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1 MAISEMAKATSAUS

1.1 Tuuskodon asemakaavan muutosalue - tarkastelualue

Tuuskodon asemakaavan muutosalue sijaitsee Tuusulanjärven rantavyöhykkeellä, noin 1,5 kilometriä 
Hyrylän keskustasta koilliseen. Alue rajautuu lännessä Tuusulanjärveen, pohjoisessa Piiliojan kautta 
golfkenttään, idässä Järvenpääntiehen ja etelässä asutukseen. 

Alue on pääosin rakennettua ja hoidettua taajamaa. Alueen katuja ovat Kirkkotie ja Kotorannankuja 
sekä sorapintainen Pappilankuja. Kotorannankujan varrella on viljelyspalsta-aluetta.

Tuusulanjärven rantavyöhyke on runsaspuustoista sekametsää. Tarkastelualue on puutarhamainen 
ja useita pihapiirejä komistaa komeat vanhat puut ja puurivit. Tuuskotoon johdattaa koivukujanne ja 
virkailijatalojen pihapiirissä kasvaa yksittäisiä havupuita.

Tarkastelualue on pääosin alavaa, Tuusulanjärven suuntaan laskevaa. Tuusulanjärven rantavyöhyke 
on paikoin kostea. 

Tarkastelualue on osa Rantatien rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella on useita, kulttuurimai-
sema ja rakennuskanta (ehdotus) inventoinnissa I- ja II-luokkaan inventoituja rakennuksia ja kulttuu-
rialueita. Alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, vanha kylätontti 
(pappila).

Alueen rakennusten ajallinen kerroksellisuus on merkittävä, vanhimmat rakennukset ovat 1700-lu-
vulta ja uudemmat 2010-luvulta. Tarkastelualuetta rajaa etelässä 1980-luvun asutus, Järvenpääntien 
vastakkaisella puolella on joitain 1970-luvulla rakennettuja teollisuus- ja tuotantotiloja sekä polttoai-
neen jakeluasema.

1.2  Aineisto ja menetelmät

Työ on osa Tuuskodon asemakaavatyötä. Maisemakatsaus on koottu lähtöaineiston pohjalta. Työn ta-
voitten on koota yhteen aluetta koskevat maisemaan liittyvät aineistot.  Tuloksena on yleispiirteinen 
maisemakatsaus. Lähtöaineisto on lueteltu selvityksen lopussa.

1.3 Selostuksen sisällysluettelo

1 Maisemakatsaus
2 Tuusulan maiseman yleispiirteet
3 Maiseman historia
4 Kulttuurimaiseman historia
5 Alueen luontoselvitys
6 Metso-raportti
7 Nykytila
8 Lähdeluettelo
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2. TUUSULAN MAISEMAN YLEISPIIRTEET

2.1 Maisemarakenne

Maaperä
Tuusulan maaperän laajat savi- ja hiesualueet ovat entistä jääkauden jälkeistä Ancylusjärven pohjaa. 
Kallio- ja moreenialueet erottuvat myös topografi altaan korkeampina mäki- ja selännealueina suurmai-
semassa. Sora- ja hiekka-alueet  sijoittuvat pääosin selännealueille, jonne on muodostunut myös har-
jualueita virtaavan jäätikköjoen vaikutuksesta.

Tuusulan maiseman perusrakenteessa erottuvat selkeästi pohjoisosan laajat selännealueet sekä pitkät 
laaksolinjat; Tuusulanjärvi-Tuusulanjoki sekä Palojoen ja Keravanjoen muodostamat laaksot. Suuri osa 
kunnan alueesta on melko tasaista vaihettumisvyöhykettä. Maisemallisesti merkittävät solmukohdat 
muodostuvat laaksojen ja harjujen sekä kulkureittien risteämiskohtiin, mm. Tuusulanjärven eteläosaan, 
jossa jokilaakso alkaa ja Koskenmäentie ylittää joen.

Tuusulaa halkovan murroslaakson varrella on maakunnan laajimmat ja yhtenäisimmät savikot, mikä on 
maanviljelyn kautta ohjannut asutuksen kasvua alueella. Asutus keskittyi pitkään Tuusulanjärven ym-
päristöön kumpuileville kallio- ja moreeniselänteille, ennen kuin se vasta 1900-luvulla alkoi vallata alaa 
peltomailta. Viljelyyn sopivat savikkoalueet ovat kehittyneet viimeisen jääkauden mannerjäiden sulamis-
vaiheen yhteydessä.

Moreenivyöhykkeet muodostavat melko ohuita kerrostumina kalliomaiden reunoille. Kirkkotien eteläi-
nen osa myötäilee tällaista selännettä, jonka kallioista lakea myötäilee hiekkamoreeni- ja hietakerrostu-
mat. Pohjoisemmassa Kirkko- ja Rantatietä ympäröivät selänteet ovat pienempiä, mutta niistäkin jokaista 
ympäröivät väljät asuinrakennusalueet. Lähes kaikki säilyneet peltoalueet taas ovat luonnostaan savi-
koilla. Rantatien itäpuolella oleva suoalue on laajalti turvetta.
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Korkeussuhteet ja kallioperä
Tuusulan maastonmuodot ovat kulutuksen jo ennen jääkautta tasoittamaa peneplaanipintaa. Valtaosalla 
aluetta suhteelliset korkeuserot ovat parinkymmenen metrin luokkaa ja kallioperä on suhteellisen hyvin 
paljastunutta. 

Kallioperä koostuu pääasiassa happamista kivilajeista. Graniitti, kvartsi- ja granodioriitti vuorottelevat 
pintasyntyisen kvartsi-maasälpägneissin, pyrokseenigneissin ja kiillegneissin kanssa.

Tuusulan kallioperän merkittävin geomorfologinen muodostuma on Tuusulan murroslaakso, joka kulkee 
Espoon Pitkäjärven, Tuusulanjoen ja Tuusulanjärven kautta Lahteen saakka. Tuusulassa on kohtalaisen 
runsaasti jyrkkämuotoisia kallioita.

Jäätikön kulutustyön tulokset näkyvät Tuusulan lukuisissa silokallioissa. Silokallioista suurin osa on kui-
tenkin jäkälän ja muun kasvillisuuden peittämää. 

Kallioperä koostuu tarkastelualueella lähinnä happamista kivilajeista, graniitista sekä kvartsista ja gran-
odioriitista. Tuusulanjärven kapeikossa, Syvärannan ja Sarvikallion välillä on suhteellisen jyrkkiä kallioita, 
muualla avokallioalueet ovat loivempia mutta niitä esiintyy tasaisesti ympäri aluetta.

Tuusulanjärven ympäristö on suhteellisen tasaista savikkoa, vain järven kapeimmalla kohdalla on jyr-
kempiä kallioita Syvärannan ja Sarvikallion ympäristössä. Kirkkotien ja Rantatien alueella maanpinnan 
korkeus vaihtelee 40 ja 60 metrin välillä. Pieninä selänteinä erottuvat lähinnä Väinölän alue, Tuomalan 
kylämäki sekä Annivaara Järvenpääntien itäpuolella. Hieman etäämmällä, järven lounaispuolella Kosken-
mäki nousee jopa 80 metriin sekä toisaalta idässä Keravalle saavuttaessa maasto hieman nousee. Näistä 
Koskenmäki näkyy myös järven itärannalle, missä se siintää kaukomaisemassa.

Alavimmat alueet ovat Tuusulanjärvi ja Rusutjärvi sekä niihin liittyvät joki- ja purolaaksot.
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2.2 Vesiolot

Tuusulan merkittävin ja suurin järvi on Tuusulanjärvi, jonka eteläosaan on rakentunut kunnan keskus, 
Hyrylä. Tuusulanjärven ympäristöä ja jokilaaksoa ympäröivät päävedenjakajat, jotka muodostavat jär-
ven ympärille laaksomaisen valuma-alueen. Tuusulanjärvi on Tuusulan ja koko lähialueen suurin vesistö, 
noin kahdeksan kilometriä pitkä järvi on pinta-alaltaan noin kuusi neliökilometriä. Etelä-Hyrylän alue 
kuuluu Vantaanjoen vesistöalueeseen. Tuusulanjärvestä Vantaanjokeen laskeva Tuusulanjoki on 15 kilo-
metriä pitkä. 

Rehevän järven veden laatua on 2000-luvun vaihteesta asti pyritty aktiivisesti parantamaan. Kosteikko-
jen rakentaminen, hulevesien käsittely sekä maanviljelyksessä käytettyjen lannoitteiden rajoittaminen 
ovat vähentäneet ulkoista kuormitusta, samalla kun sisäistä kuormitusta on vähennetty ruoppaamalla, 
hapetuksella ja vesikasvillisuuden niitolla. Toimien seurauksena vedenlaatu on parantunut huomatta-
vasti ja esimerkiksi kosteikkojen perustaminen on lisännyt alueen biodiversiteettiä. Tällä hetkellä Kes-
ki-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) ennustaa järven ekologisen tilan olevan 
hyvällä tasolla vuonna 2021. 

Tuusulanjärvi on säännöstelty pinnan ja virtauksen suhteen. Ylin vesi HW 1/100 38,4 ylin virtaama HQ 
1/100 14 keskivesi MW 37,8 keskivirtaama MQ 0,9 alivesi (syksy) NW 37,6 alivirtaama (syksy) NQ 0,05. 
Tuusulan järvi on yleisesti matalaa. Kohteiden rannat ovat hyvin matalat ja jatkuvat hyvin loivana pois-
päin rannasta. Järven keskellä vesisyvyys on noin 1.8 m. Tuusulanjärven säännöstely poistaa lähes 
kokonaan luontaiset vedenpinnan vaihtelut. Keväiset järven tulvimiset rannoille ja kesäiset rantojen 
rantaviivan vetäytyessä, ovat jääneet historiaan. Osittain tästä syystä mm. Kotorannanpuiston vihera-
lueen ranta-alue on suurimman osan kesää veden peitossa ja alueelle on muodostunut lehtomaisia 
kosteikkoalueita.
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Kirkkotien eteläpuolella levittäytyy laaja Hyrylän pohjavesialue, joka kuuluu 1. luokan pohjavesialuei-
siin. Myös Tuusulanjärvi on luokiteltu vedenhankinnan kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi pintave-
deksi. Sivuvedenjakajat kohtaavat Tuusulanjärven eteläpäässä sekä Kotorannanpuistossa. Tuusulassa on 
useita suoalueita, joista laajin on Tuomalansuo. Se on pääosin ojitettu.

2.3 Pienilmasto

Uudellamaalla vallitsevat pääasiassa mereltä puhaltavat lounais- ja etelätuulet. Merelliselle ilmastolle 
tyypilliset voimakkaat tuulet sekä lämpötilojen pienempi vuosivaihtelu näkyvät osittain Tuusulassakin. 
Meri-ilmaston vaikutus on kuitenkin rannikkoseutuun nähden lievää ja Tuusula kuuluu enemmin meri- 
ja mannerilmaston vaihettumisvyöhykkeeseen. Vuonna 2009-2010 tehdyn mittauksen mukaan yleisin
tuulensuunta Tuusulanjärven länsirannalla on lounas, aikaisemmat Hyrylän sääasemalla mitatut tu-
lokset ovat saman suuntaisia, vaikka niissä päätuulensuuntana onkin etelä. Rannikon vaikutuspiirissä 
olevalla sisämaa-alueella paikallissääolosuhteet saattavat vaihdella verrattain paljon toisiaan hyvinkin 
lähellä sijaitsevien sääasemien välillä. 

Tuusulanjärven lounas-koillinen -suuntainen jokilaakso on merkittävä paikallisilmastoon vaikuttava 
tekijä. Ilmastollisesti Tuusula on osa eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä, mille suotuisat kesät ovat
verrattain tyypillisiä. Puustosta vaahtera ja lehmus viihtyvät hyvin tällä vyöhykkeellä. Vuotuinen keski-
lämpötila on +4 ja+5 celsiusasteen välillä ja kasvukauden pituus vaihtelee 160 – 180 vuorokauden
välillä. Kasvien menestymisvyöhykkeistä Tuusula kuuluu II-vyöhykkeeseen.

Tuuskodolta Hyrylän suuntaan 1969. Kuva Tuusulan museo.
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2.4 Luonto- ja virkistysalueet

Pellot sekä asutuksen ympärille muodostunut kulttuurikasvillisuus ovat merkittävä osa alueen identi-
teettiä. Etenkin Rantatien varren kartanopuistot sekä ympäröivät viljelysalueet ovat merkittäviä jään-
teitä alueen kulttuurihistoriallisesta kehityksestä. Etelässä lähempänä Hyrylän keskustaa on laajempi 
puistoalue, Tuuliviirinpuiston ympärillä. Kirkkotien ja Rantatien välissä laaja golfrata vallitsee maisemaa. 
Maisematilallisesti golfkentät säilyttävät ympäristönsä, peltojen tapaan, avoimena ja sopivat sinällään 
vanhaan viljelysmaisemaan, vaikka nämä kaksi ovatkin luontoarvoiltaan hyvin eriäviä.

Rantatien ja Järvenpääntien itäpuolella on laaja Tuomalansuo-alue, joka on osaltaan vaikuttanut suu-
resti Rantatien ja alueen asutuksen sijoittumiseen. Suo on pakottanut vanhan Rantatien linjattavaksi 
kapealle alalle järven ja suon väliin. Suo on lähinnä rahkaturvetta, jolla kasvaa vaihtelevan tyyppistä 
metsää, avoimesta mäntyrämeestä sekametsiin. Laaja suoalue rajaa paikoin pidempiä näkymälinjoja 
Rantatieltä ja muodostaa näin selkeän rajan ympäröiville pelloille. Annivaaran kallioisia selänteitä kier-
tää virkistysreitti, joka palvelee lähialuetta. 

Tuusulanjärven eteläosalla on kaksi laajaa Natura-aluetta, jotka kuuluvat molemmat Tuusulanjärven 
lintuveteen, näistä eteläisempi on yhteydessä Kirkkotiehen. Natura-alueet ovat tärkeitä lintuharrastajille 
ja -tutkijoille ja niiden suojelu perustuu EU:n luonto- ja lintudirektiiviin.

Muut lähiympäristön luonnonsuojelualueet ovat yksityisiä ja pinta-alaltaan suhteellisen pieniä, näitä 
ovat Suvelanluhta, Saksan pihapuisto sekä Halosenniemi. Näiden lisäksi alueelta löytyy kunnan omis-
tuksessa olevia metsiä, jotka kuuluvat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan. 
Nämä Kotorannanpuistossa, Tuomalansuolla ja Sarvikallion alueella sijaitsevat METSO-kohteet on valittu 
kyseisten metsien edustavuuden perusteella.
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3 MAISEMAN HISTORIA

3.1 Tuusulan maisema-alueet

Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –raportissa (ehdotus) Tuusula on jaoteltu seuraaviin 
maisema-alueisiin: I Tuusulanjoen kulttuurimaisema, II Hyrylän taajama, III Tuusulanjärven itärannan 
maisema-alue, IV Tuusulanjärven länsirannan maisema-alue, V Nahkelan, Siippoon ja Rusutjärven kylien 
ja niitä ympäröivien peltojen muodostama yhtenäinen kulttuurimaisema, VI Pohjois-Tuusula, VII Kello-
kosken taajama ja VIII Jokelan taajama. 

Tuusulanjärven itärannan maisema-alue (III) käsittää järveä ympäröivän kulttuurimaiseman - kahden 
keskiaikaisen kylän, Tuomalan ja Kirkonkylän sekä Tuusulan rantatien alueen. Aluetta sitoo yhteen paitsi 
luonnonmaisema, myös rantatien ympärille syntynyt historiallisesti ja maisemallisesti merkittävä ympä-
ristö.

Tärkeimpiä maisemallisia solmukohtia ovat Tuusulanjärven eteläosan lisäksi Järvenpääntien ja Tuusu-
lantien yhtymäkohta. Tuusulanjärven eteläosan solmukohta sijaitsee pitkän murroslinjan varrella, missä 
pienet selänteet ympäröivät laaksoa ja jossa Tuusulanjärvi laskee Tuusulanjokeen.

Toinen solmukohta keskellä golfkenttiä on laaksomaisen avoimen maisematilan keskellä. Laakso ohjaa 
valumavesiä kohti Tuusulanjärveä monen pitkän näkymälinjan keskiössä. Suuri osa alavista laaksoalu-
eista on yhä peltoina, minkä ansiosta monet pitkät näkymälinjat ovat yhä säilyneet. Avoimuutta uhkaa 
kuitenkin yleinen vesakoituminen sekä tiivistyvä lisärakentaminen.

Tarkastelualueen metsät ovat vallitsevasti sekametsiä, järven rannan läheisyydessä enemmälti lehti-
metsää. Pellot sekä asutuksen ympärille muodostunut kulttuurikasvillisuus ovat merkittävä osa alueen 
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identiteettiä. Etenkin Rantatien varren kartanopuistot sekä ympäröivät viljelysalueet ovat merkittäviä 
jäänteitä alueen kulttuurihistoriallisesta kehityksestä.

Tarkastelun kohteena olevien teiden, Kirkkotie ja Kotorannantie, varsi on pääasiassa puoliavointa taa-
jama-aluetta, jolta aukenee paikoin pitkiä näkymiä järvelle ja viljelysmaisemaan. Rantatien itäpuolella 
oleva Tuomalansuon metsäinen alue reunustaa asutus- ja peltoalueita luoden niille selkeän reunan.

Kirkkotien ja Rantatien ympäristöä hallitsevat Tuusulanjärven vesistö, loivat moreeniselänteet sekä 
avoimet pellot. Murroslaakso ja paikoittaiset kalliopaljastumat ovat muistona jääkauden viimeisestä 
sulamisvaiheesta.

3.2 Tuusulan maisemahistoriaa

Peltoviljelyn vakiintuminen
Maanviljelys tuli Tuusulaan todennäköisesti hämäläisten uudisasukkaiden mukana. Aluksi kaskeami-
seen perustunut peltoviljelys hakeutui veden ja maaperältään suotuisien eli lämpöisten hiekkapitoisten 
etelä- ja länsirinteiden tuntumaan. Peltoviljely vakiintui ilmeisesti ensin Tuusulan läpi virtaavien jokien ja 
Tuusulanjärven rantamille, sen jälkeen varsin pian Nahkelan ja Rusutjärven ympäristöön sekä Etelä-Tuu-
sulassa viimeisenä Ruotsinkylän seuduille.

Keskiajalla syntyneet ryhmäkylät ja niitä ympäröineet pellot ja niityt eivät vielä keskiajan kuluessa muo-
dostaneet nykyisen kaltaista avaraa kulttuurimaisemaa. 1500-luvun puolivälissä laajimmat yhtenäiset 
peltomaisemat olivat todennäköisesti Ruotsinkylän ja Keravan kylien ympärillä sekä Vanhankylän karta-

Venäläisen topigrafi kunnan kartta. Karttalenti IX30.KA.1870.
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non Vanhankylänniemen rinteillä. Maisemaa avarsivat peltojen lisäksi ranta- ja kaskiniityt, joiden yhteis-
pinta-ala oli huomattavasti peltoalaa suurempi sekä kuloaukioille syntyneet luonnonniityt ja kedot.

Isojako
Isojako on yksi suomalaiseen maaseutumaisemaan eniten vaikuttaneista tapahtumista. Sillä on ollut 
oleellista merkitystä myös yhteiskunnallisiin oloihin maaseudulla. Se muutti yli 500 vuotta vallinneet 
maanviljelyksen 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. 

Isojaot alkoivat Suomessa vuonna 1749, joskin varsinainen isojakoasetus annettiin vasta 1757. Sitä 
seurasivat vuosien 1762 ja 1775 asetukset. Tarkoitus oli hävittää sarkajaot ja antaa kullekin talolle uudet 
tilukset niiden lukuun ja sijaintiin nähden tasaisesti yhtenäisempiin alueisiin. 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  1890-1910-lukujen välisenä aikana. 
Tuusulan isojaot alkoivat vuonna 1758 Kirkonkylästä. Vuotta myöhemmin tilukset jaettiin Ruotsinkyläs-
sä. Käytännöksi muodostui, että ensin toteutettiin uudelleenjärjestely sarkajakotiluksilla ja muutamaa 
vuotta myöhemmin jaettiin ulkotilukset. Tuusulan isojaot päättyivät Vanhaankylään vuonna 1786.

Metsämaiden jaossa kruunulle otetuista maista syntyi nykyiselle Tuusulan kunnan alueelle useita uudis-
tiloja, jotka otettiin Tuusulan kylien Järvenpään ja Tuomalan sekä Hausjärven Ridasjärven kylän taka-
maista. 

Isojako antoi perintötilallisille mahdollisuuden sopia vapaasti maa-alan vuokraamisesta, mikä oli ai-
kaisemmin ollut vain kartanoiden, pappiloiden, virkatalojen ja ratsutilojen oikeus. Uusi säädös johti 
mäkitupien ja torppien syntyyn. Isojakojen aiheuttama torppien lisäys näkyy Tuusulan tilastoissa sel-
västi. Torppien lukumäärä oli vuonna 1712 vain neljä, ja ennen isojakoa vuonna 1751 se oli kohonnut 
kuuteentoista, lähinnä kartanojen perustamien torppien vaikutuksesta. Vuonna 1761 torppia oli 39 ja 
vuonna 1780 jo 67. Torpparilaitoksen myötä torppari- ja mäkitupalaiskyliä syntyi 1800-luvulta lähtien. 
Torpparikylät alkoivat menettää yhteen maanomistajaryhmään perustuneita kulttuurisia erityispiirtei-
tään jo 1900-luvun alussa. Koskenmäessä tämä tapahtui jo 1800-luvun puolella Hyrylän varuskunnan 
vaikutuksesta. 
Asetukset ns. uusjaosta annettiin vuosina 1848 ja 1881. Uusjaon oli tarkoitus viedä isojako loppuun. 

1800-luvun kehityssuunnat
Tuusulan maisema pysyi 1800-luvun alkuvuosikymmeniin asti suunnilleen samanlaisena kuin se oli ollut 
vuosisatoja. 1800-luvulla maisemaa muovasivat erityisesti perinteisen maanviljelyskulttuurin ulko-
puolelta tulevat vaikutteet. Tuusulan keskeinen liikenteellinen sijainti vaikutti oleellisesti vuosisadan 
jälkipuoliskon kehitykseen. Työkalujen kehittyminen ja myöhemmin koneistuminen vaikuttivat paljon 
maanviljelysmaisemaan. Myös väestönkasvulla oli suuri merkitys. 1850-luvulta 1900-luvun alkuun Tuu-
sulan peltoala seitsenkertaistui. Maiseman avaruus ei kaikkialla kuitenkaan lisääntynyt, sillä suurin osa 
uudesta pellosta raivattiin entisille laidun- ja luonnonniityille.

1860-luvulla eteläisen ja itäisen Tuusulan maisema alkoi muuttua. Kehitykseen vaikutti ratkaisevasti 
vuonna 1862 valmistunut Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rautatie. 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 maanviljelyskulttuurin ulkopuoliset vaikutteet. 
Teollisuus asettui Tuusulassa ensin Kellokoskelle. Jokelaan ja Keravalle teollisuus tuli rautatien mukana, 
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Järvenpään pienteollisuus saavutti 1910–20-luvulla. 
Hyrylän varuskunta-alue syntyi 1800-luvun puolivä-
lissä Krimin sodan seurauksena jo pitkään armeijaa 
virkatalona palvelleen Saksan puustellin läheisyy-
teen ja strategisesti tärkeään tienristeykseen.

Teollisuus ja varuskunta loivat perustan taaja-
ma-asutuksen kehittymiselle ja elinkeinoelämän 
synnylle, kun maaseutuväestöstä koostunut teh-
dastyöläisten joukko irtaantui luontaistaloudesta. 
Uudet väestöryhmät olivat myös tärkeä ponnah-
duslauta yhdistys- ja järjestötoiminnan synnylle.

Tuusulanjärven huvilat ovat oma kokonaisuutensa 
Tuusulan kulttuurimaiseman historiassa. Suoma-
laisten virkamiesten, kauppiaiden ja upseerien 
suurhuvilat olivat ensimmäiset alueella. Maalauk-
sellinen maisema, rautatien tuoma liikenneyhteys 
ja myöhemmin 1800-luvun viimeisinä vuosina 
myös kantavenäläisten matkustuskielto valtakun-
nan rajojen ulkopuolelle antoivat yhdessä venäläi-
sen varuskunta-alueen kanssa polttoainetta huvila-
kulttuurin kehittymiselle.

1900-luvun alun asutus- ja maanomistusolot
Vielä 1800-luvun alussa tilojen halkominen oli 
harvinaista. Tuusulan asutus muodostui pääasiassa 
vanhoista kantatiloista ja niiden puolikkaista sekä 
torpista. Keisarillisella asetuksella vuonna 1852 
määrättiin, että tilan tuli elättää viisi täyskasvuista 
henkilöä. Halkomista haluttiin rajoittaa, jotta tila 
tarjoaisi töitä ja elatuksen asujilleen. Myös veron-
maksukyvyn säilyttäminen oli päämääränä. Vuoden 
1864 asetuksessa maa-alan itseiselatuksen vaati-
mus pienennettiin kolmihenkisen perheen tasolle. 
Tämä vaikutti merkittävästi pientilojen ja palstojen 
syntyyn. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun asu-
tustoiminta vaikutti Tuusulan maaseutumaisemaan 
syvästi, eniten isojaon ohella ennen viime sotia. 

Asutustoiminnan taustalla oli väestönkasvun 
synnyttämä maanlaajuinen tilattoman väestön 
ongelma. Tuusulassa uudisasutus oli 1900-luvun 
alussa vähäistä, ja suurin osa siitä liittyi Jokelan ja 
Hyrylän taajamien kasvuun. Palstoittamista tapah-
tui myös Etelä-Tuusulassa, joskin se oli määrältään 
vähäisempää ja usein ennemminkin yksittäisten 
talojen vapaaehtoisen kaupankäynnin synnyttä-
mää. Kuitenkin Tuusulan väkiluku kasvoi huomat-
tavasti 1800-luvulla ja itsenäisyyden ajan alussa. 
Väestönkasvu näkyi myös tilojen halkomisena 
perinnönjakojen yhteydessä, kun uudet asetukset 1937

1928

Peruskarttoja eri vuosilta.
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sallivat pienempien tilojen synnyn. Vuonna 1918 
tullut torpparilaki ei luonut uusia viljelyksiä, mutta 
se yksinkertaisti maanomistusta, kun torppari- ja 
mäkitupa-alueet itsenäistyivät. Maanomistukseen 
liittyvät kysymykset näkyivät maisemassa selkeim-
min uusien palstatilojen peltoalan raivaamisessa. 
Etelä-Tuusulassa vanhoilla viljelyalueilla tilojen 
lohkominen synnytti uutta viljelyalaa, pääosin 
entisille luonnonniityille.

Sodanjälkeinen maisema
Suunnitelmallinen ympäristön muokkaaminen on 
sodanjälkeisessä kehityksessä keskeistä. Toisaalta 
heti sodan jälkeen alkanut voimakas elinkeinora-
kenteen muutos ja 1970-luvun alusta myös pää-
kaupunkiseudun vaikutus on muuttanut teollisuu-
den ja Hyrylän varuskunnan ympärille syntyneet 
asutuskeskukset laajoiksi pientalovaltaisiksi 
taajamiksi. Maaseudulla viime vuosisadan jälki-
puoliskon kehitys on selvimmin näkynyt agraa-
riyhteiskunnan tapojen ja yhteisöjen häviämisenä. 
Perinteiseen maatalouteen liittyvät rakennukset 
ovat hävinneet tai siirtyneet muuhun käyttöön. 
Viljelysmaiseman umpeenkasvaminen erityisesti 
lampaiden laidunnuksen loppuessa sekä taajan 
asutuksen määrän ja muodon kasvaminen ulos 
perinteisen kulttuurimaiseman kehyksistä on 50 
vuoden kuluessa muuttanut maaseudun maise-
makuvan.

Siirtoväen asuttaminen ja muu sodanjälkeinen 
muuttoliike 1940- ja 50-luvuilla oli sodanjälkeisen 
Tuusulan merkittävin tapahtuma. Tuusulaan syntyi 
vuosien 1940 ja 1958 välillä toistatuhatta viljelys-, 
asunto- tai asunto-viljelystilaa.

Maanhankintalain mukaan puolet uusista tiloista 
pyrittiin sijoittamaan vanhoille pelloille ja puolet 
raivaamattomalle viljelykelpoiselle maalle. Melko 
tiiviitä pientila-alueita syntyi lähes kaksikymmen-
tä, joista suurin on Gustavelundin maille kaavoi-
tettu 300 hehtaarin kokoinen Mattilan asutusalue. 
Etelä-Tuusulan asutus oli 1940-luvun alkuun asti 
sijoittunut suurten peltoaukeiden lähiympäris-
töön. Kylien väliset alueet olivat joitain pientiloja 
lukuun ottamatta joko metsäisiä, asumattomia 
vyöhykkeitä tai kuten Tuusulanjärven molemmin 
puolin peltoaukeita. 1940- ja 50-lukujen kuluessa 
erityisesti Kirkonkylän Mattilanpellon maisema 
muuttui totaalisesti uusien asuntoalueiden ja 
tilojen myötä. Entisistä metsämaista tuli paikka 

1945

1978

1991
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paikoin yhtä tiheään asuttuja kuin vanhat viljellyt alueet olivat olleet. Kaksi vuosikymmentä mullisti 
täydellisesti myös maaseudun rakennuskulttuurin, kun rakennusaine vaihtui vähitellen hirrestä sahata-
varaan. Uusi pientalotyyppi oli käytössä niin taajamissa kuin maatilan päärakennuksissa. Muutamissa ta-
pauksissa myös vanhojen maatilojen päärakennuksia korvattiin rintamamies talotyyppisillä ratkaisuilla. 
Useimmiten rakentamiseen saadun tuen ja lainojen ehtona saattoi olla tyyppiratkaisujen käyttäminen 
- toisinaan pelkkä sosiaalisen kontrollin luoma paine riitti vanhan perinteen hävittämiseen. 

1960–70 lukujen kuluessa Tuusulan kehityksen painopiste siirtyi maaseudulta taajamiin. Uutta peltoalaa 
ei juurikaan syntynyt 1970–1990-luvuilla, mutta 2000-luvulla pellonraivaus on jälleen nostanut päätään 
pienimuotoisesti. 

3.3 Liikenteen kulttuuriympäristöt

Liikenne on niin kulttuurihistoriallisesti kuin maisemallisestikin oleellinen osa Tuusulaa. Tie vaikuttaa 
monin tavoin läpikulkualueensa maisemaan ja toimintaan. Tiet ryhmiteltiin jo keskiajalla yleisiksi maan-
teiksi, kyläteiksi ja tilusteiksi. Keskiaikainen tie muistutti nykyajan kärrypolkua, vain liikennöidyimmät 
tiet olivat kärryillä ajettavassa kunnossa. 

Vuosisadan lopulla useimmat yleiset tiet olivat kärryillä liikennöitäviä. Uudenmaan tieverkko kehittyi 
varhain, eikä uusia teitä 1600-luvulta 1800-luvulle juurikaan rakennettu. Tuusula on esihistorialliselta 
ajalta lähtien ollut liikenteellisesti keskeisessä asemassa. Vanhin virallinen liikenneväylä on jo keskiaikana 
mainittu Hämeentie, joka kulkee Tuusulan halki pohjois-eteläsuuntaista harjujaksoa pitkin. Hämeentien 
merkitys Tuusulan maiseman kehitykselle on ratkaiseva. 
Hämeentien osa Helsingistä Hyrylään kestopäällystettiin jo 1930-luvulla; asfaltilla Tuusulan rajalle ja siitä 
eteenpäin Hyrylän keskustaan asti suurilla betonilaatoilla: Hyrylässä betonilaatat valettiin kesällä 1938. 
Hämeentiestä on säilynyt lyhyempiä ja pidempiä pätkiä, jotka nykyään ovat mitä erilaisimpina kulkureit-
teinä. 

Vasemmalla Kottu ja oikealla pappilan rakennuksia noin v. 1919. Kuva Tuusulan museo.

14



Toinen historiallisesti huomattava yleinen tie on Hollolantie. Tie vei Heinolaan asti, minkä vuoksi sen 
liikenteellinen merkitys oli suuri. Mäntsäläntien ja Tuusulantien risteys oli Hyrylässä ja siitä tuli Helsingin 
tultua pääkaupungiksi yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä liikenteellisistä solmukohdista. Tien varteen Jär-
venpäähän Kyrölän eli Körilän talon maille syntyi jo 1700-luvulla majatalo. Sittemmin tien varteen syntyi 
Tuusulan rantatien porvariskotien ja pienen taiteilijayhteisön yhdyskunta Hämeenlinnan radan valmis-
tumisen myötä. Tuusulan rantatie oli ensimmäinen tielaitoksen museotieksi nimeämä; tämä tapahtui 
vuonna 1982. Muutaman kilometrin tienpätkällä oli huomattava kulttuurihistoriallinen arvo, sillä sen 
varrella sijaitsevat Tuusulanjärven itärannan huvilat sekä Tuomalan kylä ja Tuusulan kirkonkylän pohjois-
pää.

Kolmen merkittävän yleisen maantien lisäksi Tuusulassa on joukko historiallisia kyläteitä, jotka ovat säi-
lyttäneet alkuperäisen ilmeensä ja maisemansa vaihtelevasti. 

3.4 Rakennuskulttuuri

Tuusulan rakennuskannalle on tyypillistä monimuotoisuus. Taustalla ovat perimmiltään liikenneväylät, 
jotka ovat tuoneet Tuusulaan rakennuskulttuuria rikastuttaneet instituutiot ja toiminnot. Rakennukset 
säilyvät usein sen mukaan, miten ne sopeutuvat muuttuviin elämäntapoihin ja uusien omistajien käyt-
töön. Tämä näkyy selvästi Tuusulassa 1900-luvulla, kun entiset maanviljelysympäristöt ovat muuttuneet 
taajamien osiksi tai niiden lievealueiksi.

4 KULTTUURIMAISEMAN HISTORIAA

Kirkonkylä eli Tuusula
Tuusulassa eli nykyisessä Kirkonkylässä taloja eli talonpoikia oli kuusi mutta talonpaikkoja kymmenen; 
kylä mainitaan käräjäkirjoissa vuonna 1547, jolloin isäntien kesken on ollut väkivallantekoihin johtaneita 
erimielisyyksiä. Taloluku vakiintui 1580-luvulla kahdeksaksi: Eggertas, Krapi, Pekkola, Nikula, Kottu sekä 
kolme muuta nimettömiksi jääneitä, jotka yhdistyivät Eggertasiin ja Pappilaksi.

1600-luvun puolessa välissä viljelyksessä olivat Eggertas (Gustavelund), Kottu, Krapi, Pekkola, Nikula ja 
pappila. Tuusulan kirkonkylä sijaitsi pappilanmäellä aina 1890-luvulle asti, jolloin isonjaon loppuunsaat-
taminen käytännössä tyhjensi pappilanmäen ympäristön tiiviin ryhmäkylän lopullisesti. Kottu ja pappila 
sijaitsivat vierekkäin ja vielä tänä päivänä Ali-Kottu, Suur-Kotun toinen puoli on vanhalla kylänmäellä 
pappilan seurana, muut talot ovat sijoittuneet nykyisille paikoilleen 1800-luvun lopulla.

Kirkonkylään rakennettiin Tuusulan kunnan varhaiset julkiset rakennukset. Koivukuja (1895) oli pitäjän 
ensimmäinen vanhainkoti, jonka Tuuskoto sitten korvasi. Kunnantalo valmistui vuonna 1913. Vanhasta 
maalaiskylästä muistuttaa vielä tien vieressä oleva Kotun päärakennus pappilaa vastapäätä ja Keravalle 
vievän tien varressa oleva Saksan tilakeskus.

Kirkonkylän kylämäeltä näkee yhdellä silmäyksellä ison osan Tuusulan kunnallisen rakentamisen varhais-
vaiheista. Vanhasta maalaiskylästä muistuttaa vielä tien vieressä oleva Kotun päärakennus ja pappilan 
rakennukset sitä vastapäätä sekä Saksan tilakeskus hieman kauempana Keravantien varressa.

Tieympäristö on säilynyt eheänä ja useiden virkistysmetsien ansiosta aukeat tilat rytmittävät tasaisesti 
kulkua tiellä. Tuusulan kirkon seutu sekä Kirkonkylän alue ovat arvokkaimpia rakennettuja ympäristöjä 
tien varrella.
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4.1 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät ympäristöt ja arvokkaat rakennukset

Ali-Kottu
Kotun talo (Ali-Kottu) on yksi Tuusulan vanhimmista rakennuksista ja mahdollisesti jo 1700-luvun puolel-
ta. Sen laajennusosakin on 1850-luvulta, mutta ikkunat ja kuistit ovat uudempia. Se muistuttaa vanhasta 
ajasta, jolloin kaikki Kirkonkylän maalaistalot olivat kylämäen tuntumassa. Kirkonkylässä isojako toteutui 
vasta 1860–70-luvuilla ja silloin esim. Krapin ja Saksan tilat muuttivat nykyisille paikoilleen.

Ali-Kottu sijaitsee Kirkkotien pohjoispäässä, vastapäätä Tuusulan pappilaa. Se on syntynyt Kotun kanta-
tilasta kahdessa halkomisessa ja on tiloista se, joka selvimmin jatkaa kantatilan perinteitä ja on pappilan 
ohella ainoa, joka on pysynyt vanhalla kylänmäellä.

Kottu mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1581. Se oli 1690-luvulle asti ratsutila 
ja sen jälkeen tavallinen ruotutalo. Kottu halottiin 1700-luvun alussa (Suur-)Kottuun ja Vähä-Kottuun, 
joista jälkimmäisestä kehittyi ajan mittaan nykyinen (Kirkonkylän) Saksan tila. Kottu siirtyi 1700-luvun 
puoliväliin mennessä nykyiselle tontilleen Kirkkotien rannanpuoleiselle penkalle. Vuonna 1899 Kottu 
halottiin Ali- ja Yli-Kottuun.

Kotun vanha päärakennus on aivan tien vieressä, pitkä sivu tielle päin. Se on satulakattoinen, pysty-
vuorattu ja pitkänurkkainen hirsirakennus. Pohjakaavaltaan se on ns. epäsymmetrinen paritupa, jossa 
pohjoisempaa tupaa on jatkettu kahdella vierekkäisellä kamarilla. Talo on rakennettu vähintään kahdes-
sa vaiheessa siten, että pohjoispäädyn kamarilaajennus on noin 1850-luvulta ja vanhin osa 1700-luvun 
lopulta.

Kirkkotien korotukset ovat vahingoittaneet rakennuksen ja tien suhdetta. Ali-Kottu ja Pappilan ovat 
ainoat alkuperäisillä paikoillaan Kirkonkylän kylänmäellä säilyneet talot ja niillä on suuri maisemallinen 
merkitys.

Pihapiirin länsipuolelle on 1990-luvulla rakennettu rivitaloja, missä yhteydessä talli ja navetta on purettu. 

Ali-Kottu ja aitta. Oikealla pilkottaa Villa Rosa. Kuva: kaavoitus.
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Samalla pihapiiri on hajonnut. Ainoa jäljellä oleva ulkorakennus on luhtiaitta. Ali-Kotun mailla on myös 
Villa Rosa, joka on alkujaan ollut pieni tuvan ja kamarin käsittävä hirsirakenteinen muonamiesmökki. 
Mökkiä on laajennettu vuonna 1912 nykyisiin huvilamaisiin mittoihinsa. Puutarhalla on ikää noin vuosi-
sadan verran.

Tuusulan pappila
Tuusulan pappilan päärakennus on rakennettu 1820-luvulla. Vuonna 1936 sen päätyyn tehtiin tiilinen 
kirkkoherranvirasto arkistoholveineen. Piharakennus on todennäköisesti pappilaa vanhempi. Siinä on 
asunut pappilan palvelus- ja maataloustyöväkeä.

Pappiloiden asema maaseutupitäjien kulttuuri- ja rakennushistoriassa on monin tavoin keskeinen. 
Papisto oli merkittävintä maaseudun sivistyneistöä ja sen käsissä oli kirkollisten asioiden lisäksi monien 
maallisten kysymysten hoito. 

Tämä käytäntö jatkui aina 1720-luvulle asti; tuohon asti pappilan pihapiiri käsitti seuraavat rakennuk-
set: tupa, paistinhuone (=pakari), lato, vilja-aitta, ruoka-aitta, makuutupa ja navetta, mutta käytännössä 
rakennuksia saattoi olla pihapiirissä nelisenkymmentä.

Päärakennuksen tukena oli kaksi siipirakennusta ajan virkataloille tyypilliseen tapaan. Toisen siipiraken-
nuksen, pakarituvan, alla oli kivistä muurattu kellari. Ajalle tyypilliseen tapaan rakennukset olivat pitkä-
nurkkaisia hirsitaloja, joista säädynmukaiseen asumiseen tarkoitetut rakennukset sekä talli oli katettu 
lautakatteella. Näiden lisäksi pihapiiriin kuului muutama aitta ja eläinsuoja sekä ulompana riihi. Uusi 
päärakennus pystytettiin jo 1750-luvun lopulla. Se oli aiempaa päärakennusta syvempi ja lyhyempi, 
joten siinä on tällä perusteella saattanut olla toisessa päädyssä kaksi kamaria, keskeissali tai suuri kamari 
sekä tupa tai sali toisessa päädyssä. Keskeissalin käyttöön perustunut ns. karoliininen pohjakaava oli 
tuolloin jo vallitsevana pappiloissa.

Vielä 1800-luvun alussa vanha päärakennus vuorattiin ja punamullattiin. Kun sen kunnostus tuli seuraa-
van kerran puheeksi mm. vuotavan, kaksinkertaisen lautakaton takia, päättivät pitäjäläiset vuonna 1826 

Tuusulan pappila. Kuva: Virtuaali-Tuusula.
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uuden rakentamisesta. Seinät vuorattiin ja punamullattiin vuonna 1836. Päärakennus liittyi tyylillisesti 
jo väistymässä olleeseen kustavilaiseen rakennusperinteeseen. Leimallisia piirteitä olivat taitekatto ja 
karoliinisen pohjakaavan käyttö. Rakennus oli vanhaa, vuonna 1829 huutokaupattua pappilaa hieman 
suurempi, mitoiltaan 36 x 17 kyynärää.

Keskellä luoteissivua oleva sisäänkäynti on 1800-luvun lopulla koristettu seitsensivuisella, pieniruutuisin 
ikkunoin varustetulla umpikuistilla. Samaan muutokseen liittynevät myös alunperin ilmeisesti kuusi-
ruutuisten ikkunoiden vaihto kolmijakoisiksi ns. T-ikkunoiksi ja julkisivuverhoilun hillitty nikkarityylin 
pysty-vaakavuoraus listoituksineen. Koillispäädyn eteiskuisti on mahdollisesti jo alunperin ollut nykyisen 
suuruinen. Vastakkaiseen päätyyn on vuonna 1936 lisätty tiilinen, rapattu, tasakattoinen kirkkoherran-
virasto arkistoholveineen. G.G. Nybergin vuoden 1826 asemapiirroksessa on kuusi muutakin rakennus-
ta, jotka muodostavat symmetrisen, kaakkois-luoteissuuntaisen pihasommitelman. Aidoilla on rajattu 
kolme pihaa, joita ympäröi geometrinen puistosommitelma. Piirros antaa mielikuvan siitä, että vanha 
päärakennus olisi sijainnut noin 20 metriä uudesta rakennuksesta luoteeseen, sen kanssa samansuuntai-
sesti. Pitkänurkkainen, satulakattoinen rakennus on paritupa, jonka toiselle sivulle on lisätty kaksi kuis-
tia. 

Pappila sijaitsee Tuusulan kirkonkylän vanhalla kylänmäellä. Puistomainen tontti on maisemallisesti 
näkyvällä paikalla ja päärakennus sen korkeimmalla kohdalla. Ennen Järvenpääntien rakentamista on 
pappilan itäpuolelle avautunut peltomaisema. Pappila on niin rakennushistoriallisesti kuin historiallises-
tikin arvokkaimpia yksittäisiä kohteita Tuusulassa.

Koivukujanykyasussaan. Talvellä 2016 kaadettiin pihaan ohjaava koivukuja. Kuva: kaavoitus.
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Koivukuja ja Kotoranta
Koivukuja valmistui vuonna 1895. Se oli kunnan ensimmäinen palvelulaitos vanhuksille ja muille, jotka 
tarvitsivat hoitoa ja asuntoa. Ajan tapaan sitä kutsuttiin vaivaistaloksi. Ajan tavan mukaan vanhukset ja 
vaivaiset osallistuvat voimiensa mukaan maanviljelys- ja karjanhoitotöihin, mikä vähensi kunnan kustan-
nuksia.

Kun uusi vanhainkoti valmistui, tehtiin Koivukujaan kunnan kamreerin ja eläinlääkärin virka-asunnot. 
Myöhemmin talossa oli koulutoimisto ja lastenkodin osasto. Nyt talossa toimii perhetukikeskus.

Kuntien köyhäin- ja vaivaistenhoidossa siirryttiin viime vuosisadan lopulla vaivaisruoduista ja avustuk-
sista kiinteämpiin muotoihin. Euroopassa oli 1700-luvun lopulla muotoutunut käsitys, että maatilavai-
vaiskodit olivat ratkaisu köyhäinhoidon pulmiin. Suomen maalaiskunnissa niitä perustettiin 1860-luvulta 
lähtien. 

Tuusulan kunnan tilintarkastajat ehdottivat vuonna 1886 tällaisen vaivaiskodin perustamista. Perustelut 
olivat taloudelliset. Talo tarjoaisi hoidokeilleen asunnon, elanto puolestaan tulisi tilan pelloilta, ja kunta 
säästäisi. Kunta osti vuonna 1891 Kotun tilasta Koivukujana tunnetun määräalan.

Vaivaiskotia ei kuitenkaan tyydytty perustamaan vanhoihin tiloihin, vaan vuonna 1893 laskettiin uuden 
rakennuksen peruskivi. Rakennus otettiin käyttöön kaksi vuotta myöhemmin. Rakennukseen sijoitettiin 
myös erityinen “houruinhoito-osasto”, joka oli käytössä Kellokosken piirimielisairaalan perustamiseen 
asti 1910-luvulle.

Kunnalliskodin piharakennus muutettiin jo vuonna 1935 kulkutautisairaalaksi ja vuonna 1964 lasten-
kodiksi, joka tunnetaan nykyisin Kotorantana. Piharakennus sai pitää 1900-luvun vaihteen niukan nik-
karityylisen ilmeensä toisin kuin uuden kunnalliskodin valmistuttua kunnan eläinlääkärin ja kamreerin 
virka-asunnoiksi vuonna 1937 muutettu päärakennus. Pihamaalle toteutettiin ulkohuone ja sauna-auto-
talli vuonna 1935. Saunarakennuksen alakerran sikalaan rakennettiin sairastallit kolmelle hevoselle. 

Koivukuja ja Kotoranta sijaitsevat Kirkkotien varrella, kunnan vanhassa hallintokeskuksessa. Kumpainen-
kin talo on hirsirakenteinen, satulakattoinen, vaakavuorattu ja keltaiseksi maalattu. Päärakennukselle on 
johtanut, nimensä mukaisesti, kaunis koivukuja; koivut on kaadettu syksyllä 2016. Kotoranta on Kotoran-
nankujan varrella, koivukujasta katsoen oikealla puolen päärakennuksen takana. Rakennusta on jatkettu 
vanhantyylisellä lisäosalla. Molemmat rakennukset ovat läpikäyneet vuosina 2010-2012 perusteelliset 
korjaukset, joissa on pyritty korjaamaan aiempien muutostöiden virheitä. Lisäksi pihapiiriin on noussut 

Koivukuja ennen. Kuva: Virtuaali-Tuusula.

Peltojen ja avointen maisemien halkomien 
kyläteiden varsia reunustamaan on perin-
teisesti istutettu puita. Samoin tehtiin pi-
hateiden varsille, joita reunustavat puurivit 
ohjasivat tulijat pihaan. Koivu on ollut yksi 
käytetyimpiä pihateiden reunuspuita, mutta 
jo 1800-luvun lopulla nähtiin eksoottisem-
pia puita. Talon vaurautta haluttiin korostaa 
monin tavoin, myös erikoisimmilla puilla.

Puurivit teiden reunalla, sen lisäksi että 
pitivät teitä kunnossa estämällä routimis-
ta, ne näyttivät tielinjan niin pimeässä 
kuin nietostenkin keskellä. 
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vuosina 2010-2011 uutta arkkitehtuuria edustava lisärakennus, jossa on otettu huomioon olemassa 
olevan rakennuskannan mittasuhteet ja materiaalit sekä arkkitehtonista ilmettä, mutta lopputulos on 
selkeästi moderni.

Vanhainkoti Tuuskoto (vanha, alkuperäinen vanhainkoti/kunnallissairaala)
Tuuskoto on rakennettu monessa osassa kunnan vanhainkodiksi. Ensimmäinen osa valmistui 1932, toi-
nen 1962 ja rannan puoleiset rakennukset ja niitä yhdistävä välikäytävä 1981.

Kunnan vaivaiskodin, myöhemmän kunnallis- tai vanhainkodin laajentamisesta keskusteltiin pitkin 
1900-luvun alkua. Koivukujan vaivaiskodin ilmeinen ahtaus ja uusi lainsäädäntö pakottivat kunnan 
konkreettisiin toimiin 1920-luvun lopussa. Toimikunnan mielestä vanhaa rakennusta ei kannattanut kor-
jata. Se ehdotti 60-paikkaista, tulenkestävästä aineesta rakennettavaa taloa. Vanhainkoti vihittiin käyt-
töönsä tammikuussa 1935. Se on kaksikerroksinen, aumakattoinen, rapattu tiilirakennus. Julkisivuissa 
kiinnittää huomiota ovien ja niiden yläpuolelle jäävien porrashuoneiden jäsentely yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi, johon vielä liittyy avokuistin päälle sijoitettu parveke. Toisen porrashuoneen alkuperäiset 
piirteet ovat myöhemmissä kunnostuksissa hävinneet. Samaten on toinen avokuisti muutettu umpikuis-
tiksi.

Vanhainkotia on laajennettu 1960- ja 1980- lukujen alussa. Viimeisin peruskorjauksen käsittänyt laajen-
nus valmistui 1997-98, jolloin kunnalliskotina aloittanut sairaala muuttui lopullisesti palveluasumiseen 
soveltuvaksi hoivalaitokseksi. Rakennus sijaitsee maisemallisesti kauniisti Tuusulan vanhan hallintokes-
kuksen pohjoisreunassa, golfkentäksi muutetun peltoaukean laidassa. Rakennus on monissa muutoksis-
sa ja korjauksissa menettänyt osin alkuperäiset, viehättävät arkkitehtoniset yksityiskohtansa.

Vasemmalla, Tuuskoto rakennettiin 1932.Kuva: Virtuaali-Tuusula.
Iso kuva: Tuuskoto tänään. Kuva: Virtuaali-Tuusula.
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Tuusulan entinen kunnantalo
Maalaiskuntien toimialojen laajeneminen ja taloudellinen kasvu johtivat 1900-luvun vaihteesta alkaen 
erityisten kunnantalojen rakentamiseen. Nämä korvasivat vanhat pitäjäntuvat ja erilaiset tilapäisratkai-
sut, kuten seurakuntien tai koulujen tilojen käytön kunnallishallinnon tarpeisiin. Vuonna 1875 kunnallis-
lautakunta muutti Kirkonkylän uuteen koulutaloon ja vuodesta 1893 lähtien vaivaiskotiin. Vuonna 1909 
päätettiin talon rakentamisesta. Hanke lykkääntyi, kunnes kunta vuokrasi tontin seurakunnalta liiken-
teellisesti edullisesta paikasta, Helsinki-Lahden ja Porvoon maanteiden risteyksestä.

Rakennus oli valmis helmikuussa 1913. Jugend-tyylisen rakennuksen käyttö oli ajateltu monipuoliseksi. 
Suurin, muita korkeampi sali oli varattu kuntakokousten ja käräjien käyttöön. Käräjätuomarilla, nimis-
miehellä ja Tuusulan Säästöpankilla oli omat huoneensa. Kunnalla, seurakunnalla ja pankilla oli kullakin 
oma holvinsa. Pohjakerroksessa oli lisäksi selli, keittiö ja ruokala sekä vahtimestarin asunto. 

Rakennusta on jatkettu pihasivultaan kerran. Tiilirakenteinen, rapattu, jatke on vuodelta 1957; lisäraken-
nusta tarvittiin kunnan kasvaneiden tehtävien ja niistä vastaavan uuden henkilökunnan toimistotilaksi. 
Tätä ennen kunnantalon polttopuuvarasto ja toiletit sijaitsivat rakennuksen takana pitkässä, yksikerrok-
sisessa piharakennuksessa. Vanha puurakenteinen osa kunnostettiin 1959 ja uudelleen 1990-luvulla. 

Vasemmalla, Vanha kunnantalo 1913. Kuva: Virtuaali-Tuusula.
Iso kuva: Vanha kunnantalo tänään. Kuva: kaavoitus.
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Kirkonkylän koulu
Kirkonkylän uusi kansakoulu rakennettiin vuosina 1957-1958 tuolloisen kunnantalon läheisyyteen, Jär-
venpäähän ja Sipooseen vievien teiden risteykseen. 

Koulu on ansiokas, ajalleen ominainen koulurakennus. Se on pohjakaavaltaan pitkänomainen suorakai-
de, joka on 1940-1950-lukujen julkiselle arkkitehtuurille tyypillisesti pätkitty neljään, osin lomittaiseen 
osaan. Koulukompleksia täydennettiin 1959 opettajien asuntolarakennuksella. 

Koulu on maisemallisena kiintopisteenä sijaitseva rakennus, joka edustaa 1950-luvun kouluarkkitehtuu-
rin tyypillisiä piirteitä ja tavoitteita. 

Kirkonkylän koulu. Kuva: kaavoitus.
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Krapi
Krapi on yksi Tuusulan kylän eli sittemmin Kirkonkylän kantatiloista, jonka isäntiä ja näiden edesot-
tamuksia sekä tilan veronmaksukyvyttömyyttä saattaa seurata ensimmäisestä maakirjamerkinnästä 
vuodesta 1543 lähtien. 

Vuodesta 1867 eteenpäin tilaa hallitsi Michelin poika Karl August Michelsson Krapi, joka siirsi talonpai-
kan vanhalta kylänmäeltä Pappilan kohdalta Rantatielle; vanha talo jäi niille sijoilleen Pappilanmäelle 
vanhan isännän ja hänen uuden perheensä asunnoksi ja Rantatielle nousi uusi asuinrakennus.

Tila siirtyi nykyiselle omistajasuvulle eli Holmalle vuonna 1911. Krapin hiekkarannan eli Tuusulan rivie-
ran rakentaminen ja Gustavelundin hotellitoiminta alkoivat 1933.

Souranderin rakennuttama huvila on nykyisin ravintola. Se on satulakattoinen, leveärunkoinen, keskeltä 
ristikeskuksella korotettu komea hirsirakennus. 

Pihapiirissä on myös Rantatietä vasten uusi Mankeliaitan nimellä kulkeva ravintolarakennus ja palvaamo 
vuodelta 2007. Näiden vieressä on vanha viljankuivuri, joka on rakennettu vanhan hirsirungon päälle 
1930-luvulla. Vuonna 1917 rakennettu paksuseinäinen tiilinavetta on 1990-luvulla kunnostettu hotellik-
si. Sitä on laajennettu ja muutettu voimakkaasti.

Krapin hiekkaranta, Krapin riviera, Tuusulanjärven rannalla. 
Kuva: Virtuaali-Tuusula.

Krapin päärekannus. Tuusulanjärven rannalla. Kuva: 
Virtuaali-Tuusula.

Krapin entinen navetta, nykyinen majoitusrakennus. Kuva: kaavoitus.

23



4.2 Merkittävät tieympäristöt

Kirkkotie
Kirkkotie on suhteellisen nuori reitti Tuusulan kirkolle, jonka ensimmäisiä 1800-luvun kerrostumia edus-
taa huvila-asutus, joka nykyisin on sulautunut uudemman asuinrakentamisen joukkoon. Kevyen liiken-
teen väylät sekä ajoneuvoliikenne ovat toimivia, ja mutkainen ja mäkinen tielinjaus hidastaa luonnollisin 
keinoin liikenteen nopeutta.

Tieympäristö on säilynyt eheänä ja useiden virkistysmetsien ansiosta aukeat tilat rytmittävät tasaisesti 
kulkua tiellä. Tien eteläpäässä on joitain tiheämmin metsittyneitä alueita, jotka peittävät näkymiä järvel-
le. Tuusulan kirkon seutu sekä Kirkonkylän alue ovat arvokkaimpia rakennettuja ympäristöjä tien varrel-
la.

Kirkkotie.  Ali-Kottun ja pappilan välinen mäennyppylä. Kuva: kaavoitus.

24



4.3 Kiinteät muinaismuistot

Tarkastelualuella sijaitsee muinaisjäännösten kuntainventointiin 2009 perustuva, Muinaismuistolain 
rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tuusulan kk (Tusby by) (mjrek 1000014738) historiallisen ajan 
asuinpaikka.  Kesän 2017 kuluessa muinaisjäännösalueella tehdään koekaivauksia.

Ote Museoviraston muinaismuistorekisteristä.

Tuuskoto golfklubin suunnalta.
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5. Alueen luontoselvitys

Tuuskodon alue muodostuu pihamaista, niitä ympäröivistä puistomaisista alueista ja  lehtipuustoa kasva-
vista rantametsistä. Alueelta erotettiin kasvillisuuden ja maankäytön mukaan 13 osa-aluetta (kuva alla). 
Näistä kolme on rakennettuja piha-alueita, joiden luonnonoloja ei inventoitu.

Kuvio 2
Palvelukeskus Tuuskodon ympäristö on hoidettua apilanurmea ja pihanurmikkoa. Palvelukeskuksen 
ja rannan välissä kasvaa pihapuina joitakin hopeasalavia ja koivuja. Rannalla on hieman järviruokoa ja 
leveähkö kasvusto isoulpukkaa. Alueen pohjoisreunassa oleva Piilioja virtaa suoraksi kaivetussa uomassa. 
Ojassa on paikan rehevyydestä kertovia kasveja.

Kuvio 3
Palvelukeskukselle vievän Kotorannankujan länsipuolella on käytössä oleva palstaviljelmä. Itäpuolella 
on hylätty palstaviljelmä ja vanhoja asuinrakennuksia. Pihamaiden ja golfkentän välinen alue on entistä 
peltoa. Peltokuvion laiteille on kasvanut haavikkoa, koivuja ja pajupensaita, mutta suurin osa alueesta on 
edelleen avomaata.

Kuvio 4
Kirkkotien eteläpuolinen alue on osin pihamaata, osin niittämällä hoidettua nurmikkoa. Kuvion koil-
lis-osassa Järvenpääntien varressa on metsittyvää niittyä, jonka reunoilla kasvaa kiiltopajukkoa ja nuoria 
koivuja. Pensaattomalla alueella vallitsee suurruohoniittyjen kasvillisuus. 
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Kuvioon 5 kuuluu Tuuskodon palvelukeskuksen lounaispuolinen ranta-alue, joka koostuu kahdesta ran-
tametsäkuviosta. Niiden ja kauempana rannasta sijaitsevien rakennusten välissä on pensoittuvaa niittyä, 
joka on ilmeisesti entistä peltomaata. 

Pohjoisempi metsäkuvio on palvelukeskuksen pihamaan ja rannan välissä ja se rajautuu järven puolella 
rantaa kiertävään kävelyreittiin. Metsikkö on kosteaa tervaleppälehtoa. Puusto on noin 20 metrin kor-
kuista. Pienpuustoa on aikanaan harvennettu. Metsikön pohjoisreuna on ilmeisesti entistä rantaluhtaa. 
Alue on säilynyt vetisenä ja sen kasvillisuudessa vallitsevat järviruoko, järvikorte ja rantayrtti. Eteläisempi 
metsäkuvio on tervaleppälehtoa ja metsäluhtaa. Puusto on varttunutta ja noin 20 metrin kor-kuista, se-
kapuuna kasvaa hieman koivua. Märimmillä paikoilla on luhtakasvillisuutta. Maasto on paikoin upottavaa 
ja hankalakulkuista. Metsäaluetta reunustaa järven puolella ruokoluhta ja kapea järviruovikko. 

6. Metso-raportti

Inventoinnissa löydettyjen kohteiden luonnonarvojen säilyttäminen edellyttää kohteiden pitämistä pois 
metsätalouskäytöstä. Valtaosa kohteista myös rajoittuu osittain kohteisiin, joilla niin ikään on METSO- oh-
jelman mukaisia luonnonarvoja. Muutoin kohteiden ympäristössä harjoitetaan nykyisin alaharvennuksiin 
perustuvaa metsätaloutta, minkä johdosta kohteiden ympäristön talouskäytössä olevien metsien kyky 
tukea kohteiden luonnonarvojen säilymistä on varsin heikko. Siirtyminen luonnonmukaisempaan ta-
lousmetsien käsittelymenetelmään kohteiden ympäristössä edistäisi luonnonarvojen säilymistä selkeästi 
nykyistä paremmin.

Ote Metso-rapostista. Luokitellut kohteet Tuuskodon kohdalla.

Metso-arvoluokka Kukin METSO- ohjelmaan si-
sältyvistä metsäluontotyypeistä jaetaan luonto-
tyypin sisällä arvoluokkiin I-III kohteen ominais-
laadun eli edustavuuden mukaan. Arvoluokat I ja 
II edustavat jo nykyisin suojelunarvoisia kohteita; 
arvoluokkaan III kelpuutetaan luonnonarvol-
taan edellisiä vaatimattomampia kohteita, jotka 
kuitenkin sijaintinsa vuoksi merkittävästi täyden-
tävät luontoarvojensa ajan myötä kehittyessä 
suojelualueita tai METSO-I ja -II arvoluokkien 
kohteita, tai lisäävät näiden välistä kytkeytynei-
syyttä.

10. Krapin rantametsä (kuviot 156 – 156.3)
Krapin rantametsän METSO kohteen pohjoisosa 
on vanha- ja runsaslahopuustoista kuivaa lehtoa 
(METSO I) Tuusulanjärveen viettävässä jyrkäh-
kössä rinteessä.  Kohteen keskiosan muodos-
tavat järven rannassa sijaitseva kilpikaarnainen 
kangasmaan männikkö (METSO I) ja siitä ylä-
rinteeseen sijaitseva kalliometsä (muodostavat 
yhdessä kuvion 156.1). Kohteen eteläosa osa on 
kuusivaltaista, runsaslahopuustoista lehtoa jossa 
kasvaa myös suuria koivuja (METSO I). Kohteen 
kaakkoisin kärki on kalliosta kuivaa lehtoa (MET-
SO I), johon sisältyy myös pieni kallioketo.
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Kohteen läpi kulkee sen järvenpuoleista ulkoreunaa seuraileva suosittu ulkoilupolku, joka nousee ran-
nasta kohteen pohjoisosassa. Myös kuvion 156.1 pohjoispään kautta johtaa polku rantaan, samoin ku-
vioiden 156.3 ja 156.2 läpi. Kuviolla 156.1 on huvimaja. Kuvion 156.2 kaltainen lehto jatkuu myös kuvion 
itäpuolella, Tuusulan kunnan omistamalla maalla.

Krapin rantametsä on suosittu ulkoilukohde, jolla on huomattavia METSO I-luokan mukaisia lehto- ja 
kangasmetsien luontoarvoja. Kuivat lehdot ovat erittäin uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi. Kohteen 
virkistys- ja luontoarvot tulisi turvata myös tulevaisuudessa. Kulutuseroosion ehkäisyyn tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota.

11. Vanhainkodin rantametsä (kuviot 178, 179). Pinta-ala 0,8 ha. 
Vanhainkodin rantametsän METSO -kohde käsittää kaksi metsikkökuviota. Näistä pohjoisempi on van-
hainkodin rantapuiston ympäröimää kosteaa tervaleppälehtoa, jonka alikasvosta on aiemmin raivattu 
(METSO II). Alikasvos on kuitenkin varsin hyvin kasvamassa takaisin. Kuvion pohjoisosassa on pienialai-
nen, kuivahtanut jäänne ruokovaltaisesta rantaluhdasta. Kuvio tulisi jatkossa jättää metsänkäsittelyn 
ulkopuolelle puistokäytävän reunojen hoitoa lukuun ottamatta.

Eteläisempi kuvioista on kosteaa, tiheähköpuustoista tervaleppälehtoa (METSO I) Tuusulanjärven ran-
nassa. Kuvio rajoittuu eteläosastaan pieneen venevalkamaan johtavaan polkuun, jonka eteläpuolella on 
edustavaa, tervaleppävaltaista metsäluhtaa. Kuvio tulisi jättää metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Se sopisi 
myös luonnonsuojelualueeksi, etenkin yhdessä edellä mainitun metsäluhdan ja siihen liittyvä tervalep-
pälehdon kanssa.

12. Kirkonkylän lehtonotko (kuvio 187)
Kirkonkylän lehtonotko on syvässä raviinissa virtaavaa, Tuusulanjärveen laskevaa noroa reunustava, 
puustoltaan erittäin monipuolinen, runsaslahopuustoinen, tuoreesta ja kosteasta lehdosta koostuva 
kohde (METSO I) asuintonttien välissä. Lehdon eteläosassa kasvaa muutama suuri vaahtera. Noron var-
ressa on kotkansiipiesiintymä.

Lehdon koillisosa on mahdollisesti vuokrattu osaksi naapuritalon tonttia. Kohteella tulisi pidättäytyä kai-
kesta metsänkäsittelystä. Se sopisi hyvin luonnonsuojelualueeksi. Kohde toimii myös puskurina kahden 
asuinalueen välillä.

7. Nykytila

Tuuskodon asemakaavan muutosalue sijoittuu kirkonkylän alueelle. Kirkonkylän kylä oli Tuusulan kun-
nan hallinnollinen keskus ennen Hyrylää. Alueella sijaitsee edelleen joitain Tuusulan vanhimmista raken-
nuksista sekä kunnan ensimmäiset hallinnolliset rakennukset. 

Viljelyskulttuurin yleistyttyä asutus on perinteisesti hakeutunut vesistöjen äärelle alaville paikoille suo-
tuisaan ilmansuuntaan. Kylien talot sijoittuivat hiekkaisille mäennyppylöille, kuten kirkonkylällä sekä 
harjunrinteille ja viljelykset levittäytyivät kylän ympärille. Kirkkotie oli alun perin kirkolle vievä kärrytie, 
jota nykyinen tielinjaus monilta osin noudattaa.

Alueella kasvaa kookasta puustoa, mikä osaltaan kertoo alueen pitkästä asutushistoriasta. Osa puustosta 
on jo elinkaarensa päässä ja vaatii uusimista. Uusimista vaati myös Koivukujaan johtava koivukuja, jonka 
koivut kaadettiin talvella 2016-2017 lahovaurioon vedoten. 

Pihoilla kasvavia puita lukuun ottamatta alueen maisemakuva on avoin. Pappilankujan ja vanhan kun-
nantalon välinen alue on peltoa, Kotorannankujan varrella sijaitsevat viljelyspalstat pitävät aluetta avoi-
mena, samoin golfkenttä Krapin ja Tuusulanjärven välisellä alueella. 
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Yläkuvassa Piiliojan takana punainen Krapin entinen navetta, nykyinen 
majoitusrakennus. Vasemmalla Kotorannanpolun varren uusin asuin-
rakennus. 

Alla näkymä Kotorannanpolkulta Tuuskodon ohi golfkentän ja Ilmari 
Kiannon polun suuntaan. 

Näkymä Tuuskodon pihalta idän suuntaan. Kuvassa vasemmalla gol-
fklubin rakennuksia ja oikealla Kirkonkylän koulu. Kuusen vieressä va-
semmalla pilkottaa jätevedenpumppaamorakennus. Kuva: Kaavoitus.

Yläkuvassa yksi alueen vanhimmista asuinrakennuksista, rakennusvuo-
si 1930. 

Oikealla näkymä Kotorannan pihalta viljelyspalstojen yli vanhan kun-
nantalon suuntaan. Kuvat: Kaavoitus.
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Näkymia Kotorannanpuistosta, kohti Kotorannankujan virkailijataloja 
ja kohti Tuusulanjärveä. Järven rannalla on istuskelupaikka ja rikkinäi-
nen grillipaikka. 

Alin vasemmalla kappale Tuusulanjärven rantaviivaa. Kuvat: Kaavoitus.
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Näkymia Krapin navetan suuntaan Kotorannankujalta 
ja Kirkkotieltä entisen päiväkotitontin kohdalta. 

Alhaalla näkymä golfkentän yli Tuuskodon suuntaan. 
Kuvassa vasemmalla erottuu jätevedenpumppaamora-
kennus. Kuvat: Kaavoitus.
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Yläkuvassa näkymä Kotorannankujalta kohti Tuusulanjärveä. Talvella 
järvi on paikoin näkyvissä mutta kesäaikana järvi ei edes pilkota puiden 
lehtien lomasta.

Oikealla Piilioja.

Kuvassa alla näkymä Kotorannankujalta Kotorannanpuiston läpi kohti 
Tuusulanjärveä. Kuvat: Kaavoitus.
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Kuva vasemmalla Kotorannankuja Tuuskodon pihan suunnalta, vasem-
malla Tuuskodon pysäköintialue tta. 
Yläkuvassa Kotoranta Kotorannanpuiston suunnasta kuvattuna. Kuvat: 
Kaavoitus.

Keskellä vasemmalla ja ylhäällä kesänäkymä Tuuskodon rannan puo-
leiselta piha-alueelta. Alhaalla vasemmalla sama alue keväällä. Kuvat: 
Kaavoitus.

Kotorannanpuistossa kasvaa yksittäisiä, kookkaita 
koivuja ja kuusia. Tuuskodon piha-alueella kasvaa 
koivuryhmä ja ylsittäisiä kuusia. Muilta osin alueet 
ovat hoidettua pihanurmea. Tuusulanjärven ran-
nassa kasvaa mm. hopeapajuja. 

Monin paikoin Tuusulanjärven ranta on umpeen-
kasvanutta pöheikköä ja ranta on hankalasti saavu-
tettavissa. 
  
Piiliojan ja Gustavelundin viereisen ojan kautta 
Tuusulanjärveen ohjataan kaikki Tuusulan itäisen 
osan hulevedet. 
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Yläkuvassa ylhäällä Pappilankujan asuinrakennuksia. Vaalea talo on 
vuodelta 1945 ja ruskeatiilinen asuinrakennus vuodelta 1971. Kuvas-
sa vasemmalla pappilan entinen työväentupa Kirkkotien suunnasta 
kuvattuna. 

Pappilankuja on hiekkapintainen ja sen on ollut paikallaan yhtä kauan 
kuin pappila. Kuva: kaavoitus.

Alhaalla vasemmalla Kirkkotietä reunustavia puita vanhan kunnanta-
lon kohdalla. Kuva Järvenpääntien suunnasta. Kuvassa oikealla vanha 
kunnantalo Kirkkotieltä pappilan tontin nurkalta kuvattuna. Kuva: 
kaavoitus.

Jätevedenpumppaamo sijaitsee Piiliojan varrella. 
Pumppaamosta voi, erityisesti rankkasateiden 
aikaan, vapautua jätevesiä Piiliojaan ja Tuusulanjär-
veen. 

Koivukuja, Kotoranta, virkamiestalot ja Tuuskoto 
muodostavat yhtenäisen taajamakokonaisuuden. 
Alueella kasvava, samanaikäinen ja laatuinen kas-
villisuus yhdessä rakennuskannan yhtenäisyyden 
kanssa nivoo aluetta arvokkaaksi kokonaisuudeksi. 

Alueen merkittävyyttä  tukee Ali-Kottun ja pappilan 
pihapiirit ja Kirkkotietä reunustava kookas puusto.
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Vanhan kunnantalon tontille Kirkkotien varteen 
on istutettu, nyt jo erityisen näyttäväksi kasvanut 
puurivi. Tien vastakkaisella puolella kasvaa huo-
mattavan kookkaita kuusia. Kuuset ovat maisema-
merkien veroisia.

Olemassa olevien rakennuksien, maastomuotojen 
sekä Tuusulanjärven rannan pusikoitumisen vuoksi 
järvinäkymiä ei tarkastelualueella juurikaan ole. 

Laiduneläimet ovat aiemmin hoitaneet maisemaa, 
mutta ovat alueelta kadonneet. Lämmitys on aikai-
semmasta puulämmityksestä muuttunut, ja siksi 
aiemmin polttopuuksi pilkotut ns. roskapuut jäävät 
kasvamaan. 

Venevalkama Tuusulanjärven rannalla. Kuva: kaavoitus.
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8. Lähdeluettelo

 - Tuusulan yleiskaava 2040 (vireillä) maisemaselvitys 2011
 - Tuusulan viheraluestrategia (luonnos)
 - Portti Rantatielle, Diplomityö Oula Rahkonen, 2015
 - Tuusulan Rantatien maisemanhoito, 2000
 - Virtuaali-Tuusula / Tuusulan museo
 - Uimarantaselvitys, 2016
 - Rakennettavuustiedot Tuuskodon alueelta
 - Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta ehdotus
 - Tuuskodon ja Fjällbon alueen luontoselvitys, Enviro 2015
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            Tuusulan kunta
             kaavoitus
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