan kanssa 
muodostaa tärkeän tiemaisemallisen solmukohdan. Samalla tämä yhdes-
sä Lassilan tilan siirron kanssa kertoo omaa historiaansa isojaon uusjär-
jestelyiden vaikutuksesta viljelysmaisemaan ja paikalliseen kulttuuriin. 
3 LUOKAN KOHDE..

46  Tuusulan rakennusrekisteri.

234 Lepolan pihapiirin siluetti latoja ja navetta IMG_2258.jpg

234 Lepolan päärakennus piiloutuu pihapuiden taakse IMG_2263.jpg 234A Lepolan pihasauna IMG_2264.jpg

234B Lepolan uudessa käytössä oleva navetta IMG_2265.jpg
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229 Vanha kylänmäki
Ruskelan kylä on sijainnut nykyisen Rantamon tilakeskuksen paik-
keilla. Länsipuolella kylää on  mäennyppylä, joka on todennäköi-
sesti ollut asuttu sekin. Nyt mäelle on rakennettu lintujen katselua 
varten tasanne. Tasanteelle vievissä portaissa on käytetty vanhan 
rakennuksen sokkelikiviä.
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Ruskela on keskiajalla muodostunut pieni kylä, jonka kahden täysve-
ron talon maita viljeli veroluettelon mukaan vuonna 1543 neljä isäntää.47 
Kylän talot yhdistyivät 30-vuotisen sodan rasitusten takia kahdeksi: toi-
sesta taloparista muodostui Monsaksen kruununtila (RN:o 1) ja toisesta 
Perttula (RN:o 3) (Bertulas, myöhemmin Borgman) ja ja tämän yhtey-
teen jäänyt Erikas (RN:o 2).Erikas oli jäänyt isojaossa yhteen Tuusu-
lanjärven rannalla sijainneen Borgmanin tilan (RN:o 2) kanssa48 ja oli 
jo ennen tätä toiminut pitkään Perttulan eli Borgmannin sivutilana. Kun 
Perttula reduktion järjestelyssä muutettiin ratsutilaksi, Erikaksesta tuli 
sen augmentti. Myöhemmin Borgman tunnettiin lyhyen aikaa Sorjolan 
kartanona49 ja lyhyen aikaa myös Nihtilänä. Ruotujakolaitoksen myötä 
Monsaksen kruununtilasta tuli Uudenmaan ratsuväkirykmentin majurin 
komppanian majoitusmestarin virkatalo vuonna 1696 ja vuoden 1721 
uudelleenjärjestelyssä vääpelin puustelli aina vuoteen 1809 asti, jonka 
jälkeen talo oli kruunun vuokratilana.  Perttulasta muodostettiin ratsutila 
eli rustholli; Borgman nimen tila sai 1700-luvun alussa Sipoosta tulleen 
isännän mukaan. Borgmannien suku piti päätilaa hallussaan aina vuo-
teen 1909 asti, jolloin tilan nimeksi oli jo tullut Sorjala. Tilaa oli halottu 
jo 1732 ja toinen puolikas 1784, mutta Sorjalana myöhemmin tunnettu 
osuus säästyi pahimmalta silppuamiselta.

Kylänmäki eli talot sijaisivat nykyisen Rantamon peltojen keskellä, lä-
hellä Tuusulanjärven rantaa olevalla matalalla kukkulalla. Isojako kohta-
si Ruskelan kylää sarkajakotilusten osalta 1771-72 ja ulkotilusten osalta 
1773.Uusjako kylällä saatiin päätökseen 1906. Nykyisinkin kylänmäki 
on asuttu, mutta vanha rakennuskanta on purettu ja korvattu 1900-luvun 
rakennuksilla. Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti merkittävä ym-
päristö, jossa  täydennysrakentaminen sopeutettava jo olemassaolevaan 
materiaaleiltaan ja massoittelultaan. Yksi Tuusulanjärven länsirannan 
kulttuurimaiseman kiinnekohdista.

Monsaksen vuokramiehinä olivat mm. Nassokin suku, Hägert ja lopuk-
si 1878-1928 af Forsellesin suku eli Ruskelan paronit.Viimeinen paro-
ni, vapaaherra Ernst af Forselles osti myös naapuritalon 3/8 Borgmanin 
1897 ja vaihtoi tiluksensa alkuvuodesta 1903 Kalevankatu 35:n tontin 
osaan, joi itsensä tärviölle ja karautti vaunuillaan Helsingin Kolera-al-
taaseen 12.12.1903. Monsas valtiontilana vuokrattiin edelleen useille 
vuokramiehille, pilkottiin yhdeksään tilaan ja myytiin 1928-1933 vilje-
lijöille. Pääosa Monsaksesta päätyi jo aiemmin vuokramies Vihtori Ri-
olalle.  

Ruskelan ensimmäiset torpat: Vanhan Hämeentien varrella Erikaksen 
mailla sijainnut Rautakorven torppa eli Jakobsdalin uudistila 1775 (koh-
de 123), Mooseksen torppa vuodelta 1777, Vanhan Hämeentien varrel-
la sijainnut Haaviston torppa 1778 (kohde 125), Nygårdin torppa 1781, 
Gustafsbergin uudistila eli Mettäniityn (Matinniitty) torppa 1782 Mon-
san mailla Sarsalansuon länsireunalla, Riihimäen torppa vuodelta 1783 
(Borgman 3/8 1871-1904?) Paijalantien länsipuolella lähellä Lounamä-
keä ja Tiensuun eli Tienhaaran torppa vuodelta 1815 Vanhan Hämeen-
tien varrella nykyisen Nurmelan tilan kohdalla.50

1 LUOKAN KOHDE.

47  Jaakko Sarkamo, Suur-Tuusulan historia I, s. 283.
48  Tuusulan kiinteistörekisteri
49  Risto O. Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 25.
50  Juhani Olasmaa, Tuusulan aikakirjat XIII, s. 101-103.
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229 Ruskelan vanhaa kylänmäkeä läntinen mäki ja portaat lintutasanteelle 
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229b Ruskelan muutamotorni
Tuusulanjärven sähkölaitoksen tyyppitorni 1930-luvulta. 2 LUO-
KAN KOHDE
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229 Uusi Ruskelankylä
Käytännössä uusi Ruskelan kylä on haja-asutusta ja omilla tila-
keskuksillaan sekä tonteillaan sijaitsevaa asutusta. Varsinaista ra-
kennettua kylämaisemaa ei ole, on vain hajanainen, lähinnä hallin-
nollinen alue, jossa kylä syntyy asukkaiden mahdollisesta yhteisöl-
lisyydestä. Keskusalueeksi voi luonnehtia lopetettujen koulujen ja 
Monsantien välistä asutuksen ja maisematekijöiden; teiden risteys, 
Sarsalanoja ja tiiviimpi asutus kohtaamista pienellä alueella. Kou-
lun loputtua kylätoiminta pohjautuu enemmän muulle toiminalle. 
Nauhamainen kylä on muodostunut pitkälti 1800-luvun lopun ja 
1930-luvun välillä ja täydentynyt hitaasti uusilla rakennuspaikoilla. 
Avoimen maiseman ja asutuksen suhde tulee säilyttää: peltoaukeal-
le ei lisää rakentamista, vaan rakennuspaikat pitää löytyä metsän-
reunoista ja muutoin luonnollisista rakennuspaikoista. 2 LUOKAN 
KOHDE.
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229  Uusi Ruskelankylä Monsan risteyksen kiintopiste IMG_2490.jpg
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100. Ruskelan koulu
Ruskelan yläkoulun rakennus valmistui vuonna 1912 kyläläisten 
rakentamana. Tätä ennen koulua käytiin pari vuotta Lounamäen 
talon salissa, Rusutjärvellä ja Kirkonkylällä; ns.pikkulasten kou-
lua käytiin Nybergin koulussa Vanhankylän kartanon Holjamäel-
lä. Yläkoulun suunnittelusta vastasi rakennusmestari K.J. Winqvist 
käyttäen mitä ilmeisimmin mallinaan naisopettajan koulun malli-
piirustusten n:o 1.  Koulu sijaitsee Paijalantien pohjoispäässä, tien 
vierellä. Kunnanarkistossa oleva pohjapiirros on signeeraamaton 
mutta suunnittelijan nimi ilmenee rakentamistoimikunnan pöytä-
kirjoista.51

51  Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XIVs.66-70
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Suorakaiteen muotoisen koulun pohjakaava jakautuu kolmeen osaan. 
Poikittain rakennuksen pohjoispäähän sijoitettiin käsityösali. Pitkittäin 
rakennuksen keskelle tulivat luokkahuone ja oppilaseteinen, eteläpäähän 
puolestaan omalla sisäänkäynnillään varustettu opettajan asunto.

Koulun sisätilat ovat lähes entisellään, joskin pinnoitteita on muutettu. 
Satulakattoinen, frontonilla varustettu talo on hirsirakenteinen. Se on 
pystyvuorattu peiterimalla ja maalattu punaiseksi. Rakennus on kunnan 
monien muiden koulujen tapaan saanut 1970-luvun puolivälissä huonos-
ti istuvan lisäsiiven. Osayleiskaavassa koulu on merkitty sr(16)-merkin-
nällä.
Koulutoiminta lopetettiin vuonna 2006 ja koulukiinteistö on siirtynyt 
yksityisomistukseen vuoden 2014 lopulla.  2 LUOKAN KOHDE

100 Ruskelan koulu 2005. PS. 100_ruskelan_koulu_savolainen_PIC00013.
jpg

100 Ruskelan koulua palautetaan alkuperäiseen muotoon 2015 IMG_8394.
jpg

100 Ruskelan koulun suuri kivi IMG_8397.jpg
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101. Ruskelan entinen alakoulu
Ruskelan alakouluna toimi Nybergin koulu Holjamäellä, kunnes 
oma alakoulu rakennettiin vuosina 1928-29 osana kunnan laajaa 
ylä- ja alakansakoulujen rakennusohjelmaa.  Siinä käytettiin samo-
ja piirustuksia kuin muissakin 1920-luvun alakouluissa - käytännös-
sä Ruskelan koulu on kopio Nahkelan alakoulusta. Ruskelan ala-
koulun piirustukset signeerasi rakennusmestari J.A. Aarnio. Talon 
urakoivat kirvesmiehet Frans ja Otto Lahti, J.K. Niemi ja Reino 
Laine.
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Koulu on Paijalan ja Ruskelan kauniin viljelysmaiseman pohjoislaidalla, 
Ruskelantieltä etelään. Muiden samojen piirustusten perusteella tehtyjen 
koulujen tavoin se on yleishahmoltaan ja yksityiskohdiltaan klassisti-
nen, satulakattoinen, ja pystyvuorattu hirsirakennus. Sen länsipäädyssä 
on poikittain luokkahuone, keskellä ja itäpäässä oppilaiden eteinen ja 
opettajan asunto. Itäpäädyssä on erillinen sisäänkäynti asuntoon. Kou-
lukäyttö loppui vuonna 1976, jolloin koulusta tuli kylän toimintakeskus, 
kudonta-asema52 aina siihen asti kunnes kunta myi koulun vuosien 2002-
2005 välillä. Koulu on nykyään asuinkäytössä, se on maisemallisesti ja 
rakennushistoriallisesti tärkeä entinen koulurakennus.Osayleiskaavasssa 
koulu on merkitty sr(15)-merkinnällä.  2 LUOKAN KOHDE

52 Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XIV, s. 69-70. 100_ruskelan_koulu_savolainen_PIC00015.jpg
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102. Lammaskallio
Lammaskallio on Vanhakylän kartanon vanha torppa, joka vuonna 
1785 korotettiin rälssitilaksi ja lahjoitettiin kolmen muun rälssiti-
lan kanssa Vanhakylän kartonon omistajalle, vänrikki Nils Stålha-
nelle tämän aktiivisen pellonraivaustyön kiitoksena. Heti seuraava-
na vuonna Stålhane myi Vanhankylän kartanon pojalleen ja muutti 
itse Lammaskallioon. Tila on mainittu ensimmäisen kerran nimeltä 
vuonna 1755 kirkonkirjoissa.53 Isojaossa Lammaskallio ja Mykky-
lä jäivät yhteen ja erotettiin toisistaan lopullisesti vasta 1801. Gus-
tafsholminkin nimellä tunnettu tila kuului pitäjän suurimpiin. Sil-
lä tiedetään 1800-luvun vaihteessa olleen 8 torppaa, joista vanhin 
oli perustettu jo 1759 eli ennen isojakoa. Stålhanen sukua eli Lam-
maskalliossa vuoteen 1874 asti, jonka jälkeen talo siirtyi Stålhanen 
vävyn hallintaan. Tila siirtyi 1920 Aktiebolaget Gustafsholmin hal-
tuun, joka myi tilasta muutaman pienemmän määräalan ennen kon-
kurssia vuonna 1924. Lammaskallion osti maanviljelijä Pekka Roi-
ha, joka erotti itselleen Nummenalan torpan vuonna 1925 ja myi 
loput Lammaskalliosta sitä edelleen omistavalle Heikkilän suvulle.54  

53  Suur-Tuusulan historia II, s.29, 64-66 ja Suur-Tuusulan historia III, s. 82-83.
54  Juhani Olasmaa, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s.113-116.
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Lammaskallion rakennukset ovat peltojen ympäröimällä kauniilla mäen-
nyppylällä, Tuusulanjärven rannassa lähellä Järvenpään rajaa. Tilan van-
ha ja uusi päärakennus on sijoitettu tontin korkeimmalle kohdalle, jon-
kin verran talousrakennuksia ylemmäksi. Vanhempi päärakennus on 
ainakin vanhimmilta osiltaan vuoden 1860 tienoilta.55 Satulakattoinen, 
hirsirakenteinen talo on saanut nykyisen ulkoasunsa vuosien 1950-51 
muutostöissä. Tuolloin mm. ikkunat, kuisti ja vuoraus menettivät perin-
teisen ilmeensä.

Uudempi päärakennus (102a; luokka 1) vuodelta 1914 on poikittain 
vanhaan päärakennukseen nähden ja on sitä jonkin verran pienempi. 
Talo on taitekattoinen, umpikuistilla varustettu, rapattu hirsirakennus 
on 1910-luvun alusta. Rakennuksen on suunnitellut tilaa jonkin aikaa 
1900-luvun alussa isännöinyt rakennusmestari Karl-Johan Winqvist, 
joka vuonna 1920 muutti ostamaansa Johannisbergin kartanoon.

Talousrakennuksista komein on vuonna 191156 valmistunut tiilirakentei-
nen, rapattu, tiiliornamentiikalla koristeltu harjapäädyistä aumattu harja-
kattoinen, poikkipäädyllä varustettu navetta (102c; luokka 2). Kaksiosai-
sen hirsiaitan (102b; luokka 1) toinen puolisko on vuodelta 1864.57 Puis-
tomainen ympäristö antaa pihapiirille viehättävän yleisilmeen. Osayleis-
kaavassa pihapiiri on merkitty sr-7 -merkinnällä. 2 LUOKAN KOHDE

55  Talon kellarissa oli vuonna 1993 nähtävillä vanhaa, luonnonkivistä ja lohkareista muurattua ki-
vijalkaa ja uuninarinaa: tekniikka muistuttaa Vanhankylän kartanon yläpytingin vanhimman osan 
perustusta. Talon vanhin osa saattaa olla 1700-luvun lopulta. Vähätalo on tutustunut taloon kesällä 
1993 työharjoittelussa.

56  Vuosiluku on navetan seinässä.
57  Vuosiluku aitassa.

102A Lammaskallion uusi päärakennus. PS. 102_A_lammaskallio_savolai-
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102B Lammaskallion pariluhti. 102_B_lammaskallio_savolainen_PIC00007.
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102C Lammaskallion navetta. PS. 102_C_lammaskallio_savolainen_
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Ote isojakokartasta. KA. lammaskallio B49_2_1_2_2.jpg
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