MATKAILUESITE 2020
Tervetuloa Tuusulanjärvelle!

Tuusula
– Kulttuurin nälkään,
elämän janoon
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Palveluja Tuusulassa
liikkuvalle
Visit Lake Tuusula hop on hop off -bussi
Tuusulanjärven ympäri kiertää kesällä Visit Lake Tuusula -bussi.
Reitti kulkee alueen useiden museoiden, nähtävyyksien
ja majoituskohteiden ohi. Bussin aikataulu julkaistaan myöhemmin.
Ks. tarkemmin: tapahtumat.tuusula.fi

Museokortti mukaan!

Pääset moniin Tuusulan museokohteisiin museokortilla.
Lue lisää: museot.fi/museokortti

Uutiskirjeen tilaus

Tilaamalla Tuusulan kulttuurin uutiskirjeen saat noin kerran kuukaudessa
sähköpostiisi tietoa ajankohtaisista asioista.

www.tuusula.fi/uutiskirje

Julkaisija: Tuusulan kunta
Taitto: Grapica Oy
Kuvat: Kari Kohvakka, Antti Kallio, Kaapo Kamu,
Tuusulan kunta ja alueen yritykset

Esitteen tiedot on kerätty keväällä 2020. Koronapandemian takia muutokset
kaikissa tiedoissa ovat mahdollisia. Tarkista tiedot kohteiden verkkosivuilta.
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Lumoudu
kulttuurimaisemasta
Tuusulanjärvi on monipuolinen retkikohde: alue tarjoaa nähtävää, koettavaa
ja tehtävää moneen makuun. Uppoudu kansallisromanttisten taiteilijakotien
historialliseen tunnelmaan, joka johdattelee suomalaisuuden tarinan syntysijoille.
Lumoudu kansallismaisemasta luontokohteissa tai liiku itsesi onnelliseksi
pyöräilemällä Tuusulanjärven ympäri.
Olemme koonneet tähän esitteeseen alueen tärkeimmät nähtävyydet, ravintolat
ja kaikki ne hyviksi havaitsemamme vinkit, joiden avulla saat vierailustasi
mahdollisimman paljon irti. Käynti Tuusulanjärven alueella palkitsee kaikkina
vuodenaikoina. Tuusulanjärvi tarjoaa elämyksiä – tule ja ota ne omaksesi.
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Tuusulan Rantatie
ja taiteilijayhteisö
Tuusulanjärvi sijaitsee keskisellä Uudellamaalla levittäytyen kahden kunnan
alueelle: järven pohjoispää on Järvenpäässä, eteläpää Tuusulassa.
Alueelle muodostui yli sata vuotta sitten aivan poikkeuksellinen taiteilijayhteisö,
kun monet Suomen taiteen kultakauden mestarit asettuivat asumaan
Tuusulanjärven rannoille. Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä synnytettiin
se kansallistunne, joka siivitti kansakuntamme itsenäistymiseen. Alue on
valtakunnallisesti merkittävä kansallisromantiikan aikakauden kohde ja osa
suomalaista sielunmaisemaa – sitä, jonka tunnemme alueella asuneiden ja
vaikuttaneiden taiteilijoiden meille perinnöksi jättämistä taideteoksista.
Suomen kansalliskirjailijan Aleksis Kiven jalanjäljissä alueelle muutti
joukko taiteilijoita, jotka vaikuttivat suomalaisuuden ja suomalaisen taiteen
puolesta. Kirjailija Juhani Ahon houkuttelemana alueelle asettui joukko
kultakauden taiteilijoita. Näin taiteilijapiirit tiivistyivät ja niistä kasvoi
ainutkertainen, vaikuttava yhteisö.
Alueelle syntyneen taiteilijayhteisön perintöä ennättää haukata siivun jo yhden
päiväretken aikana, mutta tutkittavaa riittää koko lomaksi. Tuusulanjärven
maisemiin kannattaa siis tulla piipahtamaan tai pidemmäksi aikaa. Ei olekaan
ihme, että Tuusulanjärvi kutsuu runsain joukoin matkailijoilta läheltä ja
kaukaa aina ulkomaita myöten, uudestaan ja uudestaan.
Kahdeksan kilometriä pitkää, matalahkoa ja muodoltaan kapeaa järveä kiertää
20 kilometriä pitkä reitti. Monet taitelijakodeista sijaitsevat järven itärannalla
sijaitsevan Rantatien varrella. Alueen maisemiin sekä sen kulttuuriaarteisiin
pääsee tutustumaan vaikkapa pyörän selästä.

Kulttuurin
nälkään,
elämän
janoon.
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Tuusulanjärven
museot
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön muodostivat eri alojen taiteilijat:
kuvataiteilijat, kirjailijat ja säveltäjät. Alueen museot kätkevätkin sisäänsä
monipuolisia elämyksiä, kulttuuria, sodan ja rauhan ajan historiaa sekä
tietenkin Suomen kultakauden taidetta. Aikamatka kansallisromantiikan
aikaan on vain puolen tunnin matkan päässä Helsingin keskustasta.

Tuusulanjärvi tarjoaa elämyksiä
– tule ja ota ne omaksesi.
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Tarkista aukioloajat museoiden verkkosivuilta. Muutokset mahdollisia.

AHOLA

Kirjailija Juhani Aho ja taidemaalari Venny Soldan-Brofeldt asuivat
Aholassa vuodesta 1897 lähtien.
Miellyttyään alueeseen Juhani Aho
houkutteli muita ajan taiteilijoita
Tuusulanjärvelle, ja niin koko taiteilijayhteisö sai alkunsa. Aholassa
vierailija pääsee sukeltamaan taiteilijapariskunnan elämäntyöhön sekä
vuosittain vaihtuvaan kesänäyttelyyn.
Lipunmyynnin yhteydessä toimii
museokauppa ja kahvipiste.
NÄYTTELYT 2020:
3.6.–30.9. Kaunista ja käytännöllistä
– Venny Soldan-Brofeldt
kodin sisustajana
15.6.–16.8. Kaisu Sirviö
– maalattu Aholassa
Avoinna:
3.6.–30.9. ke–su klo 10–17
Sibeliuksenväylä 57, Järvenpää
040 315 2213
ahola@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi/ahola

AINOLA

Ainola oli säveltäjä Jean Sibeliuksen
ja hänen perheensä koti 65 vuoden
ajan vuodesta 1904 lähtien. Vierailu
alkuperäisessä asussaan säilytetyssä
Ainolassa ja sen piharakennuksissa on
ainutlaatuinen aikamatka viime vuosisadan kotikulttuuriin, musiikkiin ja kuvataiteeseen. Ainolaa ympäröi kaunis
puutarha, jossa sijaitsee säveltäjän ja
hänen vaimonsa Ainon hauta. Museon
lipunmyynnin yhteydessä palvelevat
museokauppa ja kahvila Aulis.
Avoinna:
Tarkista aukioloajat museon
verkkosivuilta.
Ainolankatu, Järvenpää
09 287 322
info@ainola.fi (opastusvaraukset)
www.ainola.fi
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Kulttuuri
liikuttaa.

ALEKSIS KIVEN
KUOLINMÖKKI

Suomen kansalliskirjailijan Aleksis
Kiven kuolinmökissä pääsee kokemaan, millaista seudulla oli ennen
kuin taiteilijayhteisö asettui asumaan
Tuusulanjärven ympäristöön. Mökki
kuului Aleksis Kiven veljelle perheineen. Kivi asui siellä vain elämänsä
viimeiset kuukaudet vuonna 1872.
Avoinna:
1.6.–30.8. ti–su 11–18
1.9.–10.10. la–su 11–17
Rantatie, Tuusula
040 314 3471, erkkola@tuusula.fi
www.tuusula.fi/
aleksiskivenkuolinmokki

HALOSENNIEMI

Halosenniemi on taidemaalari Pekka
Halosen vuonna 1902 valmistunut
kansallisromanttinen ateljeekoti. Alkuperäiseen asuunsa entisöity
Halosenniemi on nykyisin taidemuseo, joka esittelee Halosen taidetta
ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisöä.
Halosenniemessä on monipuolisesti
tapahtumia ja näyttelyiden oheisohjelmaa. Sen yhteydessä museokauppa ja
venevuokraamo.
NÄYTTELYT 2020:
21.1.–6.9. Piirustuskoulusta maailmalle –
Albert Gebhard Pekka Halosen vieraana
15.9.–29.11.2020 Metsän siimeksessä –
Pekka Halosen maisemamaalauksia
Avoinna:
1.6.–6.9. ma–su 11–18
15.9.–29.11. ti–su 11–17
Halosenniementie 4-6, Tuusula
040 314 3466, 040 314 3467
halosenniemi@tuusula.fi
www.halosenniemi.fi

Taiteilijakotien
tunnelmaa.
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Tarkista aukioloajat museoiden verkkosivuilta. Muutokset mahdollisia.

JÄRVENPÄÄN
TAIDEMUSEO

Järvenpään taidemuseon näyttelyt
esittelevät Tuusulanjärven taiteilijoiden
elämää ja tuotantoa. Museon kokoelmiin kuuluu merkittävä kokoelma Eero
Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeldtin
teoksia.
NÄYTTELYT 2020:
1.3.–30.9. Suviranta
– Järnefeltien taiteilijakoti
1.11.–31.1.2021 Kiertokulku
– Apajalahti, Jotuni, Juurinen
Avoinna:
3.6.–30.9. ke–su 10–17
1.11.–31.1. ke–su 10–17
Kirjastokatu 8, Järvenpää
040 315 3881
taidemuseo@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo

LOTTAMUSEO

Museon näyttelyt kertovat
Lottajärjestön historiasta sekä lottien
tavoista auttaa ja kantaa vastuuta.
Näyttelyiden kautta käy ilmi, kuinka
merkittävä rooli lottien vapaaehtoisesella työllä on ollut Suomen historiassa. Museolla järjestetään ympäri
vuoden erilaisia yleisöopastuksia ja
tapahtumia.
NÄYTTELYT 2020:
2.1.−30.8. Lotan tarina
– Vaadi aina enin itseltäsi
Avoinna 2020:
Tarkista aukioloajat museon
verkkosivuilta.
Rantatie 39, Tuusula
09 274 1077
info@lottamuseo.fi
www.lottamuseo.fi
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Monipuoliset
näyttelyt.

SUVIRANTA

Suviranta on taidemaalari Eero
Järnefeltin rakennuttama taiteilijakoti
Tuusulanjärven rannalla. Rakennusta
ympäröi englantilaistyylinen puutarha,
ja sisällä talossa voi yhä aistia 1900-luvun alun tunnelman.
Suviranta toimii yhä yksityiskotina.
Vuonna 2020 Suviranta on suljettu
yleisöltä eikä siellä voi vierailla.

Tapahtumia
läpi vuoden.

Suvirannankatu 5, Järvenpää
040 315 3881
suviranta@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi/suviranta

TAITEILIJAKOTI ERKKOLA
Runoilija J. H. Erkon viehättävä taiteilijakoti Tuusulan Rantatien varressa
valmistui vuonna 1902. Erkkolassa järjestetään vaihtuvia taidenäyttelyitä ja
kulttuuritapahtumia ympäri vuoden.
NÄYTTELYT 2020:
4.2.–24.5. Maailma sotkan munasta –
Kalevala taiteessa ja kuvituksissa
2.6.–20.9. Muumeja ja maalauksia –
Tove Janssonin maailma
29.9.–13.12. Tähtiä kuin Otavassa,
poikia on Jukolassa – Aleksis Kiven
Seitsemän veljestä -kirjan kuvituksia
Avoinna:
2.6.–30.8. ti–su 11–18
2.9.–13.12. ke–su 12–17
Rantatie 25, Tuusula
040 314 3471, 040 314 3465
erkkola@tuusula.fi
www.erkkola.fi
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Tarkista aukioloajat museoiden verkkosivuilta. Muutokset mahdollisia.

Muita museoita
ja nähtävyyksiä
ILMATORJUNTAMUSEO

Sotahistoriallisen erikoismuseon
kahdessa näyttelyhallissa ja laajalla
ulkoalueella voi perehtyä ilmatorjunta-aselajin historiaan sekä Suomen
sotilasperinteisiin ja -historiaan Ruotsin
vallan ajalta nykypäivään. Löydät
ilmatorjuntamuseosta myös
kahvilan ja museokaupan.
Avoinna:
2.6.–31.8. ti–su 11–18
1.9.–30.11. ke–su 11–17
Klaavolantie 2, Tuusula
040 314 3470 (aukioloaikoina)
itmuseo@gmail.com
www.ilmatorjuntamuseo.fi

JOKELAN TIILITEHDAS

Jokelan taajama on kasvanut rautatien
ja vuonna 1874 perustetun Jokelan
tiilitehtaan ympärille. Tiilitehtaan sydän
on 1930-luvulla rakennettu 57 metriä
pitkä rengasuuni. Yleisölle avoinna ovat uuni ja sen suojarakennus,
keinokuivaamot ja tehtaan ruokala.
Kokonaisuutta täydentävät alueen
historiasta ja tulevaisuudesta kertovat
näyttelyt.
Avoinna:
Tuu museoon -viikoilla 27.7.–9.8.
ti–su 11–17 ja tapahtumien yhteydessä
Nukarintie 3, Jokela
040 314 3460
www.tuusula.fi/jokelantiilitehdas
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Historiaa
nykypäivään.

KELLOKOSKEN RUUKIN
TEHDASMUSEO

Kellokosken ruukin tehdasmuseo
sijaitsee Keravanjoen kosken rannalla
vanhassa tehdasmiljöössä. Museossa
on esillä tehtaalla valmistettuja metallituotteita sekä kuvia ja karttoja
kylän ja ruukkialueen kehityksestä.
Museoalueella sijaitsevat Museopuoti
Maijan kammari sekä infopiste.
6.6.–30.8.2020 Kylän naisia -näyttely
Avoinna:
6.6.–26.7. to–su 12–16
Tuu museoon -viikoilla
27.7.–9.8. ti–su 11–17
10.–30.8. pe–su 12–16
Kellokosken ruukki/ Maijan kammari
Vanha valtatie 190, rakennus 3,
Kellokoski, 040 7731889
fb.com/kellokoskenruukintehdasmuseo

KELLOKOSKEN
SAIRAALAMUSEO

Museossa voi tutustua erilaisten hoitomuotojen historiaan, sairaalan toimintaan sotavuosina sekä sairaalassa
vaikuttaneiden potilaiden ja henkilökunnan elämään. Esillä on muun
muassa sairaalan vanhaa esineistöä,
kuten lobotomiavälineistö ja shokkihoidoissa käytettyjä välineitä, sekä
potilaiden työterapiassa tekemiä
esineitä ja taideteoksia.
Avoinna:
4.6.–26.7. to, la 11–17
Tuu museoon -viikoilla 27.7.–9.8.
ti–su 11–17, sekä tapahtumapäivinä
22.7., 26.7., 15.8. klo 11–17
Vanha valtatie 198, rakennus 9,
Kellokoski, 040 314 3474
www.tuusula.fi/
kellokoskensairaalamuseo

Uniikkeja
kohteita.
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Tarkista aukioloajat museoiden verkkosivuilta. Muutokset mahdollisia.

KLAAVOLAN TALO

Klaavolan talossa voi tutustua vauraan
uusmaalaisen maalaistalon elämään
1900-luvulla. Huoneet on sisustettu
maailmansotien välisen ajan tyyliin
käyttäen talon entisten asukkaiden ja
museon kokoelmiin kuuluvia esineitä.
Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi
vilja-aitta, maitohuone ja sauna.
Avoinna: Tuu museoon -viikoilla
27.7.–9.8. ti–su 11–17.
Muuten sopimuksen mukaan.
Klaavolantie 3, Tuusula
040 314 3460, 040 314 3474
www.tuusula.fi/klaavola

TUUSULAN AUTOMUSEO

Hyrylässä sijaitseva Raimo ja Kirsti
Stenvallin ylläpitämä Tuusulan automuseo kertoo paikallisen kuljetusalan
yrittäjän matkasta 1930-luvulta lähtien.
Museossa on nähtävillä vanhoja autoja, valokuvia ja matkamuistoja vuosien
varrelta.
Avoinna:
Tuu museoon -viikoilla
27.7.–9.8. ti–su 11–17
ja sopimuksen mukaan.
Tuusulan Autotalo, ovi 3,
Huoltotie 1, Tuusula
09 274 4400 (Raimo Stenvall)
toimisto@r-stenvall.fi
www.r-stenvall.fi/automuseo
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Elämää
ennen
ja nyt.

TUUSULAN KIRKKO

Tuusulan hirsirakenteinen kirkko on
yksi Suomen vanhimpia säilyneitä ristikirkkoja. Se vihittiin käyttöön vuonna
1734. Pekka Halosen suunnitteleman
nykyisen värityksenä kirkko sai vuonna
1927. Kirkon yksinkertainen sisustus,
lasimaalaukset ja Johan Asplundin
1850-luvulla maalaama alttaritaulu
luovat kirkkoon hartaan tunnelman.
Kirkkopuistoon on haudattu muun
muassa Aleksis Kivi ja Pekka Halonen.
Kirkkotie 34, Tuusula
09 875 960
www.tuusulanseurakunta.fi

TUUSULAN
TYÖLÄISKOTIMUSEO

Kirkonmäellä sijaitsevan työläiskotimuseon kokonaisuuteen kuuluvat
suutarinverstas, kirvesmiesperheen
koti ja sepänpaja esittelevät maalaispitäjän käsityöläisten elämää
1900-luvun alkupuolella. Museolla
järjestetään myös käsityöläisperinteeseen liittyviä teemanäyttelyitä ja
erilaisia työnäytöksiä esimerkiksi villan
kehräämisestä ja sen karstaamisesta,
tervanpoltosta, päreiden höyläämisestä pärehöylällä ja sepäntöistä.

Monenlaista
nähtävää.

Avoinna:
2.6.–31.7. ti–su 12–16, ke 12–19
Tuu museoon -viikoilla
27.7.–9.8. ti–su 11–17
10.8.–31.8. la–su 12–16
Kirkkotie 21, Tuusula
0400 955 255
tuusulantyolaiskotimuseo@gmail.com
www.tuusulantyolaiskotimuseo.fi
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Tarkista aukioloajat museoiden verkkosivuilta. Muutokset mahdollisia.

VILLA KOKKONEN

Villa Kokkonen on Tuusulanjärven
rannalla sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema taiteilijakoti, jossa säveltäjä
Joonas Kokkonen asui 1969−1996.
Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen ylläpitävät taloa Aalto-nähtävyytenä ja museona vuokrattuaan sen Järvenpään
kaupungilta vuonna 2009. Isäntäpari
kutsuu vierailijat ympäri vuoden opastetulle kierrokselle, joka huipentuu
konserttihetkeen. Villa Kokkosessa
on kauppa, ja kotikeittiö mahdollistaa
tarjoilut vierailujen yhteydessä.
Yleisöopastukset konserttihetken
kera: 16.6.–1.8. ti, to ja la klo 13.00,
2.8.–30.8. ti, to ja su klo 13.00
Kierroksille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Muina aikoina avoinna tilauksesta yksittäisille kävijöille ja ryhmille.
Tuulimyllyntie 5, Järvenpää
041 432 6166
info@villakokkonen.fi
www.villakokkonen.fi
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Tule yksin
tai yhdessä!

Tuusulanjärven luonto
Tuusulanjärvi on Uudenmaan maakuntajärvi. Järven rannoilla
1800–1900-lukujen vaihteessa asuneet taiteilijat ikuistivat sen lukuisiin
taideteoksiin, ja niin siitä tuli osa suomalaista sielunmaisemaa.
Tuusulanjärven alue ympäristöineen on ehdoton luontohelmi seudulla.
Järvi on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi.
Lähialueilla on useita luontokohteita ja järvi onkin liikkujien suosiossa:
täällä järjestetään jollakilpailuja, hiihdetään, matkaluistellaan ja pyöräillään.
Ei ole ihme, että Tuusulanjärvestä on tullut suosittu ulkoilupaikka niin kotimaisten
kuin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa.

Tuusulanjärvi on
helmi.
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autolla kuin julkisilla, ja se sopii myös
pyöräretken kohteeksi. Sarvikallion
arvokas lakialue on luonnonsuojelualuetta.
Lisätietoja: www.uuvi.fi/fi/
kohde/sarvikallio/

FJÄLLBON PUISTO

Aleksis Kiven kuja, Tuusula

SARVIKALLIO

Sarvikalliontie, 04300 Tuusula
Sarvikallio on suosittu ympärivuotinen
retkikohde. Tuusulanjärven rantojen
korkein kohta kohoaa ylimillään 25
metrin korkeuteen järvenpinnasta.
Jyrkästi järveen putoavan avokallion laella on mukava nauttia eväitä ja ihailla avautuu järvimaisemaa.
Vastarannan vanhat huvilat muistuttavat, että ollaan merkittävässä kulttuuriympäristössä, jossa Tuusulanjärven
värikäs taiteilijayhteisö aikoinaan
kukoisti.
Sarvikallio oli tärkeä paikka myös
taiteilijayhteisön jäsenille. Venny
Soldan-Brofeldt, Pekka Halonen ja
Eero Järnefelt maalasivat siellä usein,
ja kalliolla retkeiltiin perheineen. Eero
Järnefeltille paikka toi mieleen Kolin
jylhät kansallismaisemat, ja hän nimesi
Sarvikallion pikku-Koliksi.
Sarvikallion metsäpoluilla pääsee
kokemaan niin vanhan metsän hämäryyttä kuin koivikon valoa. Uudet noin
kahden ja kolmen kilometrin mittaiset reitit kulkevat taukopaikalle, jossa
sijaitsevat tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Sarvikallio on helposti saavutettavissa monesta suunnasta niin
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Tuusulan Rantatien nähtävyyksien
lähettyvillä sijaitseva kaunis Fjällbon
puistoalue on suosittu virkistysalue
Tuusulanjärven rannalla. Fjällbo löytyy
Aleksis Kiven kuolinmökin ja Erkkolan
yhteisen pysäköintialueen läheisyydestä. Puistossa sijaitsi aikoinaan vanha huvila, josta muistona on viehättävä
vanha huvimaja ja järvenrantaan johtavat kiviportaat.
Puiston rantakallioilta ja rannan
kävelypoluilla voi nauttia luonnon
rauhasta ja kauniista järvimaisemista.
Vastarannalla sijaitsee Sarvikallion virkistysalue. Polun varsilta löytyy myös
penkkejä ja nuotiopaikka. Puiston
paikoitusalueen lähellä on uudistettu
leikkipuisto leikkimökkeineen.

SEITSEMÄN VELJEKSEN
VAELLUSREITTI

Seitsemän veljeksen vaellusreitti on 90 kilometrin pituinen patikkareitti Helsingistä Tuusulan kautta
Hyvinkäälle. Taival kulkee kirjailija
Aleksis Kiveen ja Seitsemän veljestä
-romaaniin liittyvien kohteiden kautta
niin metsäluonnossa kuin asutuksen lomassa. Reitillä voi tehdä lyhyitä
päiväretkiä tai monen päivän patikan;
sen varrelta löytyvät taukopaikat sekä
ruokailu-, peseytymis- ja majoituspalvelut. Osa vaellusreitistä soveltuu
myös hiihtoon ja pyöräilyyn.
Tuusulassa reitti kulkee Ruotsinkylän
tutkimusmetsän metsäpolkuja ja

johtaa Tuusulanjoen jokilaakson ja
Lahelan pyöräteiden kautta Nahkelan
kulttuurimaisemaan. Osuus on pituudeltaan noin 15 kilometriä.
Älypuhelimissa toimiva Citynomadimobiiliopastus esittelee alueen luontoa, historiaa, henkilöitä, tapahtumia ja
antaa kuntoilu- ja venyttelyohjeita.
Lataa maksuton Citynomadisovellus osoitteessa:
https://app.citynomadi.com/

VANHANKYLÄNNIEMEN
LUONTOPOLKU
Luontopolun alkupaikka:
Stålhanentie 26, Järvenpää

Vanhankylänniemen luontopolku
on neljä kilometriä pitkä. Opastetun
reitin voi kiertää kokonaan tai vaikka

kahdessa osassa. Matkan varrella on
levähdys- ja näköalapaikkoja sekä
uimaranta. Reitti kiertää muun muassa
jalopuumetsikön, kalliokedon, muonamiesten talojen, niemen kärjen ja
joutomaan yllätyksen kautta. Opasteet
alkavat Vanhankylän kartanolta.

TUUSULANJÄRVEN
LINTUVEDET

Tuusulanjärvi on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi,
ja seurantatietoja löytyykin peräti
1940-luvulta lähtien. Tuusulanjärven
seudulla pesii ja levähtää useita lintulajeja. Erityinen Natura-alue koostuu
kolmesta erillisestä Tuusulanjärven
vesi- ja rantakosteikkoalueesta.
Linnuston kannalta Natura-alueen
arvokkain osa on Tuusulanjärven pohjoispäässä Järvenpäässä. Linturannan
ja järven pohjoispohjukan väliseltä alueelta on tavattu 46 pesivää lintulajia.
Järvellä on kaksi lintutornia. Järven
pohjoispään lintutornille kuljetaan
Järvenpään Taidetalon takaa alkavaa
Joukon polku -nimistä pitkospuureittiä
pitkin. Polun varrella on kerrottu opastauluin reitin linnustosta ja kasveista.
Järven eteläpään lintutorniin pääsee
Koskenmäentien kevyenliikenteen
väylältä läheltä Tuusulanjoen ylittävää
siltaa.

19

Tekemistä
Tuusulanjärvellä
Tuusulanjärvellä ja sen ympäristössä voi harrastaa ympäri vuoden.
Järven ympäri pyöräileminen on suosittu tapa tutustua maisemiin ja alueen
nähtävyyksiin. Kesällä järvellä pääsee lisäksi kalastamaan ja soutamaan,
melomaan, purjehtimaan ja uimaan. Talviaikaan järvi houkuttelee kävelijöitä,
hiihtäjiä ja retkiluistelijoita, ja kunnon talvena jäälle aurataan Etelä-Suomen pisin
retkiluistelurata, jolla on mittaa 16 kilometriä.
Pyöriä, veneitä, retkiluistimia, potkukelkkoja, lumikenkiä ja muita urheiluvälineitä
voi vuokrata monesta pisteestä. Ostosmahdollisuudet, pakopelit, teatteri ja
muut kulttuuritapahtumat sekä kattava ravintolavalikoima pitävät huolen,
että Tuusulanjärven alueella viihdytään säällä kuin säällä.

Tekemistä
kesästä talveen.
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PYÖRÄILE
JÄRVEN YMPÄRI

Tuusulanjärven ympäri ehtii polkaista
tunnissa, mutta reitillä voi halutessaan
viettää koko päivän monille kohteille pysähdellen. Tie kulkee kauniissa
kulttuurimaisemassa ja sen varrella
on useita tunnettuja taiteilijakoteja,
kahviloita ja ravintoloita. Puistoihin on
mukava pysähtyä, vaikka pikniktauolle.
Reitti on rengasmainen, joten matkan
voi aloittaa haluamastaan kohdasta.
Reitti kulkee pääosin pyörätiellä tai
rauhallisella museotiellä mukavan
vaihtelevassa ympäristössä, joten se
sopii kaikenikäisille. Alueelta voi vuokrata polkupyörän, joten loma pyöräillen leppoisasti kulttuurimaisemissa on
helppo toteuttaa.
Mobiilisovellus Tuusulanjärven ympäripyöräilyyn on ladattavissa osoitteessa app.citynomadi.com.
Polkupyörien vuokrauspisteet
kesäaikaan:
Tuusula-fillarit tulevat kesällä 2020!
Tuusula tarjoaa matkailijoiden käyttöön Tuusula-fillareita. Lisätiedot polkupyöristä päivitetään verkkosivuille
osoitteeseen: www.tuusula.fi/fillarit
Janne-Kontti palvelee Järvenpään

torin kulmilla, keskustan kävelykadulla
kesäkaudella. Pyöriä rajoitettu määrä
vuokrattavana.
Järvenpään taidemuseo
Kirjastokatu 8, Järvenpää
Pyörän vuokraus museon pääsylipulla
tai Museokortilla museon aukioloaikoina: loka-huhtikuu
ke–su klo 10–17,
touko-syyskuu ti–su klo 11–18
Ennakkovaraukset: 040 315 3881 tai
taidemuseo@jarvenpaa.fi
Voit myös kysyä vapaata pyörää
paikan päällä.
Alueen majoituspalvelut tarjoavat
asiakkailleen pyöriä käyttöön.

VUOKRAA FATBIKE TAI
LÄHDE OPASTETULLE
RETKELLE

Vuokraa ”läskipyörä” eli fatbike omaan
käyttöösi tai lähde luontoon oppaan
johdolla. Kokenut opas suunnittelee
tarpeisiisi sopivan metsälenkin tai
vaikka koko päivän retken, joka huipentuu tulisteluun laavulla ja saunomiseen teltta- tai peräkärrysaunassa.
Hinnasto ja varaukset:
www.fatbikevuokraus.com
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RISTEILE
TUUSULANJÄRVELLÄ

Aurinkolautat MS Venny ja MS Aino
vievät tarinallisille kulttuuriristeilyille Tuusulanjärvelle. Risteilyillä
kuullaan musiikkia, runoja ja kokeneiden oppaiden kertomia tarinoita
alueen historiasta, kulttuurikohteista
ja Tuusulanjärvellä vaikuttaneiden
taiteilijoiden elämästä. Polkupyörällä
liikkuvien on mahdollista ottaa polkupyörä kyytiin veneeseen. Varaukset voi
tehdä Hotelli Gustavelundin vastaanottoon tai osoitteessa Sportuna.fi.

LÄHDE KALAAN TAI
PILKILLE

Vuokraa vene ja lähde
Tuusulanjärvelle kalastamaan. Pilkkija mato-onginta on sallittua kaikille
ilman kalastuksenhoitomaksua. Alle
18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat voivat
harrastaa myös viehekalastusta maksutta. Muut kalastusta harrastavat tarvitsevat erillisen läänikohtaisen luvan.

RETKILUISTELE TAI
HIIHDÄ JÄRVEN JÄÄLLÄ

Tuusulanjärvellä ylläpidetään talvisin
matkaluistelurataa ja latuja. Järven
jäälle pääsee esimerkiksi Tuusulan kirkon rannasta, Hotelli Gustavelundista

ja Onnelasta. Olosuhteet vaihtelevat
järvellä joka talvi. Ajantasaista tietoa
jäiden ja matkaluisteluradan tilanteesta löytyy Tuusulan verkkosivuilla osoitteessa: www.tuusula.fi/tuusulanjarvi
Tuusulanjärven lähellä ja Tuusulan kaikista laduista löydät päivitettyä tietoa
osoitteesta: www.tuusula.fi/hiihtoladut. Tuusulan Hyrylän urheilukeskuksesta löydät monipuoliset ladut,
lähtöpaikkana Kilpailukuja 7, Tuusula.
Latuja tehdään sääolosuhteiden mukaan myös Tuusulan golfkentälle ja eri
puolille Tuusulaa. Luistimia ja talvivälineitä vuokrattavissa muun muassa
Hotelli Gustavelundista.

VUOKRAA VÄLINEET
HARRASTAMISEEN

Hotelli Gustavelundissa on vuokrattavana muun muassa polkupyöriä,
tenniskenttä, soutuveneitä, kajakkeja ja sup-lautoja sekä retkiluistimia,
lumikenkiä, potkukelkkoja ja pihapelivälineitä. Kajakit ja sup-laudat varataan
sivustolta aurinkolautta.24varaus.fi tai
Matti Karjalaiselta, 040 582 1061. Muut
varaukset tehdään Gustavelundin vastaanottoon, 09 273 751.
Varaukset etukäteen.
Hotelli Gustavelund (Sportuna Oy)
Kirkkotie 36
Tiedustelut:
040 582 1061 tai 0400 425 218
Ennakkovaraukset:
https://aurinkolautta.24varaus.fi/
Halosenniemessä on vuokrattavana
soutuveneitä touko-lokakuussa.
Museo Halosenniemi
Halosenniementie 4-6
Tiedustelut:
040 314 3466
Ei ennakkovarauksia
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HEITÄ LÖYLYÄ
RANTASAUNASSA

Saunasta suoraan veteen,
ihanaa! Rentoudu rantasaunassa
Tuusulanjärven maisemaa ihastellen.
Tuusulanjärven rannalla on tarjolla
useita vaihtoehtoja.
Vanhankylän kartanon rantasauna
Stålhanentie 4, Järvenpää
Tuusulanjärvellä on kaksi saunaa,
10–15 hengen iso sauna ja 4–5 hengen
pikkusauna. Tiedustelut ja varaukset:
050 433 4346 tai
myynti@luovatpalvelut.fi
Hotelli Gustavelundin rantasauna ja
tilaussaunat
Kirkkotie 36, Tuusula
Kyöstinranta on Tuusulanjärven
rannassa sijaitseva hotellista erillinen rantarakennus, jonka alimmasta kerroksesta löytyy sauna
suihku- ja pukeutumistiloineen.
Löylyhuoneeseen mahtuu kerralla 15
saunojaa. Löylyjen lämmön jälkeen
voi vilvoitella rantaterassilla ja pulahtaa ulkoporeammeeseen tai laiturilta
järveen uimaan. Saunan jälkeen voi
nauttia takan luomasta tunnelmasta.
Hotellirakennuksessa on lisäksi kaksi
porealtailla sekä tilavilla pukuhuoneilla
varustettua tilaussaunaa.
Tiedustelut ja varaukset:
09 273 751, reception@gustavelund.fi

Onnelan alue
Rantatie 34, Tuusulan kunta
Tiedustelut ja varaukset:
myynti@krapi.fi, 09274841
Rantasauna
Rantasauna sijaitsee Tuusulanjärven
rannalla. Saunassa on kaksi osastoa,
iso sauna 15 hengelle ja pieni sauna
5 hengelle. Isomman saunan puolelta
löytyy myös takkahuone. Kesäaikaan
rannasta voi pulahtaa uimaan.
Elvilä
Elvilä tarjoaa loisteliaat puitteet saunomiseen sekä rauhaisaan illanviettoon
takkatulen loimussa. Löylyihin mahtuu
5 saunojaa samanaikaisesti, takahuoneen puolelle kymmenkunta. Saunan
yhteydessä on viihtyisä terassi mistä
hieno näköala auringon laskun yli
Tuusulajärven. Kesäaikaan laiturilta
voi pulahtaa uimaan.
Jannen sauna
Jannen sauna on perinteinen, suomalainen puusauna järven rannassa, se
kunnioittaa nimellään Jean Sibeliusta.
Sauna sijaitsee Elvilän välittömässä läheisyydessä ja sitä voi vuokrata tämän
yhteyteen. Saunaan tulee juokseva
vesi, erillistä suihkua ei ole. Löylyihin
mahtuu 4–5 saunojaa samanaikaisesti.

Krapin rantasaunat
Krapin alue
Rantatie 2, Tuusula
Aito savusauna sijaitsee
Tuusulanjärven rantatörmällä aivan
järven rantaviivalla. Löylyhuoneen
lisäksi saunassa on pesu-, puku ja
takkahuone. Kokonaisuuteen mahtuu mukavasti noin 15–20 henkilöä,
löylyihin samanaikaisesti kymmenkunta. Kesäaikaan laiturilta voi pulahtaa järveen uimaan, talvella avantoon.
Tiedustelut ja varaukset: 09 274 841,
info@krapi.fi
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PULAHDA UIMAAN

Päivitettyä tietoa alueen uimarannoista, uimapaikoista ja uimavesien
laadusta löydät tietoa uimarantakaudella osoitteesta:
www.tuusula.fi/uimarannat
Häkli
Sijainti: Nahkelantie, Tuusula
Häklin kesäkioski palvelee ja pukuhuoneet ovat avoinna uimarantakaudella joka päivä kello 11–19
(säävarauksella). Ei uimavalvontaa.
Rusutjärvi
Sijainti: Hiekkarannankuja, Tuusula
Puomi on avoinna uimarantakaudella
päivittäin 8–21 ja Rusutjärven kesäkioski palvelee lämpimillä säillä pääsääntöisesti kello 12–18. Pukuhuoneet
pidetään avoinna säävarauksella.
Ei uimavalvontaa.
Urheilukeskus
Sijainti: Kilpailukuja, Tuusula
Urheilukeskuksen lammen uimarannalla ei ole uimavalvontaa.
Muita uimapaikkoja ovat pohjavesilampi Jokelan koulukeskuksella
(Jyväkuja) ja Kellokosken joenranta
Saunarannankujalla. Näiden vesien
laatua ei ole luokiteltu eikä paikoissa
ole uimavalvontaa.
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Tuusulan uimahalli
Sijainti: Rykmentintie 1, Tuusula
Tuusulan uimahallissa on kuusi uintirataa, joiden pituus on 25 m ja leveys 2,5
m/rata. Yksi radoista on varattu vesijuoksijoille. Lisäksi uimahallista löytyy
vesiliukumäki, hyppyallas, lapsille
kahluuallas ja altaita mm. terapia- ja
opetuskäyttöön. Hallilla toimii
kuntosali ja kahvila.
Lisätiedot: 09 87183499 tai osoitteesta
www.tuusula.fi/uimahalli

KÄY KEIKALLA KRAPIN
PAJALLA TAI PELAA
PAKOHUONEPELIÄ

Krapin Paja on kulttuuri- ja tapahtumatalo, jossa on tarjolla
musiikki- ja teatteriklubeja sekä
yksityisiä juhlia, kokouksia ja tapahtumia, ruokaa ja juomaa läpi vuoden. Ohjelmistorungon muodostavat
viikoittaiset yleisölle avoimet klubit.
Krapista voi myös varata pakopelin
omalle ystävä- tai työporukalle.
Krapi, Rantatie 2, Tuusula
050 593 2036, 09 274 841
myynti@krapi.fi
www.krapinpaja.fi

PELAA GOLFIA TUUSULAN
GOLFKLUBILLA
TUUSULAN GOLFKLUBI
Golfkentän vaihtelevat puisto- ja
metsämaisemat sekä monet vesi- ja
hiekkaesteet tarjoavat miellyttävän
pelikokemuksen Tuusulanjärven kulttuuriympäristössä. Tuusulan Golfklubi
järjestää Golfiin tutustumisia ja opetusta yksittäisille henkilöille ja ryhmille.
Klubilla on myös minigolfrata. Kahvilaravintolassa tarjoillaan muun muassa kotiruokalounasta, ja naapurissa

sijaitseva Krapi tarjoaa hienot puitteet
majoittumiseen ja ruokailuun.
Kirkkotie 51, Tuusula
020 734 9052
toimisto@tgk.fi
www.tgk.fi

HAASTA ITSESI
URHEILUKESKUKSESSA
JA VIETÄ AIKAA
LÄHILIIKUNTAPAIKOISSA

Kilpakuja 7, Tuusula
Tuusulan urheilukeskus on yksi alueen
monipuolisimmista harrastuspaikoista. Urheilukeskuksesta löytyy ulkoilureittejä, jäähalleja, urheilukenttä,
salibandyhalli, tennis-, squash- ja sulkapallohalli, jalkapallohalli, ampumahiihtostadion, skeittiparkki, uimaranta
ja frisbeegolf-rata. Urheilukeskuksen
lammella on uimaranta, ja lapsia ilahduttaa oma leikkipaikka.
Tuusulan koulujen läheisyyteen on
rakennettu monipuolisia ja erilaiseen
liikkumiseen ja leikkimiseen soveltuvia lähiliikuntapaikkoja. Löydät tietoja
paikoista osoitteesta:
www.tuusula.fi/lahiliikuntapaikat
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VIERAILE
KOTIELÄINTILALLA

Tuusulan Ruskelassa sijaitseva Pieni
Kotieläintila on idyllinen maatila, jossa
asustaa hevosia, poneja, lampaita,
kanoja, aaseja, pupuja, kissoja ja koira.
Päivän aikana ehtii tutustua eläimiin,
kokeilla talutusratsastusta, grillata ja purkaa energiaa leikkipaikalla.
Retkipäivän kruunaavat Kahvila Onnin
herkut. Tila on avoinna kesäaikaan.
Pieni Kotieläintila ja Kahvila Onni
Santavillantie 78, Tuusula
Jonna Winqvist, 040 546 3070
info@pienikotielaintila.fi
www.pienikotielaintila.fi

OPASTETTUJA
KÄVELYKIERROKSIA

Kesän aikana alueen auktorisoidut
oppaat järjestävät kävely- tai pyöräilykierroksia Tuusulanjärven maisemissa.
Tietoja näistä löydät osoitteesta
www.visittuusulanjarvi.fi/
tapahtumat
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OPASTETUT KIERROKSET
RYHMILLE

Palveluita ryhmille teemalla
”Suomalaisuuden lähteillä”
Tuusulanjärven kulttuurikohteiden historia ja merkitys aukeavat vierailijoille
aivan uudella tavalla, kun tutustut niihin ammattitaitoisen oppaan johdolla.
Tässä Sinua auttaa Tuusulanjärven
Kulttuurimatkat. Olet sitten tulossa
pienellä ryhmällä vaikka kävelykierrokselle Järvenpään Kulttuuripolulle
tai vaikka suuremman ryhmän kanssa
bussilla Rantatien eri kohteisiin, ota
yhteys meihin. Räätälöimme kaikille
tulijoille halutun retkikokonaisuuden,
tarvittaessa kuljetusten ja ruokailuiden
kera.
Tarja Vuokkovaara
tarja@kulttuurimatkat.fi
puh. 040 727 2535
www.kulttuurimatkat.fi

Syö, juo ja majoitu,
tee ostoksia
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HÄRMÄN RATI,
LUOMURAVINTOLA,
PIENPANIMO JA KAUPPA

Härmän Rati on moninkertainen
Luomu SM -voittaja ja tarjoaa luomulounasta sekä ravintola- ja juhlapalveluja Järvenpään Vanhakylässä. Ratin
päärakennus on kansakoulunakin
toiminut kaksfooninkinen pohjalaistalo, joka on siirretty Järvenpäähän
Alahärmästä. Ratilla tarjotaan noutopöydästä paikan päällä valmistettua ruokaa puhtaista ja laadukkaista
luomuraaka-aineista. Ratin yläkerrasta löytyy seitsemän tunnelmallista
huonetta, joita voi vuokrata ympäri
vuoden. Rati tarjoaa tilauksesta myös
täyden palvelun juhlajärjestelyjä.
Luomu-/sekatavarakauppa sijaitsee
luomuravintola Härmän Ratin pihapiirissä. Kaupassa myydään myös Ratin
pienpanimotuotteita.
Avoinna:
ma–pe klo 11–15,
viikonloppuisin tai iltaisin
ryhmille sopimuksesta
Vähäjärvenkatu 1a, Järvenpää
045 156 7666, 050 587 4541
info@harmanrati.fi
www.harmanrati.fi
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KOIRAMÄEN PAJUTALLI

Koiramäen pajutalli on koko perheen
idyllinen retkikohde Tuusulanväylän
varrella. Pajutallissa voi tutustua minipossuihin ja kaneihin, vierailla pajupeikkojen peikkometsässä ja leikkiä
kahvilaa lastenaitassa. Myytävänä
on tilalla viljeltyä pajua, myymälässä
sisustustuotteita ja kahvilassa vanhan
ajan herkkuja.
Forsteninkuja 10, Tuusula
040 539 6641
paju@koiramaenpajutalli.fi
www.koiramaenpajutalli.fi

LASSILAN TILAN
PIKKUPUOTI JA
OSUUSKUNTA OMA MAA

Lassilan luomutila ja tilalla toimiva
ruokaosuuskunta Oma Maa tunnetaan
työstään kestävän elämän ja ekologisen ruoantuotannon eteen. Oma Maa
järjestää ryhmille vierailuja Lassilan
tilalla suomeksi ja englanniksi sekä
luomulounaita, brunsseja ja peltojoogaa. Pikkupuodissa on myytävänä
muun muassa luomutuotteita ympäri
vuoden. Valikoimissa on esimerkiksi
kananmunia, ryynejä, härkäpapuja ja
mehuja. Ruokaosuuskunta Oma maan

ruoka viljellään Lassilan tilalla. Tietoa
osuuskunnan jäsenyydestä saat puodista.
Paijalantie 341, Tuusula
050 547 9428 (Lassilan
tila), 041 536 8183 (Oma Maa)
markku.lassila@pp.inet.fi,
toimisto@omamaa.fi
www.lassilantila.fi
www.omamaa.fi

MEMORIES MARIN
PUTIIKKI

Tunnelmallinen sisustusputiikki Memories Marin Putiikki sijaitsee
kauniissa maalaismiljöössä, vanhassa
navetassa. Valikoimissa on uutta ja
oikeasti vanhaa sisustustavaraa kotiin
ja lahjaksi.
Avoinna :
1.2.–30.4. ke–pe 12–18, la 11–15
1.5.–31.8. ti–pe 12–18, la 11–15, su 12–16
1.9.–30.10. ke–pe 12–18, la 11–15
1.11.–31.12. ti–pe 12–18, la 11–15,
su 12–16
Rantatie 110 B, Tuusula
050 525 2193
memories@memories.fi
www.memories.fi

PYTINGIN PUOTI &
VANHANKYLÄN KARTANO
KAHVILA

Upea 1800-luvulla rakennettu
Vanhankylän kartano on remontoitu
vanhaan asuunsa. Kartanon Kahvila
tuottaa työpajatoimintana kahvila-,
kokous-, majoitus- ja virkistyspalveluita ympäri vuoden. Kartanon
pihapiirissä sijaitsevassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Yläpytingissä
on kädentaitomyymälä Pytingin Puoti.
jossa on myynnissä eri alojen käsityöläisten valmistamia uniikkeja tuotteita. Pytingin Kädentaitajat ry järjestää
myös pienimuotoisia tapahtumia, työnäytöksiä, opastusta sekä käsityöpajoja. Ullakolla vaihtuvia näyttelyitä.
Pytingin Puoti
Stålhanentie 26, Järvenpää
044 331 8225
pytinginpuoti@gmail.com
www.facebook.com/pytinginpuoti
Kartanon Kahvila
Tuulimyllyntie 4, Järvenpää
040 315 3222
kartano.kahvila@jarvenpaa.fi
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HOTELLI GUSTAVELUND,
JÄRVENRANTATERASSI
PRITSI JA RAVINTOLA
INTO

Designhotelli Gustavelund on arkkitehtonisesti uniikki, suomalaista modernismia edustava rakennus. Hotelli
on pullollaan taidetta ja vintage designkalusteita. Rauhallista majoitustilaa
on tarjolla 200 vieraalle ja ravintola
Intossa valmistetaan päivittäin herkullisia annoksia kotimaisista raakaaineista. Tarjolla on aamiaista, lounasta
ja à la carte -annoksia sekä sunnuntaisin brunssi. Järvenrantaterassi
Pritsillä nautitaan raikkaita juomia
idyllisissä maisemissa samalla kun
kokit valmistavat maukkaita tarjoiluja
kesäkeittiössä. Gustavelundin 30:stä
kokoontumistilasta voi vuokrata kokous- tai juhlatilan kaiken kokoisille
seurueille ja kaikenlaisiin tapahtumiin.
Kirkkotie 36, Tuusula
09 273 751
majoitusvaraukset
reception@gustavelund.fi,
pöytävaraukset
hovimestari@gustavelund.fi,
www.gustavelund.fi
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HOTELLI KRAPI,
RAVINTOLA KRAPIHOVI
JA RAVINTOLA MANKELI

Ravintola Krapihovi vaalii ja luo
suomalaista ruokaperinnettä idyllisessä huvilaympäristössä. Krapin
pitopöydällä on satavuotiaat perinteet,
suomalaista ruokavuotta vaalitaan viidessä vuodenajassa. Kesä- ja tilausravintola Mankelissa palvelee sisätilojen
lisäksi patio ja terassi. Ohjelmaa tarjoavat Krapin Paja ja Krapin kesäteatteri. Hotelli Krapin huoneet sijaitsevat
Krapin ja Onnelan alueilla. Hotellissa
on tilaa 130 vieraalle. Krapilla vieraat
majoittuvat yli satavuotiaan tiilinavetan
26 modernissa, maalaisromanttisessa huoneessa. Kesäaikaan yövytään
myös pihapiirin aitassa kokemassa kesäyön taikaa. Onnelan alueen palvelut
ovat olleet osa Krapi-kokonaisuutta
vuoden 2020 alusta alkaen. Alue täydentää Krapin palveluita 35 hotellihuoneella, rantasaunoilla ja kokous- ja
juhlatiloilla. Krapilta matkaa Onnelaan
on 800 metriä.
Rantatie 2, Tuusula
09 274 841
myynti@krapi.fi
www.krapi.fi

RAVINTOLA KERHO

Ravintola Kerho on tunnelmallinen
ravintola upeassa miljöössä vanhalla
upseerikerholla Hyrylässä. Ravintola
suosii lähitiloilta ja lähialueilta, paikallisilta tuottajilta tulevia raaka-aineita.
Ravintola Kerholta löytyy myös myymälä, kahvila sekä kokous- ja juhlatiloja.
Tykkitie 1, Tuusula
010 231 2750
info@kerho.fi
www.kerho.fi

LOTTAKANTTIINI

PESCATOR VILLAS

Pescator Villas huoneistot tarjoavat
tasokasta, kodinomaista majoitusta
Tuusulanjärven rannalla. Kolmessa
upeassa huoneistossa majoittuu
kussakin 11–13 henkilöä ja juhlii lyhytaikaisesti isompikin porukka. Tilat
soveltuvat myös yritystilaisuuksiin.
Paikalle voi tuoda omat ruoat ja juomat tai tilata tarjoilut täyden palvelun
periaatteella.
Kalamestarintie 6, Tuusula
040 523 3337
sales@pescatorvillas.com
www.pescatorvillas.com

Lottamuseon kahvila tunnetaan
nostalgisesta tunnelmastaan.
Koekeittiössä tutkitaan 1930-luvun
reseptiikkaa ja jalostetaan perinteitä kunnioittaen Lottakanttiinin omia
tuotteita. Lounasta on tarjolla kaikkina Lottamuseon aukiolopäivinä kello
11–14. Kesäterassilta voi ihailla historiallista puutarhaa ja Tuusulanjärveä.
Lottamuseo, Rantatie 39, Tuusula
09 274 1077
info@lottamuseo.fi
www.lottamuseo.fi
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VILLA TAMMIKKO

Villa Tammikko on kodikas loma- ja
juhlahuvila, jossa voi viettää perhejuhlia tai majoittua isommallakin porukalla. Talon kolme makuuhuonetta
majoittavat 12 henkilöä, lisäksi kesällä
aittoihin ja saunatupaan mahtuu yli
kymmenen henkeä. Puulämmitteisen
pihasaunan edustalla on ulkoporeallas, joka on käytössä ympäri vuoden
tilauksesta. Hyvin varustellussa
keittiössä on astiasto 40 hengelle.
Maisalantie 237, Tuusula
050 355 8492, 050 366 7464
villatammikko@gmail.com
www.villatammikko.fi
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KAHVILA AULIS, AINOLA

Arkkitehti Aulis Blomstedtin suunnittelema talonmiehen asunto on kunnostettu kahvilakäyttöön. Kesäaikaan
palveleva kahvila löytyy Ainolan
sisääntulon yhteydestä. Kahvila ottaa
vastaan ryhmävarauksia kaudelle
2020 sähköpostitse osoitteessa
aulis@ainola.fi.
Ainolankatu 1, Järvenpää
044 575 7505
aulis@ainola.fi
www.ainola.fi

Tapahtumat Tuusulassa
Jääkarnevaalit helmikuussa, ja Montturock, Tuusula-viikko ja Tuusulan Taiteiden
yö kesällä ovat esimerkkejä jo perinteeksi muodostuneista tapahtumista.
Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät verkkosivujen tapahtumakalenterista:
tapahtumat.tuusula.fi (eventz.tuusula.fi)
Tuusulan tapahtumakalenteriin voivat viedä omia tapahtumiaan
yritykset, yhteisöt ja aivan kaikki kuntalaiset.
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Muuta
KESKI-UUDENMAAN
TEATTERI KUT

Keski-Uudenmaan Teatteri KUT on
alueen ainoa ammattiteatteri, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota
ammattiteatteria omissa kotikaupungeissaan. Esityspaikkoja Keravalla
ovat Keski-Uudenmaan Teatteri (ent.
Teatteritalo) ja Keuda-talon KeravaSali, Tuusulassa Krapin kesäteatteri ja
Halosenniemi. Katso ohjelmisto teatterin verkkosivuilta.
Keski-Uudenmaan Teatterin toimisto
Kultasepänkatu 4, Kerava
09 2735 4000
info@kut.fi
www.kut.fi
www.lippu.fi

TUUSULAN
ASUNTOMESSUT
3.–30.8.2020

Asuntomessujen 50-vuotisjuhla-messut pidetään kesällä 2020 Tuusulassa.
Tuusulan keskustaan Hyrylän vanhalle
kasarmialueelle rakentuu lähivuosina
kutsuva koti 15 000 ihmiselle. Messut
esittelevät kaupunkiasumisen parhaat
puolet yhdistettynä kylämaiseen yhteisöön. Täällä palvelut ja naapurit ovat
lähellä, mutta viljapellot ja luontopolut
alkavat suoraan kotien takapihoilta.
Monipuolista asumista
tulevaisuuden yläkaupungissa
Asuntomessujen uudet aukioloajat
elokuussa tullaan julkistamaan kevään
aikana.
Ks. lisää
www.asuntomessut.fi/tuusula
Tervetuloa, nähdään
Asuntomessuilla!

34

Uutta
asumista
asuntomessuilla.

Tuusulanjärvi on
luontoa ja kulttuuria.
Tule ja viihdy!
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TuusInfo – keskitetty asiakaspalvelu

Tuusulan kunnan keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee
myös matkailijoita. Asiakaspalvelupisteestä saa palvelua
mm. HSL-asioihin ja -lippuihin liittyen.
Pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2, Tuusula
09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi, www.tuusula.fi/tuusinfo
AVOINNA:
toistaiseksi (1.4.2020 lähtien) ma-to klo 8.00−15.00 ja pe 8.00−12.00
Kesäkauden aukioloaikoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista verkkosivulta
www.tuusula.fi/tuusinfo
www.visittuusulanjarvi.fi
www.visitlaketuusula.fi
www.tuusula.fi

Koko Tuusulan yhteinen tapahtumakalenteri
tapahtumat.tuusula.fi
eventz.tuusula.fi

