
LIITE 1 Kohdekortit toimenpideluokittain



Toimenpideluokka 1: Suojeltu

01.001 Vaalea rakennus, Yrjölä 1 Tervanokantie 2a
01.003 Viljamakasiini 1 Sibeliuksenväylä 53c
01.004 Kyrölän mallitila 2 Mallitilanpolku 4
01.005 Punainen rakennus, mökki 3 Sibeliuksenväylä 48a
01.006 Mäyrylä 3 Mallitilanpolku 5
01.008 Yrjö Paloheimon talo 4 Ristinummentie 4
01.009 Kallio-Kuninkala 5 Ristinummentie 8
01.012 Perttilän talo 6 Linnaistenkuja 6
02.005 Horttanaisen talo 7 Invantie 8b
03.001 Rautatieasema 7 Valtion rautatieasema
04.002 Meijerirakennus 8 Myllytie 6a
04.003 Westermarckin konttorirakennus 9 Seutulantie 4
04.004 Westermarckin laboratorio 10 Seutulantie 8
04.005 Westermarckin konttorirakennus 10 Myllytie 13
05.007 Plyyshi- ja mattotehdas 11 Seutulantie 3-5
05.008 Muuntaja 11 Seutulantie 2b
05.012a Järvenpään kumitehdas 12 Emalitehtaankatu 2
05.015 Nummenkylän mylly 13 Vanha valtatie 117, Kiillekatu 2
05.016a Rakettitehdas 14 Harjuvaarankuja 2
05.016b Rakettitehdas, varasto 14 Harjuvaarankuja 4
05.016c Rakettitehdas, sivurakennus 15 Harjuvaarankuja 2
05.016d Rakettitehdas, sivurakennus 15 Harjuvaarankuja 3
05.019 Seutulan talo 16 Seutulantie 12
06.002 Vanha apteekki 16 Sibeliuksenkatu 5
07.001 Cooperin huvila, Villa Enckell 17 Myllytie 14
07.005 Kaiskon huvila 18 Valtuustonkatu 11
07.006 Kumitehtaan johtajan talo 18 Valtuustonkatu 8
07.009 Harjuvaaran huvila 19 Mannilantie 25



07.026 Talusenin huvila 20 Pykälistöntie 40
07.035a Funkistalot, Vuoritie 21 20 Loutinkatu 1a
07.035b Funkistalot, Vuoritie 19 21 Vuoritie 19b
07.041 Kurkkusuolaamo, rivitalo 21 Pöytäalhonkuja 3
07.043 Jouhikaisen huvila 22 Pykälistöntie 33
07.044 Hjortin huvila 22 Pykälistöntie 33
07.048 Holvikiven huvila 23 Erkinkuja 10
07.061 Vanha valtatie 101 23 Vanha valtatie 101
07.063 Vanha valtatie 92 24 Vanha valtatie 92
07.079 Vanha valtatie 110 24 Vanha valtatie 110
07.096 Kauppalanlääkärin talo 25 Myllytie 13, Polvipolku 7
07.098 Valtuustonkatu 3 25 Valtuustonkatu 3
07.110 Sorapolku 1 26 Sorapolku 1
07.115 Mäkelä 26 Erkinkuja 15b
08.002 Ahola 27 Sibeliuksenväylä 57
08.003 Ainola 27 Ainolantie 1
09.001 Haarajoen vanha koulu 28 Haarajoenkatu 2
09.005a Kinnarin koulu, C rakennus 28 Koulukuja 3
09.005b Kinnarin koulu, D rakennus 29 Koulukuja 3
09.006 Sahan koulu 29 Puistotie 83
09.009a Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus 30 Mannilantie 27-29
09.012 Notkon koulu 30 Sibeliuksenväylä 48b
09.014 Kotitalousopettajaopisto, Paatela 31 Sibeliuksenväylä 57
09.015 Kotitalousopettajaopisto, Peltola 32 Sibeliuksenväylä 55
09.026 Maaseutuopisto, päärakennus 32 Sonni Greyn aukio 1
09.027 Rehtorin asuinrakennus 33 Lepolan puistokatu 4
09.028 Autotalli 34 Sonni Greyn aukio 1
09.029 Yliopettajan asuinrakennus 35 Lepolan puistokatu 3
09.030 Karjanhoitokoulu 35 Lehtorinkatu 2
09.031 Lehtorinmäen asunto 36 Lehtorinkatu 3
09.032 Lehtorinmäen ulkorakennus 36 Lehtorinkatu 3
09.033 Maaseutuopisto, asuinrakennus 37 Puimalanpolku 6
09.034 Maaseutuopisto, asunto-verstas 37 Verstaspihankatu 3



09.035 Maaseutuopisto, sauna 38 Verstaspihankatu 7
09.036 Maaseutuopisto, navetta 39 Puimalanpolku 6
09.037 Maaseutuopisto, puimala 39 Puimalanpolku 6
09.039 Maaseutuopisto, puutyöpaja 40 Verstaspihankatu 5
11.001 Reservikomppanian alue 40 Hahlakatu 11a
11.007 Seuratalo 41 Kartanontie 20
11.010 Taidetalo 42 Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka 2: Suojellaan kaavoituksella

01.013 Kaunissaari 44 Horsmatie 46
01.015 Seppälän kiinteistö (Stenbacka) 44 Puistotie 34b
01.017 Kaitaranta 45 Raitatie 6
01.020 Kotiranta 45 Kuusitie 36
01.021 Haarajoen kartano 46 Kuusitie 38
01.024 Vanhankylän kartanon päärakennus 47 Stålhanentie 26
01.025 Yläpytinki 48 Stålhanentie 26
01.026 Sepän asunto 49 Tuulimyllyntie 11
01.027 Muonamiesrakennus 49 Tuulimyllyntie 2a
01.028 Muonamiesrakennus 50 Tuulimyllyntie 4
01.029 Muonamiesrakennus 51 Tuulimyllyntie 2b
01.030 Entinen meijeri 52 Tuulimyllyntie, ei osoitetta
01.031 Paja 53 Tuulimyllyntie 16
01.032 Varastot ja maakellarit 53 Stålhanentie 26
01.034 Luhtiaitta 54 Luhtiaitta
01.035 Keskitalon tila 54 Ylänkötie 43
01.043 Ristinummentie 12 55 Ristinummentie 12
02.002 Kokkosen talo 55 Torpantie 50
02.011 Hytösen talo 56 Tuomonkatu 6
05.001 Haarajoen mylly 57 Vaahteratie 13
05.004 Veha-kenkä 57 Puistotie 58



05.009 Sähkölaitos 58 Seutulantie 1
06.001 Liike-asuinrakennus Erkomaa 59 Keskuskuja 3
06.012 Liikerakennus, Tynkkysen talo (Muovibaari) 60 Helsingintie 2
06.022 Ahomaan kauppa 60 Vanha valtatie 98, Ruukkupolku 1
06.024 Järvenpään Kassatalo Oy 61 Mannilantie 37
07.002 Sundholmin talo 61 Arolantie 10
07.003 Nybergin huvila 62 Arolantie 8
07.004 Niemelän talo 63 Arolantie 6
07.019 Louhon huvila 63 Kisällinkuja 6
07.021 Harjanteen (Kaurasen) talo 64 Tanhumäentie 21
07.025 Samaletdinin huvila 64 Tataarikuja 5
07.029 Korten talo, Lehtorinteen talo 65 Erkinkuja 11
07.030 Pietilän huvila 66 Heikinkatu 2, Tuomonkatu 2
07.036 Toivolan talo 67 Savitie 1, Alankotie 14
07.065 Mankisen talo 67 Torpantie 27
07.066 Ilmari Kokkosen talo 68 Torpantie 32
07.069 Alankotie 28 68 Alankotie 28
07.074 Päivärinne/Peltola 69 Vanha valtatie 74
07.075 Välilä 69 Vanha valtatie 78
07.085 Vuorela 70 Purolantie 3
07.091 Ylämaankatu 9 70 Ylämaankatu 9
07.092 Loutinkatu 5a 71 Loutinkatu 5
07.116 Kuusimäki 71 Tuomalantie 7
07.117 Mäntylä 72 Radanvarsitie 93
07.118 Stenbacka 73 Radanvarsitie 95
07.127 Loutinkatu 79 73 Loutinkatu 79
07.140 Vilhola 74 Erkontie, ei osoitetta
07.142 Hilkkala 74 Erkontie 1
07.143 Perkiö 75 Erkontie, ei osoitetta
07.145 Puutarhurin talo 75 Ristinummentie 21
07.146 Muonamiesten talo 76 Ristinummentie 23
07.160 Sipoontie 51 76 Sipoontie 51
07.179a Kotilinna 1 77 Kotilinnantie 5



07.179b Kotilinna 2 77 Kotilinnantie 3
07.329 Niemennokantie 25 78 Niemennokantie 25
08.001 Kirjailija Martin Löfbergin (Marton Taigan) talo 78 Harjutie 15
08.004 Suviranta 79 Suvirannankatu 5
08.005 Akateemikko Joonas Kokkosen talo, Villa Kokkonen 80 Tuulimyllyntie 5
09.010 Keskuskoulu, Keskustan ala-aste 80 Kansakoulunkatu 1
09.016 Harjulan koulu 81 Harjutie 9
10.001 Venäläinen vanhainkoti Betania 82 Vaahteratie 16
10.002 Hautausmaan kappeli 82 Kaukotie 47
10.003 Ortodoksinen kirkko 83 Kartanontie 45
10.004 Islamilainen moskeija 83 Keskitalontie 3
10.006 Vanha kirkko 84 Kirkkotie 2-6
10.009 Kirkko 85 Kirkkotie 2-6
11.009 Vanha kaupungintalo 85 Urheilukatu 6, Mannilantie 4
11.018 Setlementti Louhela 86 Mannilantie 19b

Toimenpideluokka 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

01.007 Puotilan tila 87 Puotilantie 5
01.010 Veli Paloheimon tila 87 Velitie 8
01.014 Pohjolan tila 88 Pohjolantie 8
01.033 Lato/varastorakennus 88 Tuulimyllyntie 3
01.036 Oravala 89 Kaskelantie 29
01.038 Stenbackan navetta 89 Puistotie 27-29
01.041 Kotitalousopiston sivurakennus 90 ei osoitetta
01.044 Pohjolan tilan navetta 90 Pohjolantie 8
02.009 Rajalan tilan aitta 91 Purjopolku 6
03.006 Purolan asema 91 Ankkapurontie 108
05.002 Järvenpään sahan/Harjuvaaran rakennus 92 Torpantie 29
05.014 Wärtsilä 92 Wärtsilänkatu 100



05.017 Piirosen valmisvaatetehdas 93 Lukionkatu 3
05.028 Vanha valtatie 111 93 Vanha valtatie 111
06.025 Kansallis-Osake-Pankin toimitalo 94 Mannilantie 41, Sibeliuksenkatu 13
06.026 Haarajoen Perhelä 94 Raitatie 1
06.029 Kurrenkulma 95 Mannilantie 39, Sibeliuksenkatu 15
06.030 Ylänkötie 39 95 Ylänkötie 39
07.020 Suurosen perikunnan talo 96 Korkokuja 4
07.022 Ahtian huvila 96 Kiviojantie 4
07.027 Samarhanin huvila 97 Pykälistöntie 30
07.038 Jotunin huvila 97 Vuoritie 32
07.042 Ateljee-rivitalo 98 Riihitie 4
07.046 Nisametdininin asuinrakennukset 98 Metsolantie 38
07.049 Entinen Ollinmaan talo, Tyynelä 99 Tuomonkatu 1
07.052 Asuintalo Koivumäki 99 Oritmurrontie 21
07.056 Tataarien asuinrakennus, Sadikin huvila 100 Metsolantie 28b
07.059 Terholan tila 100 Terholantie 61
07.060 Porvalla 101 Porvalla
07.067 Nykyrin talo 101 Torpantie 34
07.068 Pekka Harjuvaaran talo 102 Torpantie 48
07.071 Vehkatie 6 102 Vehkatie 6
07.072 Hiekkakatu 5 103 Hiekkakatu 5
07.073 Tienhaara, Moreenikuja 3 103 Moreenikuja 3
07.077 Vanha valtatie 104 A 104 Vanha valtatie 104 A
07.078 Pohjola/Kaivola, Vanha valtatie 107 104 Vanha valtatie 107
07.084 Vehkatie 85-87 105 Vehkatie 85-87
07.086 Petäjätie 16 105 Petäjätie 16
07.088 Kytötie 86 106 Kytötie 86
07.089 Valkealankatu 13 106 Valkealankatu 13
07.093a Vuoritie 13 107 Vuoritie 13
07.093b Vuoritie 15 107 Vuoritie 15
07.094a Vuoritie 6 108 Vuoritie 6
07.094b Mannilantie 56 108 Mannilantie 56
07.094c Mannilantie 54 109 Mannilantie 54



07.095 Salpatie 9 109 Salpatie 9
07.099 Himminkuja 12 110 Himminkuja 12
07.100 Morosoffin talo 110 Torpantie 25
07.103 As.Oy Loutinkatu 7 111 Vuoritie 3
07.104 As.Oy Vuoritie 7 111 Vuoritie 7
07.105 As.Oy Loutinhaka 112 Vuoritie 11
07.106 Vanha valtatie 84 112 Vanha valtatie 84
07.107 As.Oy Tupalantie 17 113 Tupalantie 17
07.108 Vanha valtatie 103 113 Vanha valtatie 103
07.109 Metsolantie 79 114 Metsolantie 79
07.113 Laaksoharjun talo 114 Tanhukuja 3
07.114 Kytötie 30 115 Kytötie 30
07.119 Koivutie 29 115 Koivutie 29
07.121 Sipoontie 40 116 Sipoontie 40
07.122 Alankotie 31 116 Alankotie 31
07.123 Peurakatu 14 117 Peurakatu 14
07.124 Pajalantie 12 117 Pajalantie 12
07.125 Ossinkuja 7 118 Ossinkuja 7
07.126 Yrjönkuja 15a 118 Yrjönkuja 15a
07.129 Kivitie 2 119 Kivitie 2
07.130 Kivitie 5b 119 Kivitie 5b
07.131 Kivitie 8 120 Kivitie 8
07.132 Wärtsilänkatu 50 120 Wärtsilänkatu 50
07.147 Weckströmin talo 121 Heikinkatu 3
07.148 Mäntylä 121 Heikinkatu 8
07.149 Peltolan talo 122 Ristinummentie 45, Tuomonpolku 1
07.150 Urhonkatu 12 122 Urhonkatu 12
07.151 Ossinkuja 5 123 Ossinkuja 5
07.152 Leonkuja 7 123 Leonkuja 7
07.153 Urhonkatu 2-4 124 Urhonkatu 2-4
07.154 Peikkometsäntie 6 124 Peikkometsäntie 6
07.156 Sipoontie 43 125 Sipoontie 43
07.158 Sipoontie 47 125 Sipoontie 47



07.162 Sipoontie 76 126 Sipoontie 76
07.167 Janssonin talo 126 Kalliotie 4c
07.170 Salotupa 127 Halkiantie 27
07.171 Polvipolku 18 127 Polvipolku 18
07.175 Vihtakatu 24 128 Vihtakatu 24
07.181 Loutinkatu 9 128 Loutinkatu 9
07.182 Myrynkuja 4 129 Myrynkuja 4
07.190 Satukalliontie 10 129 Satukalliontie 10
07.203 Mannilantie 6 130 Mannilantie 6
07.210 As-Oy Kiilapuisto 130 Murtokatu 3
07.213a Huvilakatu 11 131 Huvilakatu 11
07.213b Huvilakatu 13 131 Huvilakatu 13
07.214a Oikotie 4 132 Oikotie 4
07.214b Oikokuja 4 132 Oikokuja 4
07.214c Oikokuja 2 133 Oikokuja 2
07.215 Kansakoulunkatu 16 133 Kansakoulunkatu 16
07.218 Alankotie 10 134 Alankotie 10
07.219 Loutinkatu 7 134 Loutinkatu 7
07.220 Kartanontie 32 135 Kartanontie 32
07.224a Wärtsilänkatu 16 135 Wärtsilänkatu 16
07.224b Wärtsilänkatu 18 136 Wärtsilänkatu 18
07.224c Wärtsilänkatu 20 136 Wärtsilänkatu 20
07.224d Wärtsilänkatu 22 137 Wärtsilänkatu 22
07.229 As.Oy Järvenpään Torinkulma 137 Mannilantie 33, Helsingintie 13
07.241 Torpantie 26 138 Torpantie 26
07.261 Valkokuusenkatu 1 138 Valkokuusenkatu 1
07.262 Valkokuusenkatu 3 139 Valkokuusenkatu 3
07.266 Sibeliuksenkatu 18 139 Sibeliuksenkatu 18
07.268 Himminkuja 9 140 Himminkuja 9
07.274 Vanhankyläntie 43b 140 Vanhankyläntie 43b
07.286 Juholankatu 9 141 Juholankatu 9
07.297 Kuuselankatu 20a 141 Kuuselankatu 20a
07.298 Kuuselankatu 20b 142 Kuuselankatu 20b



07.300 Jäkäläkuja 4 142 Jäkäläkuja 4
07.305 Pöytäalhontie 83 143 Pöytäalhontie 83
07.306 Pöytäalhontie 85 143 Pöytäalhontie 85
07.307 Pöytäalhontie 87 144 Pöytäalhontie 87
07.308 Ylänkötie 66 144 Ylänkötie 66
07.327 Mannilantie 8-10 145 Mannilantie 8-10
08.006 Lintukoto, Tyyni Tuulion talo 145 Saukonkatu, ei osoitetta
08.008 Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo 146 Vehkatie 5
08.009 Saukonkatu 12 146 Saukonkatu 12
09.002 Ammattikoulu 147 Wärtsilänkatu 7
09.003 Kartanon yläkoulu 147 Kaskitie 10-12
09.004 Pajalan alakoulu 148 Kaskitie 10-12
09.007 Yhteiskoulu, Keskustan yläaste 148 Urheilukatu 7-9
09.009b Järvenpään invalidien asunnot Oy 149 Mannilantie 12-18
09.011 Opettajien asuntola 149 Mannilantie 2
09.017 Anttilan koulu 150 Vanha valtatie 40
09.020 Keskuskoulun lämpökeskus 150 Urheilukatu 8
09.021 Koivusaaren koulu 151 Pietolankatu 48
09.022 Kyrölän koulu 151 Puistotie 27-29
09.038 Maaseutuopisto, kanala 152 ei osoitetta
09.040 Maaseutuopisto, autotalli 152 Verstaspihankatu 3
09.041 Maaseutuopisto, puuvaja 153 Karjakonkatu 1
09.042 Järvenpään lukio 153 Lukionkatu 1
09.043 Satusaunan päiväkoti 154 Siltakatu 70
10.005 Laurilan seurakuntakoti 154 Riihitie 2
10.007 Seurakuntaopiston rakennukset 155 Järvenpääntie 640
10.010 Seurakuntatalo 155 Kirkkotie 1
11.002 Päihdesairaala 156 Kuusitie 36
11.004 Vesitorni 156 Vesitorninkatu 15a
11.006 Kaupungintalo 157 Hallintokatu 2
11.012 Valtion virastotalo 157 Mannilantie 28
11.013 Järvenpäätalo 158 Hallintokatu 4
11.014 Kirjasto 159 Kirjastokatu 9



01.001 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vaalea rakennus, Yrjölä
Tervanokantie 2a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Yrjölän vaalea rakennus sijaitsee hienolla Tuusulan järven rantapaikalla
Tervanokantien varressa. Rakennus on vuodelta 1949 ja sen
suunnitteli arkkitehtitoimisto Jalmari Peltonen koulutilan
väenrakennukseksi entisen Yrjölän paikalle. Nykyisin rakennuksessa
on asuntoja.

Pitkänomaisessa rakennuksessa on satulakatto ja valkoiseksi maalattu
peiterimoitus. Pitkällä julkisivulla on kaksi sisäänkäyntiä, joita kattaa
pilarein kannatettu satulan muotoinen katos. Vesikatteena on punainen
profiilipelti. Ulkoseiniä on oletettavasti lisäeristetty ulkoapäin, sillä
ikkunat ovat syvemmällä, kuin tuon aikakauden rakennuksissa yleensä.

Rakennusala on osoitettu asemakaavaan ulkoseinien ulkopinnan
mukaan ja rakennus on suojeltu (sr-5, asemakaava hyväksytty 2017).

Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot perustuvat historialliseen
todistusvoimaisuuteen alkuperäisen ja harvinaistuvan
käyttötarkoituksensa vuoksi. Rakennuksella on ympäristöarvoja
Tuusulan järven rantamaisemassa.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

01.003 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Viljamakasiini
Sibeliuksenväylä 53c

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vellikellolla varustettu viljamakasiini on rakennettu ilmeisesti jo
1800-luvulla. Se kuuluu ns. Vanhantilan pihapiiriin. Vanhantilan
päärakennus on purettu. Pihapiirissä on jäljellä vanha maakellari sekä
lisäksi uudehko vajarakennus.

Viljamakasiini on korkea ja hirsipintainen rakennus. Julkisivut on
punamullattu ja tuettu följarein. Ikkunaluukut ja ovet ovat valkoiset.
niiden päällä on komeat palkistokehykset. Vellikello on nostettu
korkealle tolppien päähän rakennuksen kulmasta. Rakennuksessa on
satulakatto jonka vesikatteena on punainen tiilikate. Perustus on
lohkottua kiveä. Puiset portaan on uusittu.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu (sr-2).

Rakennus on harvinainen alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan, jota
hyvin ulkomuodoltaan ilmentää. On osa seudullisesti merkittävää
kulttuurihistoriallisesti arvokasta Järvenpään opisto- ja kartanoaluetta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

1



01.004 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kyrölän mallitila
Mallitilanpolku 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kyrölän mallitila on vuodelta 1927 ja sen on suunnitellut arkkitehti Yrjö
Laine. Mallitila rakennettiin Maatalousnormaalikoulun
käytännönopetusta varten. Kokonaisuuteen kuuluu asuinrakennus,
talouskeskus luhtiaittoineen ja navettoineen sekä erillinen vilja-aitta.
Rakennukset muodostavat erottamattoman pihan ja se on hieno
tunnelmaltaan.

Päärakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Se on
puolitoistakerroksinen ja satulakattoinen. Julkisivut ovat punamullattua
peiterimaa. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset, joissa on otsalaudan
päällä yksinkertainen koristeaihe, jolla on saatu ikkunat sopusuhtaisiksi
korkeassa julkisivussa. Pitkillä sivuilla on yläkerrassa lunetti- ja
päädyissä on 4-ruutuiset ikkunat. Sisäänkäynnin hieno avokuisti on
säilynyt hyvin. Kattoa kannattelee neljä umpikaiteelta kohoavaa,
valkoiseksi maalattua balusteria, joissa on vaalean ruskea
jalustarengas ja yläosan pyörölaatta. Rakennuksen ulko-ovi on
1920-luvulle tyypillinen vinopaneloitu ovi, joka on maalattu valkoiseksi,
ruskein syvennysosin siten, että oveen muodostuu kauniita
salmiakkikuvioita. Oven päällinen ikkuna on jaettu oven panelointia
vastaavalla kuviolla vaakasuuntaisiin kärjellään seisoviin
suorakulmioihin.
Julkisivua on korjattu sokkelin ja ikkunoiden osalta. Rakennus
viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.

Navetta on kookas, U-mallinen rakennus. Ensimmäinen kerros on
valkoiseksi rapattu ja kivirakenteinen. Yläosa on punamullattua
peiterimaa. Korkein on koillisen kolmekerroksinen rakennuksen osa.
Pihan puoleiset osat ovat joko yksi- tai kaksikerroksisia.
Rakennuksessa on punatiilinen satulakatto.

Päärakennus sekä talouskeskus on merkitty asemakaavassa
suojeltaviksi (sr-8). Pääkäyttömerkintää koskee suojelumerkintä /s-13.

Rakennuksissa ilmenee niiden alkuperäinen käyttö, rakentamistapa,
materiaalit ja tyyli. Niillä on merkitystä todisteena
maatalousnormaalikoulun toiminnasta. Päärakennus on
arkkitehtonisesti edustava ja siinä on esteettisesti harkittuja kohtia.
Kyrölän mallitilalla on suuri ympäristöarvo Sibeliuksenväylän ja
Ainolanväylän kulmauksessa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

2



01.005 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Punainen rakennus, mökki
Sibeliuksenväylä 48a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston Punainen rakennus "mökki" on valmistunut
vuonna 1898. Rakennuksessa on asunut mm. Järvenpään kartanon
puutarhuri ja se on palvellut kotitalousopettajaopiston asuntolana.
Nykyisin rakennus on asuinkäytössä.

Mökki on peiterimalaudoitettu ja punamullattu. Sisäänkäynti on
umpinaisen kuistin kautta rakennuksen päädystä. Toisessa päädyssä
on risaliitti. Ikkunat ovat 6-ruutuiset ja kattomuotona satula.Sokkeli on
luonnonkiveä, jonka päälle on valettu betoni. Seinän alaosan
rimalaudoitus on uusittu, mikä viittaa siihen, että alimpia hirsikertoja on
vaihdettu.
Mökkiä on moneen kertaan muunneltu ja on vaikea sanoa, mikä osa on
miltäkin ajalta.
Rakennus viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.

Läheisyydessä sijaitsee entinen Notkon koulu (09.012). Rakennus on
varjeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989. Asemakaavassa rakennus
on merkitty suojeltavaksi (sr-8) ja varastokäytössä olevan
piharakennuksen kohdalle on osoitettu oma rakennusalansa.
Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.

Rakennus on tyypillinen 1800-luvun asuinrakennus, joka muodostaa
tuolta ajalta säilyneen rakennusryhmän. Rakennuksella on merkitystä
sen ollessa todisteena kotitalousopettajaopiston toiminnasta. Osa
Järvenpään kartano- ja opistoalueen merkittävää kulttuurihistoriallista
ympäristöä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

01.006 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Mäyrylä
Mallitilanpolku 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen Mäyrylän tilan asuinrakennus on 1800-luvun lopusta. Se on
ollut Järvenpään kartanon työnjohtajan ja Normaalikoulun koulutilan
henkilökunnan asuntona ja on edelleen asuinkäytössä. Kokonaisuuteen
kuuluu aitta ja maakellari. Mäyrylä sijaitsee entisen Notkon koulun
(09.012) vieressä

Yksikerroksinen ja pitkänomainen hirsirakennus on julkisivuiltaan
punamullattua peiterimalaudoitusta. Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia.
Päädyssä on myös pyöreä, 4-osainen ullakon ikkuna ja yhdessä
kolmesta risaliitistä vinoruutuinen ikkuna. Perustus on lohkottua kiveä
ja vesikatto on modernia kourutiiltä. Rakennuksen päädyissä ja
ylärinteen puolella on kuistit, joita on muutettu ajan myötä. Rakennusta
on moneen kertaan muunneltu ja on vaikea sanoa, mikä osa on
miltäkin ajalta. Jotkut arkkitehtuurin piirteistä ovat 1800-luvun lopusta,
toiset 1920-luvulta ja osa on myöhempiä muutoksia. Rakennus
viemäröity ja sen saniteettitilat on uudistettu vuonna 1987.

Rakennus on varjeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989. Mäyrylän
asuinrakennus ja piharakennus on merkitty asemakaavassa
suojeltavaksi (sr-8). Pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee
suojelumerkintä /s-13.

Mäyrylä on osa 1800-luvun lopun säilyneiden rakennusten ryhmää. Se
on tyypillinen 1800-luvun rakennus, jonka tyylihistorialliset ja
rakennustekniset piirteet toistuvat alueen historiallisissa rakennuksissa.
Osana Järvenpään kartano- ja opistoalueen seudullisesti merkittävää
kulttuurihistoriallista ympäristöä tilalla on suuri ympäristöarvo.
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Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.008 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Yrjö Paloheimon talo
Ristinummentie 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on tiettävästi tuotu nykyiselle paikalleen Tuusulanjärven
rannasta Syvärannasta vuoden 1918 jälkeen. Pihalla on kaunis lampi ja
Annikki Paasikiven suunnittelema kaivorakennelma.

Syvärannassa rakennuksen omisti valtioneuvos Utsikoff ja siinä vieraili
mm. oopperalaulaja F. Saljapin. Siirron yhteydessä rakennus tuli
Paloheimojen omistukseen aluksi Arvi Paloheimon ja Eva Sibeliuksen
kodiksi. Vuorineuvos K.A. Paloheimon kuoleman jälkeen talo periytyi
aiemmassa konkurssissa syntyneiden velkasuhteiden nojalla K.A.
Paloheimon Yhdysvalloissa asuvalle Yrjö- pojalle. Nykyisin
rakennuksen omistaa Yrjö ja Leonora Paloheimon säätiö. Rakennus on
Sibelius-Akatemian käytössä.

Siirron yhteydessä rakennus on muutettu nykyiseen klassistiseen
asuunsa. Pääjulkisivua hallitsee pylväiden kannattama
sisäänkäyntikatos. Rakennuksen ulkoasu on säilynyt varsin hyvin.
Myös kaivon katosrakennelma on klassistinen hengeltään.

Yrjö Paloheimon talo liittyy Paloheimon suvun historiaan ja sitä kautta
Tuusulanjärven taiteilijayhdyskuntaan. Yhdessä Kallio-Kuninkalan
kanssa se muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Rakennus on hirsirunkoinen ja se on korjattu vuosina 2004-2005.
Kaivorakennelma on melko hyvässä kunnossa. Yrjö Paloheimon talo
sijaitsee Teriojan kaupunginosassa samalla laajalla tilalla
Kallio-Kuninkalan kanssa.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Aluetta koskee s-3
-määräys, joka edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden 4



säilyttämistä. Uusien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen
kokonaisuus olemassa olevien rakennusten kanssa. Rakennusalat on
rajattu rakennusten ulkoseinien mukaan ja niitä koskee suojelumerkintä
sr-4.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.009 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kallio-Kuninkala
Ristinummentie 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Huvila uudistettiin päärakennukseksi vuonna 1924 arkkitehti W.G.
Palmqvistin suunnitelmien mukaan. Tilalla oli alun perin Kalle
Kuninkalan omistama pieni asuinrakennus, jota vuokrattiin kesäkodiksi
mm. monelle taiteilijalle. Esimerkiksi Pekka Halonen asui ensimmäisen
Tuusulan talvensa tässä talossa. Kallio-Kuninkala oli suosittu
kokoontumispaikka taiteilijayhdyskunnan nuorten parissa. Vuorineuvos
K.A. Paloheimo osti Kuninkalan talonpoikaistilan vuonna 1899.

Kallio-Kuninkalassa toimi Poikien maatalous- ja puutarhakoulu vuosina
1947-65. Sittemmin päärakennuksessa on toiminut ravintola
Pitokartano ja navetassa on pidetty kesäisin Art-Tuusulanjärvi
taidenäyttelyitä. Nykyisin Kallio-Kuninkalassa toimii Sibelius-Akatemian
Musiikkikeskus. Kallio-Kuninkalan nykyinen omistaja on Yrjö ja Leonora
Paloheimon säätiö.

Päärakennus edustaa uusklassismia ja on säilynyt hyvin 1920-luvun
asussa. Päärakennus ja piharakennukset ovat hirsirakenteisia.
Päärakennuksessa on tehty mittavat kunnostustyöt, joissa vaurioiden
vuoksi suurin osa rakennuksen puuosista jouduttiin uusimaan, mutta
korjauksessa pyrittiin mahdollisimman suuressa määrin entiseen
ulkoasuun. Piharakennukset edustavat vanhempaa
maaseuturakentamista. Kaikki rakennukset on pidetty varsin hyvässä
kunnossa. Päärakennuksen läheisyydessä on edelleen useita piha- ja
sivurakennuksia 1700- ja 1800-luvuilta.

Kallio-Kuninkala on paikkakunnalla ainutlaatuinen, monipuolinen ja
hyvin säilynyt maatilakokonaisuus, joka käsittää toistakymmentä
rakennusta. Maisemallisesti Kallio-Kuninkala muodostaa yhdessä
luoteispuolella sijaitsevan Yrjö Paloheimon talon kanssa kauniin 5



kokonaisuuden, jota tosin Ristinummentien toiselle puolelle rakennettu
rivitaloalue osin rikkoo.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Aluetta koskee s-3
-määräys, joka edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden
säilyttämistä. Uusien rakennusten tulee muodostaa yhtenäinen
kokonaisuus olemassa olevien rakennusten kanssa. Rakennusalat on
rajattu rakennusten ulkoseinien mukaan ja niitä koskee suojelumerkintä
sr-4.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.012 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Perttilän talo
Linnaistenkuja 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Perttilän talo sijaitsee Teriojan eteläosassa. Tilan pohjoispuolelle on
toteutettu pientaloja ja rivitaloja 2000-luvun alussa. Perttilän talo on
siirretty nykyiselle paikalleen Tuomalan mäeltä vuonna 1893. Lisäksi
tontilla on samoilta ajoilta oleva hirsinen luhtiaitta.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja satulakattoinen rakennus.
Julkisivut ovat punamullatut ja niissä on peiterimalaudoitus. Frontonista
on käynti avoparvekkeelle, jonka alla on umpinainen sisäänkäyntikuisti.
Ikkunat ovat T-ruutuiset ja ne on maalattu puitteiltaan tumman
vihreäksi. Vuorilistat, nurkka- ja räystäslaudat ovat valkoiset.
Vesikatteena on mineriittilevy. Avonaista sisäänkäyntikuistia kattaa
valokate.

Päärakennus on peruskorjattu ja se on asuinkäytössä. Tupa on lähes
alkuperäisessä kunnossa. Lattialankut, kattoparrut sekä nykyisen
takkahuoneen hirsiseinät ovat alkuperäiset. Taidemaalari Pekka
Halonen on maalannut Perttilän tuvassa Kotkan kirkon alttaritaulun
asuessaan kesävieraana Kallio-Kuninkalassa ennen Halosenniemen
valmistumista. Myös säveltäjä Robert Kajanus on ollut Perttilässä
kesäasukkaana. Luhtiaitan painumat on oikaistu. Luhtiaitan päässä
olevasta liiteristä on kunnostettu talli. Saunarakennus samassa
pihapiirissä on kunnostettu asuinkäyttöön.

Päärakennus ja luhtiaitta on suojeltu (sr-4) asemakaavalla vuonna
2007.

Rakennuksella on merkitystä historiallisten tapahtumien todisteena sen
oltua taiteilijoiden kesäpaikkana ja ateljeena. Rakennus on
kokonaishahmoltaan eheä. 6



02.005 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Horttanaisen talo
Invantie 8b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Horttanaisen talo sijaitsee keskustassa, pääradan varressa. Sen
läheisyyteen on rakennettu 2000-luvun alussa kerrostaloja.

Talo on rakennettu 1800-luvun loppupuolella. Tontilta löytyneet vanhat
porraskivet ja saunan pohjakivet viittaavat siihen, että paikka on ollut
asuttu jo pitempään. Suomen voimistelulaitoksen uranuurtaja Elin Kallio
piti talon alkuperäistä osaa kesämökkinään ja istutti tontille mm.
erilaisia vuokkolajeja, joita on vieläkin jäljellä. Talossa asui ennen sotia
ns. Miljoona-Järvinen, joka harrasti kilpahevosurheilua. Seuraava
asukas oli puuseppätehtailija Tuomisto, joka muutti perheineen
Järvenpäähän pakoon Helsingin pommituksia. Hän asensi taloon
helppohoitoiset ikkunat. Horttanaiset ostivat talon vuonna 1956.
Rakennus on edelleen asuinkäytössä.

Rakennuksen vanha osa on kapearunkoinen ja pitkänomainen. Sitä on
laajennettu kahteen kertaan. Mahdollisesti poikkipäädyllä eteläosasta ja
sisäpihan puolelta matalammalla loivakattoisella rakennukesn osalla
1960- tai 1970-luvulla. Julkisivut ovat oranssia peiterimalaudoitusta ja
laajennuksen osalta lomalautaa. Ikkunoita on muutettu kookkaiksi
yksiruutuisiksi ikkunoiksi. Vesikatteena on vihreäksi maalattu saumattu
pelti jalkaränneineen.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa.

Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien rakenteet ja tyylipiirteet,
jotka ilmentävät käytön jatkuvuutta. Lisäksi sillä on ympäristöarvoja
Invatien ja pääradan varrella kerrostaloalueen keskellä alueen
vanhasta asumisesta kertovana esimerkkinä.

03.001 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rautatieasema
Valtion rautatieasema

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön
kohde
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpään asema kuuluu Suomen neljän vanhimman
asemarakennuksen joukkoon.
Helsinki-Hämeenlinna -rataosuudella alkuperäisiä asemia on säilynyt
vain neljä, Tikkurilan, Järvenpään, Hyvinkään ja Turengin asemat.
Järvenpään asema on Hyvinkään ja Turengin asemien ohella yksi
vanhimmista puisista asemarakennuksista. Se valmistui jo vuonna
1858, ennen rautatien käyttöönottoa.

Rakennuksen suunnittelijaksi arvellaan arkkitehti Carl Albert Edelfeltiä.
Rakennustyyppi on IV luokan asema. Rakennus toimi aluksi
työpäällikön asuntona, mutta rautatien valmistuttua vuonna 1862 siitä
tehtiin asema. Rakennus vuorattiin ja maalattiin vuonna 1863.
Rakennuksen omistaa Suomen valtio / VR-yhtymä oy.

Rakennus sijoittuu 1800-luvun loppupuolen kertaustyylikauteen lähinnä
uusrenessanssin edustajana. Rakennuksen vanha ulkoasu on säilynyt
pääpiirtein, vaikka siihen on tehty useita pieniä muutoksia. Erityisesti
sisäänkäyntejä on muutettu moneen kertaan, myös ikkunoiden
puitejakoja muutettu ja alkuperäisiä koristeita karsittu.

Rakennuksen lähiympäristössä on tehty suuria muutoksia liikenteen
vaatiessa lisää tilaa. Maanpinnan korotukset rakennuksen
alkuperäisellä paikalla olivat peittäneet sen kivijalan lähes kokonaan.
Asemarakennus oli tarkoitus purkaa 1990-luvulla radan ja laitureiden
rakentamistöiden yhteydessä, mutta sitä siirrettiin noin 25 metriä
uuteen paikkaan.

Järvenpään rautatieasema on aiemmin luokiteltu valtakunnallisesti 7



merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Ympäristöministeriön, Museoviraston, Ratahallintokeskuksen,
VR-yhtymä Oy:n, Valtion kiinteistölaitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen
kesken on vuonna 1998 tehty sopimus valtakunnallisesti merkittävien
rautatieasema-alueiden suojelusta. Järvenpään asemarakennus ei
sisälly siihen liittyvään kohdeluetteloon, koska se on ainoana jäljellä
asemanmäen rautatiehen liittyvistä rakennuksista ja aiempi yhtenäinen
vanha asemamiljöö on kadonnut.

Rautatieasemalla on kuitenkin edelleen suuri paikallinen ja seudullinen
merkitys ennen kaikkea kulttuurihistoriallisesti. Asema ympäristöineen
on aina toiminut järvenpääläisen liikenteen ja muun elämän vilkkaana
keskuksena.

Rautatieasema sijaitsee Asemanmäellä alueella, jolla on voimassa
12.6.2017 hyväksytty asemakaavan muutos. Asemakaavassa
asemarakennus on suojeltu (sr-5).

Kohde on maakunnallisesti merkittävä ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
kohde. Yksi maamme kolmesta vanhimmasta puisesta
asemarakennuksesta.

04.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Meijerirakennus
Myllytie 6a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Meijerirakennuksen vanhin osa on vuodelta 1917. Sen rakennutti
Bjarne Westermarck kartanonsa karjatalouden käyttöön. Meijeritoiminta
rakennuksessa loppui jo 1920-luvun puolivälissä ja rakennukseen siirtyi
huonekalutehdas A. Salmi. Huonekalutehtaan jälkeen rakennuksessa
on toiminut ainakin KALVA Oy ja Auto-Toivonen Oy. Nykyisin rakennus
on tyhjillään ja 1960-luvun laajennusosa on purettu. Rakennuksen
ympärille rakennetaan uusia kerrostaloja.

Rakennus oli alun perin ulkoasultaan varsin klassistinen. Sitä
pidennettiin jo 1920-luvulla eteläpäädystä alkuperäiseen ulkoasuun
sopivalla tavalla. Rakennusta pidennettiin edelleen nykyisen Myllytien
reunaan saakka 1950-luvun puolivälissä rkm Nurmen suunnitelman
mukaan. Tässä vaiheessa myös julkisivuja muutettiin. Kiviosaan melko
huonosti soveltuva minerit-pintainen laajennussiipi on rakennettu
1960-luvun alussa rak.ins. Ruohon suunnitelmien mukaan, mutta se on
purettu. Rakennuksen vanhat osat ovat tiilirakenteisia. Valkoiseksi
maalattu rapattu pinta on kärsinyt ja ikkunat on peitetty. Lännen
suuntaa on leveä frontoni, jossa on tiilestä muurattuja pystysuuntaisia
koristeaiheita.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4. Meijerillä on
paikallishistoriallista arvoa Järvenpään maatalousvaltaiseen historiaan
liittyvänä ja erityisesti Westermarckin rakennuttamana rakennuksena.
Moninaisten muutosten jälkeen rakennuksen alkuperäinen yhtenäinen
ulkoasu on hävinnyt. Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja
teollistumisvaiheista 1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava
katunäkymä.

8



Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

04.003 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Westermarckin konttorirakennus
Seutulantie 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen
suunnittelema. Rakennus on toinen Westermarckin
konttorirakennuksista, toinen on Myllytiellä (04.005). Tähän
rakennukseen liittyy yksi piharakennus. Nykyisin päärakennus on
asuinkäytössä.

Päärakennus edustaa varhaista 1920-luvun klassismia ja on säilynyt
melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Katemateriaali on tiettävästi
vaihtunut alkuperäisestä, nykyisin katteena on mustaksi maalattu pelti.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2 ja
pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee suojelumerkintä /s-3.

Konttorirakennus on osa Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä
Westermarckin rakennuksia että vanhoja teollisuusrakennuksia.
Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta
1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä.
Päärakennus muodostaa tyylillisesti sekä historiansa puolesta
yhtenäisen kokonaisuuden toisen Westermarckin konttorirakennuksen
sekä Westermarckin laboratorion kanssa. Ne ovat saman arkkitehdin
suunnittelemia ja peräisin samalta ajalta. Rakennuksen
kaupunkikuvallista merkitystä lisää sen sijainti Arolantien päätteessä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).
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04.004 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Westermarckin laboratorio
Seutulantie 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen
suunnittelema. Rakennuksessa toimi alunperin Westermarckin
kasvinjalostuslaitos, jota voidaan pitää koko maamme kasvin-
jalostustoiminnan alkuna. Rakennus oli valmistuessaan Järvenpään
ensimmäinen kolmikerroksinen kivirakennus. Kasvinjalostustoiminta
päättyi rakennuksessa jo vuonna 1923. Sen jälkeen rakennuksella on
ollut useita omistajia ja se on ollut monenlaisessa käytössä. Kaupungin
omistukseen rakennus tuli vuonna 1983. Nykyisin rakennuksessa toimii
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto.

Rakennus edustaa varhaista 1920-luvun klassismia ja se on säilynyt
melko hyvin alku- peräisessä asussaan. Katemateriaali on vaihtunut
alkuperäisestä pelliksi, lisäksi sisäänkäynnin yläpuolelle on lisätty
katos.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2 ja
pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee suojelumerkintä /s-3.

Laboratorio on osa Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä
Westermarckin rakennuksia että vanhoja teollisuusrakennuksia.
Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta
1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Rakennus
muodostaa tyylillisesti ja historiansa puolesta yhtenäisen
kokonaisuuden kahden Westermarckin konttorirakennuksen kanssa,
jotka ovat samalta ajalta ja saman arkkitehdin suunnittelemia.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

04.005 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Westermarckin konttorirakennus
Myllytie 13

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1919 valmistunut rakennus on arkkitehti Gösta Cajanuksen
suunnittelema. Se toimi alunperin Westermarckin konttorirakennuksena
ja on sittemmin toiminut terveystalona.

Muiden Cajanuksen suunnittelemien Westermarckin rakennusten
tavoin se edustaa tyylillisesti varhaista klassismia. Rakennusta on
laajennettu 1950-luvulla sisäänkäynnin puoleisella matalalla osalla.
Nykyisin rakennus on toimistokäytössä ja se sijaitsee samalla tontilla
terveyskeskuksen kanssa.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-5 ja
pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee suojelumerkintä s-3.

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa tyylistä ja se on
arkkitehtonisesti erityinen. Rakennuksella on kaupunkikuvallista
merkitystä Cooperinkujan ja Myllytien kulmauksessa.
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05.007 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Plyyshi- ja mattotehdas
Seutulantie 3-5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Insinööri Cooperin perustama plyyshi- ja mattotehdas aloitti toimintansa
vuonna 1926 entisessä Seutulan kartanon konerakennuksessa.
Tehdas muutti tähän rakennukseen sen valmistuttua 1939. Rakennusta
korotettiin vinttikerroksella 1960-luvulla. 1980- ja 90-lukujen vaihteessa
vinttikerros uusittiin, rakennuksen ikkunat vaihdettiin uusiin ja kellariin
lisättiin valokuilut.

Rakennus on harvinaisen korkea ja suuri teollisuusrakennus
paikkakunnalla. Rakennus on tiilirakenteinen ja hyväkuntoinen. Plyyshi-
ja mattotehdas oli jo vuonna 1939 julkisivultaan lähes nykyisen
kaltainen. Rakennuksen yhtenäinen tiilijulkisivu on säilynyt
alkuperäisenä.
Se edustaa alkuperäisen käyttönsä osalta Järvenpäälle tyypillistä
tekstiiliteollisuutta.

Plyyshi- ja mattotehdas sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa
Seutulantien varrella omalla tontillaan. Rakennus on suojeltu 12.6.2017
hyväksytyllä asemakaavalla (sr-10).

Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta
1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Kohde
kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Pajalan
teollisuusympäristö) ja se on osa Seutulantien historiallista
kokonaisuutta, johon kuuluu sekä teollisuusrakennuksia että entisiä
Westermarckin rakennuksia.

05.008 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Muuntaja
Seutulantie 2b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on valmistunut vuonna 1932. Sen on suunnitellut
sähkölaitoksen entinen johtaja Lauri Lindberg, joka harrasti
rakennussuunnittelua ja suunnitteli silloiseen Tuusulaan parikymmentä
kellokupolikattoista tornimuuntajaa. Tällaisella katolla varustettuja
tornimuuntajia on ainoastaan entisen Tuusulan pitäjän alueella.
Järvenpäässä niitä on jäljellä vajaat kymmenen. Rakennuksen
torniosassa toimii edelleen muuntamo. Matalassa siipiosassa toimi
sähkölaitoksen varasto vuosina 1932-1955 ja mittaritoimisto
1955-1976. Rakennus on ollut myös Järvenpään Käsintekijät ry:n
käytössä.

Rakennus on tiilirakenteinen ja sen julkisivut ovat rapatut. Kate on
pellistä useimpien vastaavien tornimuuntamoiden tapaan. Ulkoväritys
liittää muuntajan kadun toisella puolella sijaitsevaan entiseen
sähkölaitokseen. Muista tornimuuntajista poiketen tähän muuntajaan
liittyy matala siipiosa. Rakennus on maalattu ja ja torniosan ja siipiosan
välillä ollut lautaverhous on purettu.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4.

Rakennus on ainoa kellokupolikattoinen tornimuuntaja, joka on säilynyt
kaupungin tiiviisti rakennetuilla keskeisillä alueilla. Rakennus on osana
Seutulantien katunäkymää, johon kuuluu sekä vanhoja teollisuus-
rakennuksia että entisiä Westermarckin rakennuksia. Seutulantie on
Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja
1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä. Muuntaja sijaitsee
Pajalan kaupunginosassa Seutulantien varrella omalla pienellä
tontillaan. 11



Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

05.012a Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Järvenpään kumitehdas
Emalitehtaankatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entisen kumitehtaan vanhin osa lienee vuodelta 1930. Tontin pohjois-
osat rakennettiin 1930- ja 40-luvuilla. Rakennus laajennettiin koko
korttelin täyttäväksi 1970-luvun alussa. 1950-luvun laajennusosat,
joista merkittävin sijaitsee Pajalantien varressa, ovat arkkitehti Matti
Finellin suunnittelemia.Järvenpään kumitehtaan jälkeen rakennuksessa
on toiminut Nokia Oy sekä Alu Oy. Osa rakennuksesta on edelleen
teollisuuskäytössä ja siinä toimii Temal Oy. Osassa on toimistotilaa.

Rakennus on pääosin tiilirakenteinen. Rakennuksen ulkoasu vanhoine
ikkunoineen on säilynyt varsin hyvin ja eri aikoina rakennetut osat
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Vain etelänurkan
Siporex-rakenteinen osa 1970-luvun alusta ja tontin sisäosan
varastorakennus poikkeavat selkeästi kokonaisuudesta. Sisäpihan
etelänurkkaan on tehty laajennus 2010-luvulla.

Asemakaavassa rakennuksen vanhimmat osat on suojeltu merkinnällä
sr-2.

Entisen kumitehtaan rakennuskokonaisuus edustaa laajasti
järvenpääläisen teollisuuden historiaa paikkakunnan teollistumisen
alkuajoilta lähtien. Se on merkittävimpiä yksittäisiä teollisuus-
rakennuksia ja sijoittuu keskeisesti järvenpääläisen teollistumisen
ydinalueelle. Lisäksi rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti
merkittävällä paikalla Pajalantien varressa. Seutulantie on Järvenpään
taajaman synty- ja teollistumisvaihetta 1920- ja 1930-luvuilla
monipuolisesti kuvaava katunäkymä.

12



Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

05.015 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Nummenkylän mylly
Vanha valtatie 117, Kiillekatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen Nummenkylän mylly sijaitsee Vanhan valtatien ja Kiillekadun
risteyksessä. Sen läheisyyteen on rakennettu rivitaloja 2000-luvun
alussa.

Rakennus on 1940-luvulta. Se on betonitiilistä puhtaaksimuurattu,
kaksikerroksinen ja harjakattoinen. Keskellä on holvattu ajo-ovi.
Rakennus on pois käytöstä ja sen ikkunat on rikottu.

Vastaavan kaltaisia rakennuksia on säilynyt vain muutamia Järvenpään
alueella ja sillä on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän kyläympäristöä.
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05.016a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rakettitehdas
Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakettitehdas sijaitsee Vanhakyläntien eteläpuolella. Tontilla on
yhteensä viisi sr-5 -merkinnällä suojeltua rakennusta.

Rakettitehtaan päärakennus on 1920-luvulta. Rakennus on
yksikerroksinen ja kivirakenteinen. Julkisivussa on ruskean harmaa
rappaus. Talossa on tiilestä tehty aumakatto. Rakennus on
alkuperäisessa asussa, mutta huonokuntoinen. Se on ollut mm.
ilmailukerhon käytössä, mutta ollut jo pitkään tyhjillään.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

05.016b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rakettitehdas, varasto
Harjuvaarankuja 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakettitehdas sijaitsee Vanhakyläntien eteläpuolella. Tontilla on
yhteensä viisi sr-5 -merkinnällä suojeltua rakennusta.

Tehdasrakennus 1950-luvun lopulta, suunnittelija on rkm M. L. Nurmi.
Rakennus on kaksikerroksinen, L-mallinen ja kivirakenteinen. Siinä on
peltinen satulakatto. Julkisivuissa on ruskeanharmaa roiskerappaus.

Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja ulkoasu on alkuperäinen.
Alunperin rakennus tehtiin lähinnä varastokäyttöön, mutta tehtaan
toiminnan lakattua sitä on käytetty nuorisotoimintaan bändien
harjoitustilana. Rakennuksessa on yksi asunto.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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05.016c Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rakettitehdas, sivurakennus
Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakettitehtaan varasto ja pakkaushuone on rakennettu 1940-luvun
puolivälissä tehtaalle johtavan kujan varteen. Suunnittelija lienee Väinö
Salokanto. Rakennukset muodostavat parin, jonka välistä kuja kulkee.
Rakennukset ovat lautarakenteisia ja niissä on huopakatto.
Julkisivuissa on punainen peiterimalaudoitus. Rakennukset ovat
kohtalaisessa kunnossa ja niiden ulkoasu on alkuperäinen.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

05.016d Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rakettitehdas, sivurakennus
Harjuvaarankuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakettitehtaan varasto ja pakkaushuone on rakennettu 1940-luvun
puolivälissä tehtaalle johtavan kujan varteen. Suunnittelija lienee Väinö
Salokanto. Rakennukset muodostavat parin, jonka välistä kuja kulkee.
Rakennukset ovat lautarakenteisia ja niissä on huopakatto.
Julkisivuissa on punainen peiterimalaudoitus. Rakennukset ovat
kohtalaisessa kunnossa ja niiden ulkoasu on alkuperäinen.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta Järvenpään alueella.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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05.019 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Seutulan talo
Seutulantie 12

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Sähkölaitoksen toimitalo on valmistunut 1980-luvun puolivälissä. Sen
on suunnitellut arkkitehti Jorma Pankakoski. Rakennus on nykyään
Järvenpään kaupungin omistuksessa ja teknisen toimen
toimistokäytössä.

Rakennuksen Seutulantien puoleinen toimisto-osa on
kolmekerroksinen. Sen molemmissa päissä on päistään pyöristetyt,
umpinaiset ja muusta rakennusmassasta erillään olevat ja korkeammat
porrashuoneet. Länsipuolella rakennusta sijaitsee yksikerroksiset
neuvottelu-, ruokailu- ja infotilat. Rakennuksen massoittelu, julkisivujen
aukotus ja materiaalien käyttö on hallittua ja rakennus näyttäytyy
arvokkaana ja monumentaalisena. Julkisivut on punatiiltä. Seutulantien
puoleiset ikkunat ovat syvennyksessä ja syvennysten reunat
muodostavat ikään kuin tasavälisen tiilipilasterijonon. Ylimmässä
kerroksessa on nauhaikkunaa ja ruskeata julkisivulevyä.

Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Se on arkkitehtonisesti
edustava ja laadukkaasti toteutettu. Rakennuksella kaupunkikuvallista
merkitystä rajaten Seutulantietä sen pohjoispäästä Kartanon koulun
kanssa.

06.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha apteekki
Sibeliuksenkatu 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vanha apteekki sijaitsee keskustassa Sibeliuksenkadun varressa
omalla tontillaan. Rakennus on tuotu Kannakselta ja sen pystytystyöt
Järvenpäähän on saatu valmiiksi vuonna 1926. Apteekkari Aina
Kajander osti tontin ja rakennuksen osat Bjarne Westermarckilta ja
rakennutti talon Westermarckin avustuksella. Vuonna 1927 Kajander
avasi rakennuksessa apteekin. Rakennus toimi apteekkina vuoteen
1962 saakka. Alakerrassa olivat apteekki ja apteekkarin asunto,
yläkerrassa henkilökunnan asunnot. Kellariin sijoittuivat pesutupa ja
varastot. Apteekin tiloissa on toiminut jonkin aikaa myös lääkärin
vastaanotto. Vuoden 1962 jälkeen rakennuksessa on toiminut ainakin
Naalan polkupyöräliike. Vuonna 1993 rakennus kunnostettiin sisältä,
minkä jälkeen siinä on toiminut kahvila ja ravintola.

Syvässä hirsirunkoinen rakennuksessa on satulakatto, jossa on
saumattu peltikate jalkaränneineen. Sibeliuksenkadun puoleista
frontonia reunustavat leveät pilasterit, joiden molemmin puolin on
sisäänkäynnit. Sibeliuksenkadun puolelle avautuvat kookkaat ikkunat.
Päätykolmiota rajaa kookkaat listat. Lounaisjulkisivulla on paljon
erikokoisia ikkunoita, 3-, 6- ja 9-ruutuisia ja kaksi frontonia. Toinen
frontoneista on lape- ja toinen satulakattoinen.

Rakennus on säilynyt pääpiirtein alkuperäisessä asussa.
Sibeliuksenkadun puoleisia alakerran ikkunoita on suurennettu
1960-luvun alussa, samoin ikkunoiden yläpuolen katos on myöhempi
lisäys. Sibeliuksenkadun maanpinnan nostaminen on peittänyt kadun
puolen sokkelin lähes kokonaan. Lisäksi julkisivujen väritys on
muuttunut alkuperäisestä.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. 16



Rakennus on näkyvin ja tunnetuin jäljellä olevista kannakselaisista
rakennuksista Järvenpäässä. Se on ollut paikkakunnalla merkittävä
julkisluontoinen liikerakennus ja on siten paikallishistoriallisesti varsin
merkittävä. Myös sen nykyinen käyttö ravintolana sekä sisätilojen
vanhat rakenteet paljastava kunnostus korostaa sen merkitystä
järvenpääläisen rakentamisen historiasta kertovana kohteena. Yhdessä
viereisen Erkomaan asuin- ja liikerakennuksen kanssa Vanha apteekki
muodostaa Sibeliuksenkadun varren 1920- ja 1930-luvun asuin- ja
liikerakentamisesta kertovan miljöökatkelman.

07.001 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Cooperin huvila, Villa Enckell
Myllytie 14

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot

Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Cooperin huvila rakennettiin alunperin vuonna 1904 Tuusulanjärven
rantaan lääketieteen tohtori ja taidemaalari Gösta Enckellille.
Pyöröhirsinen kansallisromanttinen huvila on arkkitehti Lars Sonckin
suunnittelema. 1910-luvulla rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen
lähelle Bjarne Westermarckin koeviljelmiä. Englantilainen insinööri
Cooper osti talon itselleen vuonna 1932.
Edustava puutarha uima-altaineen on Cooperin suunnittelema.
Alunperin puutarha oli paljon nykyistä suurempi. Tontilla on myös
uudempi piharakennus.

Asemakaavassa huvilarakennus on merkitty suojeltavaksi (sr).

Rakennus on helposti todettavissa Lars Sonckin huvilaksi ja keskeiset
rakenteet ovat pääsääntöisesti säilyneet siitä huolimatta, että rakennus
on kertaalleen siirretty. Vaikka rakennus yksityiskohdissaan eroaa
jonkin verran Sonckin suunnittelemasta kokonaisuudesta, voidaan
todeta rakennuksen säilyneen sangen hyvin ja se on todistusvoimainen
esimerkki Lars Sonckin 1900-luvun huvila-arkkitehtuurista.
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07.005 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kaiskon huvila
Valtuustonkatu 11

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaiskon huvila sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Kartanontien
varrella. Tontti on säilynyt laajana ja puistomaisena. Pihassa kasvaa
hedelmäpuita ja muita maatiaiskasveja sekä iäkäs tuija.

Hirsirunkoisen rakennuksen nykyasu on peräisin 1930-luvulta.
Perusosana on pieni mökki, jonka silloinen kumitehtaan johtaja P.
Kaisko osti ja laajensi saksalaisia jugend-henkisiä mallipiirustuksia
soveltaen asuintaloksi itselleen. Mallipiirustusten käytöstä kertoo
erityisesti rakennuksen korkea tornimainen erkkeriosa. Rakennus on
paikalla rakennettu, eikä Kannakselta tuotu kuten yleisesti luullaan.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-merkinnällä.

Rakennus on säilynyt melko hyvin 1930-luvun asussa vanhoine
ikkunoineen. Kaiskon huvila on Taidetalon ohella tiettävästi ainoa
säilynyt saksalaisten mallipiirustusten sovellutus Järvenpäässä.
Rakennus on yksityisomistuksessa. Rakennus liittyy läheisesti
Seutulantien historialliseen kokonaisuuteen ja historiansa puolesta
entiseen Kumitehtaaseen.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

07.006 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kumitehtaan johtajan talo
Valtuustonkatu 8

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen kumitehtaan johtajan asunto sijaitsee Pöytäalhon kaupungin-
osassa, Valtuustonkadulla, omalla laajalla tontillaan. Rakennus on
valmistunut vuonna 1938. Sen rakennutti silloinen Kumitehtaan johtaja
P. Kaisko itselleen asuinrakennukseksi. Rakennuksen tehtiin heti kaikki
mukavuudet. Vuonna 1972 rakennuksessa aloitti toimintansa
ensimmäinen kaupungin perustama lastentarha. Muutostyöt
lastentarhaksi tehtiin kaupunginarkkitehti Erkki Collianderin
suunnitelmien mukaan. Rakennus on edelleen päiväkotikäytössä.

Rakennus on tiilirakenteinen ja satulakattoinen. Siinä on kaksi
maanpäällistä kerrosta ja kellari. Julkisivut ovat valkoiseksi rapatut.
Ikkuna puitteet ovat tummat. Valtuustokadun suuntaan julkisivut ovat
eleettömät, mutta lännen suuntaan on tiilestä muurattu, kookas
sisäänkäyntitasanne ja portaikko, jota osittain kattaa yläkerran parveke.
Sisäänkäynnin edustalla on kivimuurilla korotettu pieni puutarha.
Kumitehtaan johtajan talo edustaa 1930-luvun suoralinjaista funkista.
Se on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussa ulkoapäin.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-4 ja
pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-3.

Rakennus liittyy läheisesti Seutulantien historialliseen kokonaisuuteen
sekä historiansa puolesta entiseen Kumitehtaaseen. Rakennuksen
paikallishistoriallista merkitystä lisää sen pitkäaikainen toiminta
lastentarhana.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö). 18



07.009 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Harjuvaaran huvila
Mannilantie 25

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee keskustassa Tapiolan puistossa. Rakennus on
vuodelta 1913. Tyyne ja Vilma Harjuvaara rakennuttivat sen Bjarne
Westermarckilta ostamalleen tontille radan varteen, jonne asutus
levittäytyi vuosisadan alussa. Aikaisemmin Westermarck oli myynyt
heille radan toiselta puolelta tontin, jolle he perustivat sahan. Huvila
lienee Tyyne Harjuvaaran itsensä suunnittelema. Huvila säilyi
Harjuvaaran suvun asuinkäytössä vuoteen 1957 asti, minkä jälkeen se
oli vuokralla.

Rakennus on monimuotoinen hirsirakennus. Sisäänkäyntipoikkipääty
on kaunis kaksikerroksinen osa, jossa on lasiveranta alakerrassa ja
aumattu satulakatto. Muutoin rakennuksessa on mansardikatto. Julki-
sivut ovat vaaka- ja pystypaneloituja ja vaaleaksi maalattuja.
Vuorilaudat ja listoitus on vihreää. Ikkunoita on useita erimalleja,
soikioita ja kulmistaan viistettyjä erikoisikkunoita ja kaikissa ikkunoissa
on runsas puitejako. Vuorilaudoista osa on yläosastaan muotoon
leikattuja kaarevia ja niissä on koristemaalaukset. Vesikatteena
rakennuksessa on saumattu pelti. Sokkeli on nykyisin betonia.

Tyyliltään rakennus edustaa puhdaspiirteistä vuosisadan alun
kansallisromantiikkaa. Nykyään rakennuksen ympäristöä häiritsee
aivan viereen rakennettu Invan laajennus.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-5.
Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-3.

Vastaavan kaltaisia kansallisromanttisia huviloita on Järvenpään
alueella vain muutama. Rakennus ilmentää alkuperäistä
käyttötarkoitusta, materiaaleja ja tyyliä ja on edustava esimerkki

rakennusaikansa rakentamistavasta. Sillä on rakennustaiteellista arvoa.
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07.026 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Talusenin huvila
Pykälistöntie 40

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Talusenin huvila on 1930-luvun alusta. Se kuuluu tataarien
huvilarakennuksiin ja edustaa 1920-30-lukujen huvilarakentamista.
Siinä on lasikuisti ja erikoisin muodoin korostetut sisäänkäynnit.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään tataariasutuksesta, joka
muodostaa merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön
rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun. Talusenin huvila kuuluu
osana tataarien rakennusperintöön ja se sijaitsee Tataarimäellä
Samaletdinin huvilan vieressä Kinnarin kaupunginosassa,
Pykälistöntien varrella. Rakennuksissa on nähtävissä tataarien
rakennuksille ominaista koristeellisuutta. Myös piharakennuksen
sijoittaminen kadun varteen on tataareille tyypillistä.

Rakennusta on kunnostettu. Vanha piharakennus on purettu ja tilalle on
rakennettu uusi pelkistetty lapekattoinen rakennus.

Asemakaavassa alue on osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi
(AP-5). Rakennusala on rajattu tiukasti rakennuksen ulkoseinien
mukaan ja se on suojeltu (sr-4).

07.035a Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Funkistalot, Vuoritie 21
Loutinkatu 1a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuoritien funkistalot sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla Loutin
kaupunginosassa Vuoritien ja Loutinkadun risteyksessä. Ne ovat
valmistuneet vuosina 1942 ja 1944. Rakennuksissa on ollut alunperin
useita asuntoja, mutta nykyisin ne on yhdistetty. Rakennukset ovat
yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

Rakennukset ovat laatikkomaisia ja kaksikerroksisia. Niissä on
rankorakenne ja aumattu katto, jossa on pelti vesikatteena. Ikkunat
ovat kolmijakoiset ja julkisivujen aukotus on selkeä. Vuoritie 19:ssä
sijaitseva rakennus (07.35b) on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä
asussaan. Julkisivut ovat vaalean keltaiseksi maalattua
peiterimalautaa. Vuoritie 21:n (07.35a) ulkoasua on muutettu
voimakkaasti vaihtamalla sekä julkisivumateriaali että ulkoväri.
Tyyliltään rakennukset edustavat rakentamisajalleen tyypillistä funkista.

Rakennukset on merkitty asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-4.

Rakennukset ovat edustava esimerkki järvenpääläisestä
kansanfunkiksesta. Kahden identtisen rakennuksen muodostama pari
on poikkeuksellinen ja Loutin kaupunkikuvan kannalta merkittävä
kohde.
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07.035b Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Funkistalot, Vuoritie 19
Vuoritie 19b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuoritien funkistalot sijaitsevat vierekkäisillä tonteilla Loutin
kaupunginosassa Vuoritien ja Loutinkadun risteyksessä. Ne ovat
valmistuneet vuosina 1942 ja 1944. Rakennuksissa on ollut alunperin
useita asuntoja, mutta nykyisin ne on yhdistetty. Rakennukset ovat
yksityisomistuksessa ja edelleen asuinkäytössä.

Rakennukset ovat laatikkomaisia ja kaksikerroksisia. Niissä on
rankorakenne ja aumattu katto, jossa on pelti vesikatteena. Ikkunat
ovat kolmijakoiset ja julkisivujen aukotus on selkeä. Vuoritie 19:ssä
sijaitseva rakennus (07.35b) on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä
asussaan. Julkisivut ovat vaalean keltaiseksi maalattua
peiterimalautaa. Vuoritie 21:n (07.35a) ulkoasua on muutettu
voimakkaasti vaihtamalla sekä julkisivumateriaali että ulkoväri.
Tyyliltään rakennukset edustavat rakentamisajalleen tyypillistä funkista.

Rakennukset on merkitty asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-4.

Rakennukset ovat edustava esimerkki järvenpääläisestä
kansanfunkiksesta. Kahden identtisen rakennuksen muodostama pari
on poikkeuksellinen ja Loutin kaupunkikuvan kannalta merkittävä
kohde.

07.041 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kurkkusuolaamo, rivitalo
Pöytäalhonkuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kurkkusuolaamo on vuonna 1947 valmistunut kolmen asunnon rivitalo.
Rakennuksen kellarissa toimi aikanaan kurkkusuolaamo. Rakennuksen
yläkerta paloi 1960-luvulla ja uusittiin sen jälkeen. Rakennus on
nykyisin asuinkäytössä.

Rinteeseen toteutettu rapattu talo on muuttunut ulkomuodoltaan
korjausten vuoksi. Vesikate on vaihdettu tiiliprofiilipelliksi ja savupiiput
on purettu pois. Ikkunat ja ovet on vaihdettu valkoisiksi
alumiini-ikkunoiksi ja puristeoviksi. Julkisivuvärit on muutettu ja
alkuperäiset vihreän sävyt ovissa, ikkunoiden smyygeissä,
sisääntulokuistin portaissa ja kaiteissa sekä sokkelissa on vaihdettu
valkoiseen ja tumman harmaaseen.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4.

Entisellä kurkkusuolaamolla on merkitystä yhtenä varhaisimmista
rivitaloista Järvenpäässä ja erikoisen käyttötarkoituksensa vuoksi.
Rakennustaiteelliset ja ympäristöarvot ovat heikentyneet
rakennuksessa tehtyjen korjaustöiden ja alueen
täydennysrakentamisen vuoksi.
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07.043 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Jouhikaisen huvila
Pykälistöntie 33

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot

Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Jouhikaisen huvila on Kannakselta Järvenpäähän 1920-luvulla tuotu
rakennus. Mansardikattoinen rakennus on säilynyt melko hyvin
alkuperäisessä asussaan. Se kuuluu osana Järvenpään
terijokelaistalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen.
Samalla tontilla sijaitsee Hjortin huvila (07.044) sekä saunarakennus
1950-luvulta.

Jouhikaisen huvila on peruskorjattu 1950-luvulla ja yläkerta on
peruskorjattu 1970-luvulla. Rakennuksessa on tehty sisätilojen
peruskorjaus, jossa ala- ja yläkerran asunnot on yhdistetty ja pesutilat
ajanmukaistettu. Kuisti on uusittu hiukan entistä suuremmaksi
alkuperäisiä ikkunamalleja käyttäen ja sen yhteyteen on rakennettu
torni.

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.

07.044 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Hjortin huvila
Pykälistöntie 33

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Hjortin huvila on vuonna 1925 valmistunut pienehkö puutalo. Rakennus
sijaitsee samalla tontilla Jouhikaisen huvilan (07.043) kanssa.

Huvila ulkoasua on muutettu jonkin verran 1970-luvulla tehdyssä
peruskorjauksessa, jolloin ala- ja yläkerran erilliset asunnot on
yhdistetty. Rakennuksen sisätiloja on korjattu vähitellen 1990-luvun
alkupuolella. Myös vesikatto on korjattu. Uusimpana muutoksena on
rakennettu yksikerroksinen lisäsiipi, joka liittyy vanhaan osaan kapealla
käytävällä.
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07.048 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Holvikiven huvila
Erkinkuja 10

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Ilmeisesti vuonna 1920 valmistunut Holvikiven huvila on pienehkö
monimuotoinen puurakennus, johon sisältyy kaksi huonetta, keittiö ja
kylmä ullakko. Kiinteistöön kuuluu useita vanhoja maatalouskäytössä
olleita piharakennuksia.

Rakennuksessa on kaksi poikkipäätyä, yksi molemmille sivuille.
Perustukset on tehty lohkokivistä ja ikkunat ja ovet vaikuttavat
alkuperäisiltä. Vesikatteena on saumattu, harmaaksi maalattu peltikate.

Metsäisellä pihalla on runsaasti korkeusvaihteluita ja lukuisat kiinteistön
piharakennukset sijoittuvat etäälle päärakennuksesta. Osa
talousrakennuksista on päässyt melko huonoon kuntoon.

07.061 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 101
Vanha valtatie 101

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Pitkänomainen ja yksikerroksinen hirsitalo sijaitsee Vanhan valtatien
varressa Yrittäjänkadun päätteenä. Sitä lienee rakennettu useammassa
eri vaiheessa tai se on koottu eri kehikoista, sillä pohjoisessa päädyssä
on pitkät, laudoitetut hirsinurkat.
Julkisivuissa on ollut 1930-luvun alussa vaalea vaaka- ja
pystylaudoitus, nurkka- ja julkisivulistat ovat olleet tummat. Ikkunat ovat
olleet kuusiruutuiset ja ullakonkatossa on ollut poikkipäädyt. Ullakon
päätyikkuna on ollut puolipyöreä. Aikaisemmin rakennuksessa on ollut
myös koristeellinen kuisti, kuten viereisessä kohteessa 07.063.

Nykyisin julkisivut ovat punamullattua rimalautaa. Ikkunat ovat
kaksijakoiset, puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi maalatut.
Rakennuksessa on satulakatto.

Asemakaavassa rakennus on osoitettu merkinnällä sr-2.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.
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07.063 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 92
Vanha valtatie 92

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vanhan valtatien ja Yrittäjänkadun kulmauksen mansardikattoinen talo
on rakennettu vuonna 1919.

Kaksikerroksisen talon julkisivuissa on vaaka- ja pystylaudoitus, päädyt
on rimalaudoitettu. Pihan puolella on kuisti, jossa on koristeelliset
ikkunat ja aumattu katto. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti,
jossa muun muassa ikkunat on uusittu ja kuistia on muutettu
alkuperäisestä. Tontin perällä on kokonaisuuteen kuuluva
piharakennus. Päärakennus sijaitsee miltei kiinni tiessä ja tien korko on
noussut alkuperäisestä. Tontin reunaan on rakennettu umpinainen aita,
joka peittää ikkunoita tien suuntaan.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on osoitettu merkinnällä
sr-2.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.

07.079 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 110
Vanha valtatie 110

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1,5-kerroksinen, harjakattoinen huvila ilmeisesti
1890-luvulta. Rakennuksessa on umpiporstua ja lasikuisti. Julkisivuissa
on vaalea vaaka- ja pystylaudoitus ja ruskeat listat. T-ruutuisissa
ikkunoissa on korkeat otsalaudat, joissa on koristeena keskellä
kärkikolmio. Sisäänkäynnin portaikko on uusittu.

Tontilla on kookas lautarakenteinen ulkorakennus, joka on
huonokuntoinen.

Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen
korttelialuetta (AO-32) Päärakennuksen osalla rakennusala on rajattu
tiukasti ulkoseinien ulkopintojen mukaan ja rakennus on suojeltu (sr-7).
Kookkaalle tontille on varattu mahdollisuus rakentaa
talousrakennustiloja.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta.
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07.096 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kauppalanlääkärin talo
Myllytie 13, Polvipolku 7

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on tehty virkataloksi kauppalanlääkärille vuonna 1947. Sen
ovat suunnitelleet arkkitehdit Arvo Aalto ja Niilo Kokko.

Kookas kaksikerroksinen rakennus on komea. Siinä on aumattu
tiilikatto ja keskellä rakennusmassaa on iso poikkipääty. Julkisivut ovat
rapatut ja harmaat. Kulman terassille johtaa kaariovi. Terassin kaide on
toteutettu siroin teräksisin kaide-elementein valkoisesta tiilestä
muurattujen pilastereiden väliin. Ikkunoiden sivuille on julkisivuihin tehty
poimutetut valeluukut, jotka on maalattu puuterin sävyyn.

Rakennuksen ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia, ja se on
hyväkuntoinen. Tontilla kasvaa suuria kuusia ja mäntyjä. Pihapiirissä
on vanhoja alppiruusuja ja omenapuita.

Asemakaavassa rakennus on merkitty suojelumerkinnällä sr-5.
Pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee /s-3 -merkintä.

Rakennus on paikallishistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja
kaupunkikuvallisesti merkittävä. Se on hyvin säilynyt esimerkki
1940-luvun rakentamisesta.

07.098 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Valtuustonkatu 3
Valtuustonkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee keskustassa kirjaston ja kaupungintalon välissä.
Viereisellä tontilla mäen päällä on Seuratalo (11.007). Rakennuksessa
on kokoontumis- ja toimistotilaa ja siinä toimii Järvenpään
työllisyysyksikkö. Pihalla uudehko lomalaudoitettu verstasrakennus.

Rakennus on puurakenteinen, kaksikerroksinen ja aumakattoinen talo.
Julkisivuissa on vaalea vaakalaudoitus ja kolmiosaiset puuikkunat,
jotka ovat puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi maalatut.
Sisäpihan puolella on risaliitti, josta on sisäänkäynti. Siinä on pienet
yksiruutuiset ikkunat. Pohjoispäädyssä on puurakenteiset avoportaat,
joiden kautta on poistumistie.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-4.
Pääkäyttötarkoitusmerkinnän yhteydessä on /s-3 -merkintä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.110 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sorapolku 1
Sorapolku 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on jälleenrakennusajan 1,5-kerroksinen omakotitalo, joka
sijaitsee Nummenkylän pohjoispäässä maisemallisesti keskeisellä
kohdalla Lehtimäen (07.080) naapurina.

Rakennuksen ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
Julkisivuissa on mineriittiverhous. Ikkunoissa on vihreäksi maalattu
luukkukoriste. (Ikkunat tuovat mieleen rkm M.L.Nurmen suunnittelemat
rakennukset.) Tontilla on myös piharakennus.

Asemakaavassa rakennusta koskee suojelumerkintä sr-7.

Rakennuksella on maisemallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
Nummenkylän aluekokonaisuuden osana.

07.115 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Mäkelä
Erkinkuja 15b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennuksen 1900-luvun alussa tehty hirsirakenteinen talo sijaitsee
radan ja Ristinummentien lounaiskulmauksessa. Rakennuksen
perusosa muodostuu tuvasta ja kamarista. Sitä on laajennettu
1930-luvulla yhdellä hirsirakenteisella huoneella ja 1940-luvulla yhdellä
rankorakenteisella huoneella. 1970-luvulla vanhan talon
rakennuspaikka lohkaistiin erilliseksi kiinteistöksi ja viereen rakennettiin
uusi asuintalo.

Rakennuksen väriä on vaihdettu useita kertoja. Ensin se oli
punamullattu, sitten valkoinen, vaaleansininen ja nykyisin punamullattu.
Julkisivuissa on päätykolmioissa pystypanelointi ja muualla
vaakapanelointi. Ensimmäisen kerroksen ikkunat on uusittu
yksiruutuisiksi. Katto on loiva taitekatto, jossa on poikkipääty.
Vesikatteena on saumattu pelti jalkaränneineen. Perustus on
luonnonkiveä.

Asemakaavassa rakennus on osoitettu sr-5 -merkinnällä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Ristinummen asemakylää.
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08.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ahola
Sibeliuksenväylä 57

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Ahola, entinen Vårbackan huvila, on rakennettu 1870-luvulla. Vuosina
1897-1911 siinä asuivat Juhani Aho ja Venny Soldan-Brofelt. Vuonna
1928 rakennus muutettiin oppilasasuntolaksi arkkitehti Paatelan
suunnitelmien mukaan. Tuolloin rakennus sai nykyisen korkeutensa ja
klassistisen ulkoasunsa. Nykyisin rakennuksen omistaa
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Rakennus on näyttely-
ja kokoontumiskäytössä ja siellä on Juhani Ahon ja Venny
Soldan-Brofeltin elämäntyöstä kertova pysyvä näyttely.

Asemakaavassa kiinteistö on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-12) ja Ahola on suojerltu
asemakaavalla (sr-2).

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde osana Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa.
Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuvilat muodostavat kansallisesti
arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

08.003 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ainola
Ainolantie 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus ja rakennusalue (Asetus
480/85)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Säveltäjä Jean Sibeliuksen Ainola valmistui vuonna 1904.
Kansallisromanttisen päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Lars Sonck.
Alunperin hirsipintainen ja päreellä katettu rakennus on myöhemmin
vuorattu pystypaneelilla ja pärekatto on vaihdettu tiilikatoksi. Sisätilat
ovat säilyneet Sibeliuksen aikaisessa asussa. Ainolan sauna on
valmistunut vuonna 1905 ja sen on suunnitellut Aino Sibelius.
Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi liiteriä. Puutarhassa on Jean ja
Aino Sibeliuksen hauta. Nykyisin Ainola toimii museona ja sen omistaa
Museovirasto.

Rakennukset on suojeltu valtion rakennusten suojelusta annetun
asetuksen nojalla 1989. Kaikki neljä vanhaa rakennusta sekä professori
Aulis Blomstedtin suunnittelema porttirakennus vuodelta 1974 on
merkitty asemakaavassa suojeltaviksi (sr).

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka on luokiteltu
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi, osa Tuusulanjärven
kulttuurimaisemaa. Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuvilat
muodostavat kansallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen
kokonaisuuden.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.001 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Haarajoen vanha koulu
Haarajoenkatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Haarajoen klassistinen puukoulu on valmistunut 1926 ja sen on
suunnitellut ratamestari J. A. Aarnio. Tyylipiirteiltään puukoulu edustaa
1920-luvun kouluarkkitehtuuria, joka on rakennustyyppinä
Järvenpäässä harvinainen. Alkuperäinen arkkitehtuuri on säilynyt hyvin.
Rakennus sijaitsee keskeisessä risteyksessä ja on taajaman
identiteettirakennus. Samalla tontilla sijaitsee rapattu kivikoulu, joka on
valmistunut 1955 ja sen on suunnitellut arkkitehti L. Homstén.
Kivikoulua on laajennettu 1999. Rakennukset omistaa Järvenpään
kaupunki.

Asemakaavassa tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YL-4). Puukoulu on merkitty suojeltavaksi (sr-4).

09.005a Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kinnarin koulu, C rakennus
Koulukuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kinnarin koulualueen vanhin rakennus (C) on vuodelta 1920 ja
rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari L. N. Pajunen. Rakennus
on pieniruutuisine ikkunoineen vielä varsin lähellä kansallisromanttista
tyylisuuntaa. Pian valmistumisen jälkeen siihen laitettiin peltikatto
alkuperäisen pärekaton tilalle. Hirsirunkoinen rakennus on säilynyt
lähes alkuperäisessä asussa. Rakennus on edustava esimerkki
1920-luvun julkisesta rakentamisesta Järvenpäässä.

Järvenpään kansakouluksi valmistunut rakennus rakennettiin
Westermarckin lahjoittamalle tontille. Se tunnettiin myös Kilpisen
kouluna opettajansa mukaan. Pian koulu kävi kuitenkin ahtaaksi ja
jouduttiin rakentamaan uusi rakennus vuonna 1930 (09.005b), johon
tehtiin opettajien asuntola ja yksi opetustila. Sen jälkeen koulua on
laajennettu vielä kahdella rakennuksella jälleenrakennuskaudella sekä
1970-luvulla. Nämä myöhemmin rakennetut koulurakennukset on
purettu uusien rakennusten tieltä.

Rakennus sijaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueella (YO-13) ja se on suojeltu (sr-5). Asemakaavan muutos
on tullut voimaan vuonna 2017.
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09.005b Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kinnarin koulu, D rakennus
Koulukuja 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kinnarin koulualueen toiseksi vanhin rakennus (D) on vuodelta 1930.
Rakennuksen tyylissä näkyy siirtyminen klassismiin. Hirsirunkoinen
rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa. Rakennus on
edustava esimerkki 1930-luvun julkisesta rakentamisesta
Järvenpäässä.

Järvenpään kansakouluksi valmistunut alueen ensimmäinen rakennus
(09.005a) rakennettiin vuonna 1920 Westermarckin lahjoittamalle
tontille. Pian koulu kävi kuitenkin ahtaaksi ja jouduttiin rakentamaan
uusi rakennus (09.005b), johon tehtiin opettajien asuntola ja yksi
opetustila. Sen jälkeen koulua on laajennettu vielä kahdella
rakennuksella jälleenrakennuskaudella sekä 1970-luvulla. Nämä
myöhemmin rakennetut koulurakennukset tullaan purkamaan uusien
rakennusten tieltä.

Rakennus sijaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueella (YO-13) ja se on suojeltu (sr-5). Asemakaavan muutos
on tullut voimaan vuonna 2017.

09.006 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sahan koulu
Puistotie 83

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1917 valmistunut Sahan koulu on Järvenpään vanhimpia
koulurakennuksia. Se on rakennettu Lars Sonckin jugendhenkistä
mallipiirustusta mukaillen. Koulu rakennettiin alunperin seurakunnallista
alkeisopetusta varten. Sittemmin rakennus on toiminut pitkään osana
Kinnarin koulua ja päiväkotina. Nykyisin rakennus on
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n käytössä.

Asemakaavassa rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr-2).

Rakennus on edustava ja harvinainen esimerkki mallipiirustusten
mukaan toteutetusta jugend-rakennuksesta Järvenpäässä. Yhtenä
vanhimmista koulurakennuksista, sillä on historiallista merkitystä
paikallisella tasolla. Rakennus on arkkitehtonisesti erikoinen ja sillä on
erityinen suunnitteluhistoria. Puistotien ja Keskitalontien kulmauksessa
ja osana Kinnarin koulun tonttia, sillä on ympäristöarvoa.
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09.009a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Mannilantie 27-29

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Invan oppilaitostoiminta Järvenpäässä alkoi 1948 Invalidiliiton hankittua
Mannilantien varrelta 1920-, 30- ja 40-luvulla rakennetut
teollisuusrakennukset. Alueelle rakennettiin lisää jo 1950-luvulla. Uudet
oppilaitosrakennukset Untola ja Mannila valmistuivat 1970-luvulla.
1980-luvulla rakennettiin Tapiolan puistosta lohkaistulle erilliselle
tontille uusi oppilaitosrakennus Tapiola. 2016 valmistui vanhan
korjaamon paikalle uudisrakennus.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia ovat vanhat teollisuusrakennukset.
Näitä ovat entinen Silkkitehdas, joka on peräisin 1920- ja 30-luvuilta ja
rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema entinen Peippola Oy
1940-luvun alusta.

Nykyisin toiminnasta vastaa Validia Ammattiopisto.

Asemakaavassa alue on merkitty opetus- ja sosiaalista toimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOS-3 ja UO-8).
Pääkäyttötarkoitusmerkintää koskee suojelumerkintä /s-3. Vanhimmat
osat on osoitettu säilytettäväksi (sr-5). Mannilantien varteen on
rakennettu korttelin täydentävä uudisrakennus, joka toimii
koulutuskeskuksen asuntolana.

Vanhat teollisuusrakennuksiksi rakennetut ja oppilaitoksina palvelleet
rakennukset ilmentävät myönteisellä tavalla toiminnan historiallista
prosessia ja käytön jatkuvuutta alueella. Rataan rajautuvilla
rakennuksilla on ympäristöarvoa.

09.012 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Notkon koulu
Sibeliuksenväylä 48b

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Notkon koulu rakennettiin Järvenpään ensimmäiseksi kansakouluksi
vuonna 1892. Vuonna 1933 rakennus korjattiin arkkitehti Jalmari
Peltosen suunnitelmien mukaan nykyiseen klassistiseen asuunsa.
Rakennuksessa on toiminut päiväkoti ja Kotitalousopettajaopiston
oppilasasuntola. Nykyisin se on asuinkäytössä.

Rakennus sijaitsee samalla tontilla Kotitalousopettajaopiston Punaisen
rakennuksen (01.05) kanssa.

Puolitoistakerroksinen rakennus on julkisivuiltaan punamullattua
peiterimalautaa. 6-ruutuiset ikkunat ovat puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan
valkoiseksi maalatut. Rakennuksessa on satulakatto. Leveän ja
keskeisen poikkipäädyn kohdalla on pylväin tuettu avokuisti, jonne
johtaa betonista valetut portaat. Pääovi on nelipeilinen puu-/lasiovi.
Poikkipäädyssä on 6-ruutuisten ikkunoiden lisäksi yksi lunetti-ikkuna
päätykolmiossa. Perusta on lohkottua kiveä.

Rakennuksen nykyinen pääsisäänkäynnin kuisti ja betoniporras ovat
1920-luvulta. Todennäköisesti poikkipäädyn puolipyöreä ikkuna on
myös lisätty 1920-luvulla. Harjakaton ja sen poikkipäädyn päädyissä on
kolmikerroksinen laudasta sommiteltu räystäskoriste, joka on
lisätty mahdollisesti jo 1920-luvulla tai myöhemmin kattokorjauksen
yhteydessä. Ikkunat ja ovet on uusittu.

Rakennus on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi
(sr-8) ja pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.

Notkon koulu on historiallisesti merkittävä ja arkkitehtonisesti edustava
1800-luvun lopun rakennus, jonka muutosvaihe 1930-luvulla on 30



kiinnostava. Rakennuksella on merkitystä ensimmäisenä Järvenpään
kansakouluna.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.014 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kotitalousopettajaopisto, Paatela
Sibeliuksenväylä 57

Toimenpideluokka: 1: suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (Asetus 480/85)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston Paatela on valmistunut vuonna 1928.
Arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnittelema komea rakennus
edustaa tyylipuhdasta 1920-luvun klassismia. Rakennuksen sisätiloissa
on säilynyt arkkitehti Yrjö Laineen suunnittelemia kattomaalauksia,
lattiamosaiikkeja ja huonekaluja. Rakennus sijaitsee samassa
kiinteistössä Aholan (08.002) kanssa. Rakennus on Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä Keudan käytössä.

Paatela on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (srv-1).

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa rakentamistavasta
ja tyylistä. Sillä on merkitystä Kotitalousopettajaopiston toiminnasta
kertovana esimerkkinä. Rakennuksella on suuri rakennustaiteellinen
arvo. Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia, arvokkaita sisätiloja
ja laadukas toteutus. Rakennuksen käyttötarkoitus ja ulkomuoto on
säilynyt hyvin.

Rakennus on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä 1989.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.015 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kotitalousopettajaopisto, Peltola
Sibeliuksenväylä 55

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston korkea rapattu rakennus Peltola on
valmistunut vuonna 1956. Sen on suunnitellut arkkitehti Jalmari
Peltonen. Rakennuksessa toimii nykyisin Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymä Keuda.

L-mallisen rakennuksen länsisiipi on kolmekerroksinen ja siinä
sijaitsevaa pääsisäänkäyntiä korostaa kapea ja korkea poikkipääty.
Itäpuoleinen asuntolasiipi on kaksi kerroksinen ja sen eteläpäädyssä on
leveät avoparvekkeet. Rakennuksen ikkunat länsisiivessä pääosin
neliruutuiset ja jaotukselta epäsymmetriset. Itäsiiven ikkunat ovat
kaksiosaiset, tuuletusikkunalliset. Osa ovista on alkuperäisiä puuovia,
joissa on kauniit vetimet ja vaakasuuntaiset ikkunat. Rakennuksessa on
satulakatto.

Asemakaavassa kortteli on tarkoitettu julkiselle rakentamiselle (YO-12)
ja rakennus on suojeltu (sr-4). Puutarha on asemakaavassa merkitty
säilytettäväksi (s-1)

Rakennus edustaa 1950-luvun laadukasta oppilaitosarkkitehtuuria ja se
on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä. Rakennuksessa jatkuu
edelleen sen alkuperäinen julkinen käyttötarkoitus. Peltola on osa
maisemallisesti merkittävää Kotitalousopettajaopiston aluetta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.026 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Maaseutuopisto, päärakennus
Sonni Greyn aukio 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (Asetus 480/85)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on entinen maamieskoulun koulurakennus.
Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela.
Päärakennus sijaitsee maatalousnormaalikoulun alueen
keskeisimmällä paikalla sisääntulotien päätteenä. Päärakennus
muodostaa rehtorin asuinrakennuksen (09.027) ja yliopettajan
asuinrakennuksen (09.029) symmetrisen sommitelman.

Tiilirunkoisen päärakennuksen pääsiipi on kolmikerroksinen ja sivusiipi
yksikerroksinen. Talossa on korkea kellari. Siipien yhtymäkohdassa on
nelikerroksinen torni näkymäakselin päätteenä. Kolmisiipinen osa on
harjakattoinen, kun taas tornissa ja matalassa siivessä on loiva
aumakatto. Kattoihin liittyy leveä karniisi. Rakennuksen volyymi on
epäsymmetrinen, mikä todistaa siirtymisestä symmetriaa ihannoivasta
klassismista modernimpaan, epäsymmetrisen pään suuntaan.
Julkisivut ovat rapatut ja vaalean keltaiseksi maalatut. Sokkelin
yläpuolella on sisennetty raita rappauksessa. Pääsiiven ikkunoiden
ympärillä on viistot rappauslistat. Ikkunoiden puitejako on palautettu 6-
ja 8-ruutuiseksi ja ikkunoiden puuosat ovat vihreäksi maalattuja.
Pääsisäänkäyntiä on korostettu portiikilla.Kolmannen kerroksen
korkeudella asuntolasiiven käytävän päässä on sisennetty parveke.
Parvekkeessa on koristeellinen rautakaide 1920luvulta kulmikkaasta
putkiprofiilista. Käsijohde on pyöröprofiilia. Länsi ja itäjulkisivuissa on
kussakin kaksi pyöreää medaljonkia ja itäjulkisivussa on tornin kohdalla
seinässä lisäksi kulmikas koristenauha. Talossa on maalattu, uusittu
peltikatto. Pääsiivessä on rappauslistoin koristeltu umpinainen räystäs.
Myös tornissa on koristelistat. Matalassa siivessä on kapea suora
räystäs, jonka reunaa on korostettu yksinkertaisella listalla.
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Rakennus on toiminut sotasairaalana vuosina 1939–45. Nykyisin siinä
toimii yksityinen päiväkoti ja koulu.

Päärakennuksen arkkitetuuri peilaa klassismin vaihtumista
modernismiksi. Se edustaa muotokieleltään ja koristelultaan 1920luvun
lopun hillittyä klassismia, mutta tarkemmin sommitelma on
epäsymmetrinen ja kattokulma on paikoittain niin matala, että katto
vaikuttaa tasakatolta.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-9. Alueen
pääkäyttötarkoitusta koskee laajempi merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on erittäin merkittävä osana
Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.027 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rehtorin asuinrakennus
Lepolan puistokatu 4

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee sisääntulopihan pohjoisreunalla osana
päärakennuksen (09.026) ja yliopettajan asuinrakennuksen (09.029)
muodostamaa symmetristä sommitelmaa. Rakennuksen edustalla on
härkä-veistos.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rehtorin
asuinrakennus edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia. Talo on
kartanomainen ja sen alueen muita rakennuksia rikkaampi koristelu
korostavat talon korkeaa hierarkkista asemaa. Rakennus on nykyisin
asuinkäytössä.

Kaksikerroksinen ja suorakaiteen muotoinen rakennus on tiilirunkoinen
ja siinä on poikkiharja sekä kartanomainen, symmetrinen pääjulkisivu.
Pääsisäänkäynnin keskilinjaa korostavat poikkipäädyn lisäksi
puoliympyrän muotoinen luonnonkiviporras ja teräspinnakaiteinen
parveke oven yläpuolella. Pääovea ja sokkelin yläpuolella kiertää
rappauslistoin koristeltu vyöhyke koko
rakennuksen ympäri. Myös rinteen puolella on kaksikerroksinen
kartanomainen poikkipääty. Rakennuksen puolitoistakerroksisissa
päädyissä on pyöreät ikkunat. Koulun puoleisessa päädyssä on lisäksi
kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja kyseisessä paikassa on mahdollisesti
sijainnut koulun kanslia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9.
Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s-13.

Rakennus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde osana Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Rakennuksen 33



arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on
erittäin suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.028 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Autotalli
Sonni Greyn aukio 1

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Puurakenteinen autotalli sijaitsee Maaseutuopiston päärakennuksen
edustapihan pohjoissivulla.

Rakennus on puurakenteinen ja yksikerroksinen kylmä piharakennus,
jonka sokkeli on betonia, julkisivussa on vaaleankeltaiseksi maalattu
pystyrimalaudoitus. Ovet on vaihdettu. Talossa on jäljellä kaksi
1920-luvun ikkunaa, joissa on aikakaudelle tyypillinen pienijakoinen
puitejako. Päädyssä on uusi tyyliä rikkova ikkuna. Peltikatto on uusittu
ja päädyssä on kolmijakoinen lautakoristelistoitus kuten lähes kaikissa
muissakin rakennuksissa alueella. Rakennuksen edessä pihan korko
on noussut ajan myötä.
Tyyliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Autotalli täydentää
päärakennuksen ja kahden asuinrakennuksen muodostamaa, tyyliltään
yhtenäistä Normaalikoulun pihapiiriä.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on
suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.029 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Yliopettajan asuinrakennus
Lepolan puistokatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee sisääntulopihan eteläreunalla osana
päärakennuksen (09.026) ja rehtorin asuinrakennuksen (09.027)
muodostamaa sommitelmaa. Yliopettajan talo on vaatimattomampi kuin
rehtorin talo. Puolitoistakerroksisen kivitalon kattomuoto on satula ja
siinä on rinteen puolella frontoni. Julkisivut ovat sileäksi rapatut,
väriltään keltaiset ja niissä on niukalti koristeita. Sokkelin yläpuolella
kulkee vaakasuuntainen koristelematon vyöhyke. Ikkunoissa ja ovissa
ei ole vuorilistoja tai rappauskoristeita. Päädyissä on pyöreät
kaksipuitteiset ikkunat 1920-luvulta. Päädyissä sijaitsevien
sisäänkäyntien syvennykset ovat viistoja ja oven päällä on
alkuperäinen koristeellinen ikkuna koilispäässä. Muuten ikkunat ovat
kuusiruutuisia.
Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rakennus
on 1920-luvun klassismin edustava esimerkki.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.030 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Karjanhoitokoulu
Lehtorinkatu 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Entinen karjanhoitokoulun rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen
eteläosassa. Mäen laella sijaitseva kaksikerroksinen karjanhoitokoulu
on maisemallinen dominantti. Se on tiilirunkoinen ja julkisivuissa on
keltainen rappaus. Pääsiivessä on opetustilojen ja asuntokerroksen
lisäksi korkea kellari. Opettajan asuntosiipi on yksikerroksinen. Loggia,
jonka kautta rakennukseen käydään, sijoittuu näkymäakselin päähän,
matalan ja korkean osan liittymäkohtaan. Korkean osan yhdessä
päädyssä on alkuperäinen lunetti-ikkuna ja toisessa pyöreä medaljonki.
Puisen karniisin konsolit työntyvät voimakkaina tukemaan räystäitä.
Välipohjat ovat alalaattapalkistoja ja alapohja on maanvarainen
betonilaatta.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela.
Karjanhoitokoulussa on sekä moderneja että 1920-luvun klassismin
piirteitä.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-9.
Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennus edustaa rakennustaiteellisesti 1920-luvun rakennusten
kärkeä maatalousnormaalikoulun alueella. Myös sen
kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri
osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222 35



09.031 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Lehtorinmäen asunto
Lehtorinkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen eteläosassa, entisen
karjanhoitokoulun (09.030) itäpuolella.

Lehtorienmäen asuinrakennus on suorakaiteen muotoinen,
tiilirunkoinen ja rapattu jykevä talo mäen laella. Julkisivut ovat vaaleat
ja sommittelultaan symmetrinen. Kattomuoto on satula. Sokkeli on
betonia ja sen yläpuolella on vaakasuuntainen koristevyöhyke
rappauksessa. Julkisivun rappaus on sileä ja ikkunat on sovitettu
lähelle julkisivun pintaa. Ikkunoissa ja ovissa ei ole vuorilistoja tai
rappauskoristeita. Päätyä koristaa pyöreä ikkuna. Porras sijoittuu
epäsymmetrisesti päätyyn. Ulkoasu on hyvin säilynyt.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Se
edustaa tyylillisesti 1920-luvun lopun pelkistettyä klassismia. Se on
tiilirunkoinen ja julkisivuissa on vaalea rappaus.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-9.
Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.032 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Lehtorinmäen ulkorakennus
Lehtorinkatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen eteläosassa Lehtorinmäen
asuinrakennuksen (09.031) pihapiirissä.

Puinen ulkorakennus jakautuu kahteen yhdenvertaiseen osaan
päärakennuksen tavoin. Somaan, julkisivuiltaan umpinaiseen
talousrakennukseen käydään puisen kaaren alta. Talon ulkoseinät on
rimalaudoitettu leveällä laudalla ja maalattu keltaiseksi. Katto on peltiä
ja siinä on jalkarännit. Tuuletushormit on tehty laudasta.
Pieni ryhdikäs talousrakennus täydentää pihapiiriä ja luo vastapainoa
kiviselle päärakennukselle. Sen arkkitehtoninen käsittely ylittää sen
toiminnallisen tai hierarkkisen merkityksen.

Maatalousnormaalikoulun rakennukset on rakennettu vuonna 1929.
Suunnittelijoina ovat olleet arkkitehdit Toivo ja Jussi Paatela. Rakennus
edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-8.
Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on erittäin suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.033 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Maaseutuopisto, asuinrakennus
Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueella nk. navetanmäellä
Lehtorinmäen itäpuolella. Samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvat
navetta (09.036), lato (09.037) ja toimenpideluokkaan 3 luokiteltu
kanala (09.038).

Suorakaiteen muotoinen puurakennus on ullakkohuoneellinen ja
satulakattoinen. Julkisivuissa on okran väriseksi maalattu
pystyrimalaudoitus. Sokkeli on betonia ja vesikate saumattua peltiä.
Talon pitkällä sivulla ja päissä on kuistit. Se edustaa rakennuksena
jälleenrakentamiskaudelle tyypillisen rintamamiestalon ja Kyrölän tilan
1920-luvun klassisten puurakennusten tyylillistä risteytystä.
Rakennus on asuinkäytössä.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.
Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta. Asuinrakennus täydentää 1950-luvun
tilakeskuksen kokonaisuutta ja on tärkeä Navetanmäen identtiteetin
kannalta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.034 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, asunto-verstas
Verstaspihankatu 3

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoisosassa lähellä
Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat sauna (09.035),
puutyöpaja (09.039) ja autotalli (09.040). Rakennusten läheisyyteen on
toteutettu päiväkoti ja se muuttaa Verstaspihan kokonaisuutta.

Asuntopääty on kaksikerroksinen ja siinä on jotain samoja piirteitä kuin
Normaalikoulun pihan asuintaloissa, huomattavimpana puolipyöreä
porras pääoven edessä. Rapatut seinät ovat sileät. Yksikerroksinen
kivirakenteinen verstasosa on myös 1920-luvulta: verstaan päätyä
koristaa medaljonki salmiakkikuvioisten paneloitujen tallinovien päällä.
Rakennus on nykyisin maalattu vihreäksi, mikä väri ei sovi klassisten
rakennusten viileään luonteeseen. Päädyssä on laudasta rakennetut
myöhemmät kolmiosaiset listakoristeet. Verstasosaan on myöhemmin
lisätty lautarakenteinen siipi, joka on väliaikaisen oloinen. Sen päätyä
on korostettu laudasta rakennetuilla polveilevilla kattolistoilla. Ullakolle
lisätty ikkuna rikkoo medaljonkikoristelun. Rakennus on
huonokuntoinen ja ulkoseinässä on rakenteellisia vaurioita.
Kaksikerroksinen osassa on ollut alunperin useita asuntoja.
Rakennuksessa on nykyisin vielä verstastoimintaa, mutta se on
huonossa kunnossa.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.
Pääkäyttötarkoitusta koskee merkintä /s-13.

Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on
suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema. 37



RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.035 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Maaseutuopisto, sauna
Verstaspihankatu 7

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä
Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas
(09.034), puutyöpaja (09.039) ja autotalli (09.040).

Tyyliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. 1920-luvulla
vaatimattomatkin rakennukset koristeltiin. Maatalousarkkitehtuuri oli
tasokasta. Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Julkisivuissa
on kellertävä rappaus. Leveissä, ruskeiksi maalatuissa puupariovissa
on 1920-luvulle tyypillinen vinopanelointi, josta muodostuu kärjellään
olevan neliön muotoinen kuvio. Ikkunat ovat kaksijakoisia ja puitteiltaan
ja listoiltaan valkoiseksi maalattuja. Päätykolmiossa on pyöreä ikkuna
molemmissa päissä rakennusta. Vesikatteena on tummanharmaa
saumapelti ja räystään alukset on laudoitettu viistosti umpeen.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen
merkitys on suuri osana Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.036 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Maaseutuopisto, navetta
Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Navetta on osa 1950-luvun alussa rakennettua Maaseutuopiston uutta
nk. navetanmäen nyppylälle sijoitettua talouskeskusta, johon kuuluvat
lisäksi lato (09.037), asuinrakennus (09.033) ja kanala (09.038).

Suorakulmaisen navetan julkisivun alaosat ovat punatiiltä ja yläosa
okran väriseksi maalattua peiterimalaudoitusta. Toisessa päädyssä on
avoin työkalukatos ja sen pitkällä sivulla on ylisiltä maahan johtava
karjasilta. Pellon puolella on AIV-torni ja sen molemmin puolin lantalan
katokset. Navettaa on laajennettu etelänpuoleisella osalla vuonna
1983, joka liittyy vanhaan rakennukseen yksikerroksisen nivelosan
välityksellä. Satulakatto on saumattua peltiä.
Navetanmäen rakennukset on kunnostettu lähiaikoina.
Navettarakennuksessa toimii mm. Aino ratsastuskeskuksen putiikki.

Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-8.

Navetta, puimala, asuinrakennus ja kanala edustavat ilmeikästä
jälleenrakennuskauden maatalousrakentamista. Rakennuksen
kaupunkikuvallinen ja paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana
Maaseutuopiston rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.037 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, puimala
Puimalanpolku 6

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Puimala on osa 1950-luvun alussa rakennettua Maaseutuopiston uutta
nk. navetanmäen nyppylälle sijoitettua talouskeskusta, johon kuuluvat
lisäksi navetta (09.036), asuinrakennus (09.033) ja kanala (09.038).

Puimalarakennus sijoittuu rinteeseen ja se on muodostuu useasta
erikorkuisesta, toiseensa liitetystä osasta. Julkisivut ovat pysty- ja
vaakasuuntaista, okranväriseksi maalattua lautaverhousta.
Satulakatossa on saumattu pelti vesikatteena. Navetanmäen
rakennukset on kunnostettu lähiaikoina.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr-8.

Navetta, puimala, asuinrakennus ja kanala edustavat ilmeikästä
jälleenrakennuskauden maatilarakentamista. Rakennuksen suhde
maisemaan on harmoninen, vaikka vastapäätä rakennettu uusi
maneesi hallitsee nykyisin pihapiiriä. Puimalan viehätys on sen
polveilevassa massassa. Rakennuksen kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.039 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, puutyöpaja
Verstaspihankatu 5

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä
Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas
(09.034) ja autotalli (09.040). Rakennusten viereen toteutettu päiväkoti
muuttaa rakennuskokonaisuutta.

Tyyliltään rakennus edustaa 1920-luvun klassismia. Rakennus on
yksikerroksinen ja harjakattoinen. Julkisivuissa on kellertävä rappaus.
Ikkunat ovat kahdeksan ruutuisia, joista kaksi ylintä ruutua on saranoitu
yläreunasta tuuletusikkunoiksi. Päätykolmioissa on pyöreät, nelijakoiset
ikkunat. Ovet ovat ruskeaksi maalattua pystypanelia. Pääovea kattaa
kulmassa kevytrakenteinen, teräksinen ja kaareva katos. Vesikatteena
on saumattu pelti jalkaränneineen. Räystään alukset on laudoitettu
viistosti umpeen.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-8.

Puutyöpajarakennus on edustava esimerkki alueensa klassistisista
rakennuksista ja se on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.
Rakennuksen arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja
paikallishistoriallinen merkitys on suuri osana Maaseutuopiston
rakennuskokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

11.001 Sisältö päivitetty: 17.08.2017

Reservikomppanian alue
Hahlakatu 11a

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Tuusulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme
ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen)
reservijärjestelmän tarpeita palvelleesta valtion rakennustoiminnasta,
jonka tulokset kuuluvat sotalaitoksen 1800-luvun loppupuolen
rakennusperintöön. Alue rakennettiin vuonna 1883 Uudenmaan
tarkk'ampujapataljoonan reservikomppanian koulutus- ja
harjoituspaikaksi. Harjoituskentät sijaitsivat Vanhan valtatien
länsipuolella nummimaastossa. Reservikomppaniat lakkautettiin
Suomessa 1902. Reservikomppanian ajalta alueella on säilynyt
henkilökunnan kellari (rakennettu 1870 ja perusparannettu 1957),
henkilökunnan asuinrakennus (rakennettu 1900 ja perusparannettu
1974) ja avovankilaosaston asunnot (rakennettu 1900 ja
perusparannettu 1980).

Reservikasarmi siityi venäläisen sotaväen käyttöön, 1919
vankeinhoitolaitokselle ja myöhemmin suojeluskuntapiirin
harjoitusalueeksi. Sodan jälkeen entinen kasramilaue luovutettiin
vankeinhoitilaitokselle 1947. 1948 Keravan nuorisovankilan alainen
naisvankila siirtyi Nummenkylään, ja aluetta kutsuttiin Nummenkylän
naisvankilaksi. Nummenkylästä naisvankila siityi sittemmin
Hämeenlinnaan ja alue on ollut Keravan nuorisovankilan Järvenpään
avovankilaosastona. Vankilakäyttö päättyi 2000 ja rakennuksia myytiin
yksityisomistukseen asuinkäyttöön muutettaviksi. Alueella nykyisin
olevat vankeinhoitolaitosten aikaiset rakennukset on rakennettu
vuosina 1920-1958. Alueen eteläosaan kaavoitettu pientaloalue on
pyritty rakentamistapaohjein sovittamaan kasarmialueen
rakentamistapaan.

Rakennukset muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Alueella 40



on säilynyt paljon luonnonmukaista puustoa, jota on paikoin
täydennetty pensasistutuksin.

Asemakaavassa tontti on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi,
jolla ympäristö tulee säilyttää (A-3/pvs-3). Kaikki olemassa olevat
rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr-7).

Tuusulan reservikasarmi on yksi harvoista rakenteensa ja
rakennuskantansa pääpiirtein säilyttäneistä alueista ja sillä on erityistä
historiallista todistusvoimaa laitoslajinsa edustajina.

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (Tuusulan
reservikomppania):
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2012.

11.007 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Seuratalo
Kartanontie 20

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa kaupungintalon
(11.006) kupeessa. Se valmistui vuonna 1932 T. Ehrstedin
suunnittelemana, joka oli tiettävästi rakennusmestari ammatiltaan.
Vuonna 1955 rakennusta laajennettiin ja muutettiin rakennusmestari J
.H. Paanulan suunnitelmien mukaan.
Seuratalo rakennettiin paikallisten edistysseurojen yhteishankkeena.
Mukana olivat Nuorisoseura, Järvenpään Palo, Lotta Svärdin
paikallisosasto ja Tuusulan Maataloustuottajain Yhdistys. Rakennus oli
ensisijaisesti osakasseurojen kokoontumispaikka, mutta sen käyttö on
ollut hyvin monipuolista. Sodan aikana rakennus oli puolustusvoimien
koulutuskäytössä. Tiloja rakennuksesta ovat vuokranneet mm.
Suojeluskunta, Seurakunta, Pelastusarmeija ja Adventistit. Rakennus
on ollut Järvenpään kaupungin omistuksessa vuodesta 1974 ja se on
kokous- ja juhlakäytössä, lisäksi rakennuksessa on yksi asunto.

Rakennus edustaa 1930-lukulaista laatikkomaista funkista, tosin
korostetut listoitukset ja länsisivun lunetti-ikkunat viittaavat klassismiin.
Rakennuksen nykyinen ulkoasu on muotoutunut vuoden 1955
laajennuksessa ja korjauksessa. Kaksikerroksisen rakennuksen
julkisivut ovat kaltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Aumatussa katossa
on molemmilla pitkillä lappeilla kaksi kattolyhtyä. Länsijulkisivun
alakerran ikkunat ovat 12-ruutuiset ja niiden päällä lunetti-ikkunat.
Itäjulkisivun ikkunat ovat 6-ruutuiset molemmissa kerroksissa.
Rakennuksen pohjoispäädyssä on risaliitti. Kookas yksikerroksinen
sisäänkäynti avautuu itään.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-4.

Rakennus liittyy kiinteästi järvenpääläisen yhdistystoiminnan historiaan. 41



Se on koulujen ohella harvoja säilyneitä esimerkkejä sotia edeltävän
ajan julkisesta rakentamisesta. Rakennuksessa on näkyvissä eri
aikakausien tyylipiirteet, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla
rakentamisen historiaa. Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja sillä
on ympäristöarvoa.

11.010 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Taidetalo
Harjuvaarankuja 2

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Loutin kaupunginosassa Vanhankyläntien varressa.
Sen historiaan kiinteästi liittyvä rakettitehdas on edelleen jäljellä
viereisellä tontilla.

Rakennus on valmistunut vuonna 1925. Rakettitehtailijan rouva Eva
Dahl piirsi rakennusta varten alustavat luonnokset, jotka rakennuksen
urakoinut Väinö Salokanto saattoi loppuun. Rakennus on suunniteltu
1920-luvulla suosittuja saksalaisia jugendhenkisiä mallipiirustuksia
mukaillen. Rakennus toimi alunperin rakettitehtailija Dahlin ja hänen
perheensä asuintalona. Nykyisin se on näyttelykäytössä Taidetalona
sekä osin asuinkäytössä. Asuinrakennuksen vieressä tontilla on lisäksi
vanha autotalli ja maakellari.

Hirsirunkoisen huvilan julkisivut ovat oranssiksi maalattua pysty- ja
vaakapanelia. Eteläjulkisivua reunustavat pyöreät, keilakattoiset tornit.
Jyrkän satulakaton keskellä on leveä tympano, jota reunustaa
kolmionmalliset kattolyhdyt. Ikkunamalleja on runsaasti erilaisia.
Tornien kapeissa ja moniruutuisissa ikkunoissa on suippo yläkulma.
Talon eteläsivulla on terassi, jolle on toteutettu kestopuusta
kulkuramppi. Räystään alukset on laudoitettu viistosti umpeen ja
päädyissä on kissanpenkit. Perusta on betonia.

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-5.

Rakennuksen nykyinen ulkoasu vastannee melko hyvin alkuperäistä
asua. Rakennus on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Taidetalo on kaunis ja
hyvin säilynyt esimerkki 1920-luvun huvilarakentamisesta, jossa 42



sovellettiin jugendhenkisiä mallipiirustuksia. Nykyisessä julkisessa
käytössä se kertoo 1920-luvun rakentamisesta laajalle yleisölle.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
)Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen asuinrakennus.
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01.013 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kaunissaari
Horsmatie 46

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kaunissaaren tila sijaitsee metsäsaarekkeessa peltojen ympäröimänä
Ristinummen kylässä, pääradan ja Horsmatien itäpuolella.

Tila on muodostettu 1920-luvulla ja tilan rakennukset ovat pääosin
samoilta ajoilta. Vuonna 1922 nykymuotoonsa valmistunut
päärakennus on A. Lindbergin piirustuksen mukaan rakennettu
jugendvaikutteinen huvila. Lisäksi tilalla on kivinavetta sekä kaksi puista
talousrakennusta. Kirjailija Juhani Aho vuokrasi Kaunissaaren vanhan
asuinrakennuksen 1900-luvun alussa vaimonsa sisarelle Tilly
Soldanille, joka piti siinä 1910-luvulla asti lasten sijoituskotia. Paikkaa
kutsuttiin Kakarasaareksi. Talo on purettu nykyisen tieltä vuoden 1918
paikkeilla.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja siinä on jyrkkä satulakatto.
Julkisivut ovat valkoiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat ovat
monijakoiset ja puitteiltaan valkoiset. Vuorilaudat, räystäs- ja
nurkkalistat ovat tummanruskeat. Koilliseen pääsisäänkäynnin
suuntaan katossa on kookas frontoni ja lounaaseen hieman pienempi.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaunissaaren tilan päärakennuksen historialliset arvot liittyvät Tilly
Soldanin lasten sijoituskotitoimintaan. Rakennus on arkkitehtonisesti
edustava ja hieno esimerkki jugendvaikutteisesta huvilasta, jossa on
kauniita yksityiskohtia.

01.015 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Seppälän kiinteistö (Stenbacka)
Puistotie 34b

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Stenbackan tilan entinen päärakennus sijaitsee Kyrölässä Puistotien
varressa laajalla tontilla. Rakennus on Kannakselta vuonna 1926 tuotu
hirsirunkoinen huvila. Järvenpään kaupunki osti kiinteistön 70-luvulla
lihakauppias Seppälän perikunnalta. Vuosisadan alussa Stenbackan
tila kuului Järvenpään kartanoon. Tällä hetkellä rakennus on Hyvä
Kasvaa Järvenpäässä –asukasliikkeen käytössä ja siellä järjestetään
erilaisia tapahtumia. Rakennuksessa kokoontuu erilaisia
harrastusryhmiä ja sitä vuokrataan perhejuhlien, kokousten ja
tapahtumien pitopaikaksi.

Rakennus on moninaisine kuisteineen tyypillinen kannakselainen
huvila. Sen ulkoasua on kuitenkin muutettu 1920-luvun asusta,
esimerkiksi ikkunat ovat myöhempää tekoa.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka
muodostavat seudullisesti merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Seppälän kooltaan poikkeuksellisen suuri kiinteistö on
harvoja säilyneitä Kannakselta tuotuja rakennuksia Järvenpäässä.
Lisäksi rakennus on ainoa Stenbackan tilasta jäljellä oleva rakennus.

Seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde.
Rakennus on edustava esimerkki terijokelaishuviloista, jotka ovat
historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
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01.017 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kaitaranta
Raitatie 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kaitarannan tila on erotettu Haarajoen kartanosta. Tilan vanha
päärakennus on 1850-luvulta, mutta sen nykyinen asu on peräisin
vuodelta 1938, jolloin toinen kerros on rakennettu. Pitkänomaisessa ja
kaksikerroksisessa rakennuksessa on aumattu peltikatto
jalkaränneineen. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua
peiterimalaudoitusta. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset ja yläkerran
hieman pienemmät ikkunat 2-ruutuiset pystyjaolla. Sisäänkäyntikuistin
yläpuolella on iso kattamaton parveke.

Tilalla on vanha aitta, joka on siirretty paikalle jälkikäteen, sekä
kivinavetta vuodelta 1944. Lisäksi tilalla on useita uudempia
maatalousrakennuksia sekä uudehko asuinrakennus. Tila on
yksityisomistuksessa. Vanha päärakennus on ollut viimeiset yli
kymmenen vuotta asumattomana.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Päärakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteitä, jotka
ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen ja käytön historiaa ja
jatkuvuutta. Rakennus on arkkitehtonisesti edustava ja sillä on
rakennustaiteellista arvoa. Tila sijaitsee maisemakuvallisesti
merkittävällä paikalla Vanhan Lahdentien varrella.

01.020 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kotiranta
Kuusitie 36

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kotiranta on aiemmin ollut Alkoholistien vastaanottolaitoksen
viljelyksessä. Nykyisin tilalla on jäljellä vuonna 1951 valmistunut rapattu
asuinrakennus, lisäksi Sosiaalisairaalan päärakennus (11.002) sijaitsee
tilalla. Asuinrakennus on asuntolakäytössä ja siinä toimii yksityinen
päiväkoti.

Kotianta muodostuu kahdesta rakennusmassasta, jossa toinen on
kaksikerroksinen ja valkoiseksi rapattu ja toinen yksikerroksinen ja
pohjapinta-alaltaankin pienempi, keltaiseksi rapattu rakennuksen osa.
Satulakatto on savitiiltä ja rakennuksen selkeälinjaisuutta korostaa
katon räystäättömyys. Erityisen kauniita ovat sisäänkäynnit, joista
pääsisäänkäynti on katettu yläpuoleisella avoparvekkeella, jota
kannattelee punatiilestä muurattu seinäke. Se jakaa lisäksi kaksi
erillistä sisäänkäyntiä toisistaan. Pohjoisjulkisivulla on kulmassa
rakennusmassasta viistosti ulokkeellinen sisäänkäynti, jota niinikään
kattaa yläpuolinen avoparveke. Samalla julkisivulla on tiilestä muurattu
seinäke, jonka päädyn pilari kannattelee satulakattoa sisäänkäynnin
päällä. Aukotus on 1950-luvun alulle tyypillistä selkeää ja tarkoituksen
mukaista. Ikkunat ja ovet ovat säilyneet alkuperäisinä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kotiranta on edustava esimerkki 1950-luvun hoitolaitoksesta
Järvenpäässä. Rakennuksessa ilmenee alkuperäinen tyyli ja se on
arkkitehtonisesti edustava. Sillä on ympäristöarvoa Vanhan Lahdentien
varressa näkyvällä paikalla ja se on tärkeä osa Sosiaalisairaalan
kokonaisuutta. 45



01.021 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Haarajoen kartano
Kuusitie 38

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot

Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoki on vuonna 1783 perustettu kruununuudistila. Kartanon
päärakennus on 1800-luvun alkupuoliskolta. Vuonna 1863 rakennus
siirrettiin nykyiselle paikalleen joitakin kymmeniä metrejä lännempää.
Päärakennuksen läheisyydessä sijaitsee talousrakennus vuodelta 1949
sekä perunakellari. Kartanon pellot palstoitettiin pääosin
rintamamiesasutuksen tarpeisiin 1940-luvulla. Vuodesta 1946 kartanon
alueella on toiminut Järvenpään sosiaalisairaala.

Haarajoen kartano sijaitsee Haarajoen kaupunginosassa Kuusitiellä,
kauniilla paikalla Keravanjoen ja Ohkolanjoen yhtymäkohdan
tuntumassa. Rakennuksen lähiympäristö on puistomaisesti istutettu.

Empiretyylinen päärakennuksen nykyasu on muotoutunut korjauksissa
vuonna 1920 ja 1980-luvulla. Vielä 1930-luvulla sisäänkäyntikuistin
päällä oli parveke. Rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on poikkipääty,
jonka osalta rakennus on kaksi kerroksinen. Yksi kerroksisissa
rakennuksen päädyissä on aumatut katot. Poikkipäädyn
ensimmäisessä kerroksessa molemmin puolin rakennusta on lasikuistit
. Tympanoissa on pilasterit ja rosetti-ikkunat. Leveä vaakasuuntainen
paneeli on maalattu vaalean siniseksi. Ikkunoiden puitteet ja listotukset
ovat rakennuksessa valkoiset. Rakennuksen perustus ja portaat ovat
lonkottua kiveä.
Rakennus on kunnostettu entistäen kesällä 1997.

Perunakellari ja talousrakennus ovat tiilirakenteisia. Kellari on päässyt
huonoon kuntoon, mutta talousrakennus on kunnostettu.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Haarajoen kartanon päärakennus on ainutlaatuinen ja varsin hyvin
säilynyt empiretyylinen rakennus Järvenpäässä. Samalla rakennus on
kaupungin vanhimpia säilyneitä kartanorakennuksia. Kohde on
historiallisesti erittäin merkittävä kartanorakennusryhmä.
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01.024 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanhankylän kartanon päärakennus
Stålhanentie 26

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kartanon päärakennuksen rakentaminen aloitettiin jo 1700-luvulla,
mutta työ jäi kesken. Viimein 1800-luvun puolivälissä päärakennus
valmistui silloisen omistajan, kapteeni Johan Henrik Åströmin häitä
varten.

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa, Tuusulan järven
rannalla. Vanhankylän alueella on päärakennuksen lisäksi myös muita
rakennuksia, jotka on kuvattu aluekuvauksessa (13.06).

Rakennus on säilynyt varsin hyvin 1800-luvun lopun ulkoasussa.
Julkisivun väritystä on muutettu useita kertoja. Ullakkohuoneissa oli
vielä 1950-luvulla lapeikkunat, mutta ne on sittemmin poistettu.
Rakennus on yksi kerroksinen ja hirsirunkoinen. Sen molemmissa
päissä on pitkät poikkipäädyt ja takaosaan muodostuu tiivis sisäpiha.
Ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia. Pohjoisen suuntaan avautuvassa
rakennuksen osassa ikkunoissa on 16-ruutua ja rannan suuntaan on
yksi pyöreä, 9-ruutuinen ikkuna.Katto on aumattu ja siinä vesikatteena
tummanharmaaksi maalattu saumapelti. Rakennuspaikka laskee
rannan suuntaan ja lohkokivestä rakennettu perustus on rannan
puolelle korkea ja sinne on sijoitettu kellaritiloja. Julkisivut ovat
vaakapaneelia, joka on maalattu vaaleanpunaiseksi. Ikkunapuitteet,
-karmit, listat ja kapiteelit ovat valkoiset.

Rakennuksessa on nykyisin kahvila-ravintola ja yritys tarjoaa muun
muassa camping- ja majoituspalveluita Vanhankylän alueella.

Rakennus on arkkitehtonisesti edustava esimerkki alueensa ja
rakennusaikansa rakentamistavasta ja se on keskeinen rakennus

kartanomiljöössä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön:
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.
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01.025 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Yläpytinki
Stålhanentie 26

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän
alueella (13.06) kartanorakennusta vastapäätä.

Rakennus on saanut nykyisen muotonsa 1800-luvun alussa, kun
Vanhankylän kartanon ostanut sotaneuvos Carl Peter Nyberg
kunnostutti sen asunnoksi itselleen. Perusosana oli paikalla jo valmiina
ollut rakuunatorppa, joka käsitti ilmeisesti vain yhden tuvan. Carl Peter
Nyberg oli poikamies, joten rakennukseen ei tehty lainkaan keittiötä
vaan ainoastaan neljä huonetta. Rakennus säilyi tiettävästi
asuinkäytössä Nybergin jälkeen. 1800-luvun loppupuolella kaptenska
Wilhelmiina Åström piti rakennuksessa jonkinlaista tilapäissairaalaa.
Myöhemmin se toimi kartanon pehtoorin rakennuksena.
Karjakkokoulun aikoina rakennuksessa asuivat harjoittelijat ja siihen oli
lisätty luokkahuone, joka oli jäljellä vielä 1950-luvun alussa, mutta on
nyttemmin purettu. Nykyisin rakennus on Järvenpään kaupungin
omistuksessa ja sitä käyttää Järvenpään kädentaitajat, joka pitää
rakennuksessa myymälää ja näyttelytilaa.

Rakennus on säilynyt melko hyvin 1800-luvun alun ulkoasussa.
Rakennus on hirsirunkoinen ja sen julkisivut on punamullattua
peiterimalautaa. Sisäänkäynti on rakennuksen päädystä avokuistin
kautta. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuiset. Ullakon ikkunat pitkillä
sivuilla ovat viiden puitejaon matalat ikkunat ja päädyssä on
lunetti-ikkuna. Satulakatossa on vesikatteena kolmiorimahuopa.
Punatiivilistä muurattu savupiippu on vuoraamaton. Rakennuksessa on
luonnonkiviperustus.

Rakennus ilmentää hyvin 1800-luvun rakentamistapaa ja materiaaleja

ja sillä on merkitystä historiallisista tapahtumista kertovana
esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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01.026 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sepän asunto
Tuulimyllyntie 11

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Sepän asunto sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän
alueella (13.06), Tuulimyllyntien varrella. Läheisyydessä sijaitsee
leirintäalueen mökkejä.

Rakennus on 1800-luvulta ja se on ollut Vanhankylän kartanon sepän
asuntona. Sepän asunto on säilynyt kuistia lukuunottamatta melko
hyvin 1800-luvun ulkoasussa. Rakennus on hirsirunkoinen ja sen
julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa ja perustus on
luonnonkiveä. Satulakatto on saumattua peltiä. Ikkunat ovat
12-ruutuiset ja valkoiseksi maalattut puitteiltaan ja listoiltaan. Kuisti on
rakennettu koko rakennuksen rungon levyiseksi lämpimäksi tilaksi ja
siinä on betoniperusta.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen
toimittua Vanhankylän kartanon sepän asuntona ja sillä on merkitystä
historiasta kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä merkitystä
rakennuksella on osana kartanomiljöötä sekä maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä.

01.027 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Muonamiesrakennus
Tuulimyllyntie 2a

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Muonamiehen rakennus -Sahanasettajan asunto / Veljesmaja- sijaitsee
Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle
rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä
sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.028 ja 01.029).

Tässä muonamiesrakennuksessa on ollut neljä yhden huoneen
asuntoa.Kertomusten mukaan talo on ollut mahdollisesti mm.
sahanasenttajan asuntona 1910-20-luvulla. Talo toimi kaupungin
vuokralaisasuntona 1950-luvulta 1970-luvulle. Rakennus oli
1970-luvulla tyhjillään ja pääsi tuolloin huonoon kuntoon. 1980-luvulla
se korjattiin sotaveteraanien käyttöön Veljesmajaksi. Tuolloin ulkoasu
säilytettiin pääosin, vain joitakin pienempiä ikkunoita peitettiin.
Sisätiloissa yhdistettiin huoneita ja rakennettiin keittiö sekä sekä
märkätiloja.

Rakennus on kookas, puolitoistakerroksinen hirsirakennus. Siinä on
satulakatto, jonka vesikatteena on aallotettu huopakate. Julkisivut on
punamullattua peiterimalautaa. Alakerran ikkunat ovat 9-ruutuiset,
puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi maalatut. Yläkerran ikkunat
päädyissä ovat 6-ruutuiset.Ikkunat viittaavat 1920-luvun
rakenustapaan. Rakennukseen on sisäänkäynnit molemmista
päädyistä. Sisäänkäyntikuistit ja portaat on rakennettu myöhemmin
kestopuusta. Rakennuksen keskiosan perusta on lohkottua kiveä ja
molemmat päädyt seisovat korkeilla nurkkakivillä hieman alempana
rakennuksen keskiosan lattiatasoa.
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Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen
toimittua muonamiesten asuntona ja Veljeskotina. Sillä on myös
merkitystä historiallisen ilmiöstä kertovana esimerkkinä. Ympäristöllistä
merkitystä sillä on osana maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö).

01.028 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Muonamiesrakennus
Tuulimyllyntie 4

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Muonamiehen rakennus -Valttarin mökki- sijaitsee Vanhankylän
kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle
rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä
sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.027 ja 01.029).
Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi myös ulkorakennus ja
grillikatos.

Valttarin (etumies, työnjohtaja=förvaltare) mökkinä 1920-luvulla
tunnettu rakennus on keskimmäinen Myllykalliolla sijaitsevista
rakennuksista. Kaksi asuntoa käsittävä pikkumökki palveli 1950-luvulta
1970-luvulle kaupungin vuokralaisasuntona ja jäi sitten tyhjilleen.
1980-luvulla se korjattiin Rintamamiesveteraanien käyttöön.
Korjauksessa ulkoasu säilyi pääosin.

Rakennus on puolitoistakerroksinen hirsitalo ja siinä on punamullattu
peiterimalaudoitus. Ikkunat ovat T-ruutuiset ja niissä on koristeellisin
konsolein tuettu lippa otsalautojen päällä. Rakennukseen on kaksi
sisäänkäyntiä samalta julkisivulta. Vaakalaudoitetuissa ja valkoiseksi
maalatuissa ovissa on kamanaikkuna ja vastaava lippa koristeellisin
konsolein, kuin mitä ikkunoissa. Satulakatossa on huopakate. Perustus
on lohkottua kiveä. Kookas, molemmille sisäänkäynneille johtava
terassi luiskineen on toteutettu kestopuusta jälkeenpäin.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen
muonamiesten asuntona ja Rintamamiesveteraanien käytössä. Sillä on
myös merkitystä historiallisesta ilmiöstä kertovana esimerkkinä. 50



Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista
Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

01.029 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Muonamiesrakennus
Tuulimyllyntie 2b

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Muonamiehen rakennus -Karjakoiden talo, Piikamurju- sijaitsee
Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06).

Rakennus on yksi kolmesta 1800-1900-luvun vaihteessa Myllykalliolle
rakennetusta hirsirunkoisesta työläistalosta. Samassa rinteessä
sijaitsee myös kaksi muuta muonamiesrakennusta (01.027 ja 01.028).
Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi talousrakennus.

Tämä Myllykallion rakennus oli karjakkojen ja navettapiikojen käytössä
1910-1920-luvulla ja 1950-1970-luvulla kaupunginvuokralaisasuntoina.
1980-luvun alussa se kunnostettiin kahdessa vaiheessa
Tuusulanjärven urheilukalastajien yhdistystilaksi. Talossa on tehty
vuosikymmenten varrella runsaasti muutoksia.

Kookas rakennus on hirsirunkoinen ja sen julkisivut ovat punamullattua
peiterimalaudoitusta. Sisäänkäyntejä on kaksi pitkällä sivulla ja yksi
päädyssä. Rakennuksen 1920-luvulle tyypilliset ikkunat ovat 9-ruutuiset
ja puitteiltaan ja listaoiltaan valkoiseksi maalatut. Päädyn sisäänkäyntiä
kattaa yksinkertainen avokuisti. Ovet on vaihdettu nykyaikaisiksi
laakaoviksi. Satulakatossa on kolmiorimahuopa. Perustus on
lohkokiveä.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen
muonamiesten asuntona ja Rintamamiesveteraanien käytössä. Sillä on
myös merkitystä historiallisen ilmiöstä kertovana esimerkkinä.
Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista
Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja 51



Tuusulanjärven ympäristö). 01.030 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Entinen meijeri
Tuulimyllyntie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän
alueella (13.06) kartanon päärakennukselta pohjoiseen johtavan polun
varressa.

Rakennus on toiminut alunperin kartanon meijerinä. Sittemmin
rakennus on toiminut matkailukeskuksen kesähuoltotilana, leiriytyjien
pesu- ja keittotilana.

Meijerin ulkoasua on muutettu melko paljon. Pohjoispäätyyn on lisätty
ulkotakka ja rakennuksen oheen liittyy erilaisia huoltotoimintoja. Myös
sisätiloissa on tapahtunut suuria muutoksia. Rakennus on valkoiseksi
maalattua tiiltä ja siinä on satulakatto. Vesikatteena on aallotettu
kattohuopa.

Ympäristöllistä merkitystä rakennuksella on osana puistomaista
Vanhankylän kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö).
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01.031 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Paja
Tuulimyllyntie 16

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pajarakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän
alueella (13.06). Rakennuksen jatkeeksi on toteutettu leirintäalueen
mökkejä.

Rakennus on ilmeisesti 1800-luvulta ja se on toiminut Vanhankylän
kartanon pajana. Nykyisin rakennus on matkailukeskuksen
varastokäytössä. Se on säilynyt suurimmaksi osaksi 1800-luvun
ulkoasussa. Rakennus on hirsirunkoinen ja -pintainen. Päätykolmiot
ovat lautarakenteiset ja niissä on peiterimalaudoitus. Julkisivut on
punamullattuja. Satulakatto on pinnoitettu tummalla profiilipellillä.
Ikkunat ovat kolmijakoiset ja niissä on limittäin asennetut yksinkertaiset
vuorilaudat. Pitkän päädyn sisäänkäynnissä kaksilehtiset punamullatut
pienaovet. Päädyssä sivuikkunalla varustettu pienaovi. Rakennuksen
luoteispäätyyn on rakennettu lautarakenteinen lisäosa, joka on
lomalaudoitettu ja lapekatteinen. Perustus on lohkokiveä.

Rakennuksen arvot liittyvät harvinaiseen käyttötarkoitukseen sen
toimittua Vanhakylän kartanon pajana. Rakennus ilmentää hyvin
1800-luvun rakentamistapaa ja materiaaleja. Ympäristöllistä merkitystä
sillä on osana kartanomiljöötä ja maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö.)

01.032 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Varastot ja maakellarit
Stålhanentie 26

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Varasto- ja maakellarirakennukset sijaitsevat Vanhankylän
kaupunginosassa Vanhankylän alueella (13.06), vastapäätä Yläpytinkiä
Tuulimyllyntien toisella puolella. Niiden läheisyyteen, pohjoispuolelle on
rakennettu esiintymislava ja rinteeseen katsomo.

Rakennukset ovat peräisin Vanhakylän kartanon alueelta 1830-luvulta,
ja niitä on muutettu tai korjattu 1910-luvulla. Muutoksien aikoihin on
kaiverrettu ovien päälle vuosiluvut. Lännen puoleinen kellari toimii
edelleen varastona. Kaksi muuta kellaria on yhdistetty ja niissä toimii
olutkellari. Rakennusten ulkoasua on muutettu jonkin verran
korjaustöissä. Olutkellariosan päälle on lisätty kaiderakennelma.
Rakennukset ovat luonnonkivi- ja hirsirunkoisia ja niissä on satulakatto.
Vesikatteena on huopa.

Rakennusten arvot liittyvät niiden harvinaiseen käyttötarkoitukseen ja
vanhaan ikään. Ympäristöllistä merkitystä niillä on osana puistomaista
vanhaa kartanomiljöötä sekä maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö).
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01.034 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Luhtiaitta
Luhtiaitta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.03b

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kallio-Kuninkalan tilaan kuuluva luhtiaitta sijaitsee rannassa
Tuusulanjärven ja Järvenpääntien välissä. Järvenpään tie kulkee useita
metrejä korkeammalla tasolla aivan aitan vieritse. Rakennuksen luo on
pääsy tien ali johtavan alikulun kautta. Rakennuspaikka on aidattu
korkealla metalliaidalla. Aitta sijoittuu Kallio-Kuninkalan – Ristinummen
alueelle (13.03b).

Hirsirunkoinen ja -pintainen rakennus on punamullattu ja siinä on
huovalla katettu satulakatto. Rakennuksen pitkät nurkat on laudoitettu
ja päädyt on maalattu valkoiseksi. Ikkunoissa on valkoiseksi maalatut
luukut ja vuorilaudat. Luhtiaitan yläkertaan johtaa mustaksi maalatut
portaan rakennuksen ulkopuolelta. Luhtikäytävän kaide on hirttä ja se
on tasossa rakennuksen päätyjen kanssa. Aitta on kengitetty ja
nostettu kevytsoraharkkojen päälle.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on edustava esimerkki aikakautensa rakentamistavasta ja
perustuksia ja vesikatetta lukuunottamatta se ilmentää hyvin
1800-luvun materiaaleja. Luhtiaitta on osa valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja sillä on suuri
ympäristöarvo näkyvällä paikalla Järvenpääntien varressa ja
Tuusulanjärven rannalla.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.035 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Keskitalon tila
Ylänkötie 43

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskitalon tilan päärakennus Ylänkötien varressa on 1920-luvulta.

Rakennus on puolitoistakerroksinen ja hahmoltaan tyypillinnen
1920-luvun noppatalo. Satulakatto on jyrkkä ja toisen puolen lape
jatkuu loivempana lautarakenteisen umpikuistin katteeksi. Julkisivut on
ensimmäisen kerroksen osalta kerman väriseksi maalattua
vaakapaneelia ja ja päätykolmioiden osalta peiterimalautaa. Ikkunat
ovat 6-ruutiset ja puitteiltaan valkoiseksi maalatut. Ullakolla on pienet
4-ruutuiset ikkunat. Vuorilaudat, nurkkalistat ja räystäslaudat ovat
vaalean ruskeat. Vesikatteena on punainen tiilikate ja perustus on
lohkottua kiveä.

Vanhalle suurelle tontille on rakennettu kaksikerroksisia rivitaloja ja
niiden ulkorakennuksia. Pihapiiriin liittynyt ulkorakennus on purettu.
Pihan kasvillisuudesta on jäljellä muutama puu.
Rakennus on irrallinen osa ahtaasti rakennettua ympäristöä, mutta
siltikin edustava esimerkki ja muistuma 1920-luvun rakentamistavasta
ja tyylistä. Rakennus on kokonaishahmoltaan eheä ja sillä on
ympäristöarvoa Ylänkötien varressa.
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01.043 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Ristinummentie 12
Ristinummentie 12

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kallio-Kuninkalaan liittyvä pajarakennus sijaitsee Ristinummentien
varressa näkyvällä paikalla. Vieressä sijainnut suurempi rakennus
(kanala) on purettu.

Rakennus on hiljan kunnostettu alkuperäiseen asuunsa. Vuoden 2012
inventoinnin aikana se oli pahoin painunut ja huonokuntoinen.
Rakennus on hirsirunkoinen ja vuoraamaton. Se on punamultamaalilla
maalattu. Rakennukseen on matalat, kaksilehtiset ja ruskeaksi maalatut
pienaovat. Hirsikehikon pitkät nurkat on laudoitetut ja valkoiseksi
maalatut. Satulakatossa on kolmiorimahuopa. Savupiippu on
monimuotoinen ja punatiilestä muurattu. Rakennus on perustettu
nurkkakiville ja niiden väliin on kasattu pieniä luonnonkiviä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä näkyvällä paikalla
Ristinummentien reunassa ja osana valtakunnallisesti merkittävää
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemaa. Rakennus on kunnostettu
perinteitä kunnioittaen ja on edustava esimerkki aikansa
rakentamistavasta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

02.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kokkosen talo
Torpantie 50

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kokkosen talo sijaitsee Kinnarissa, Sahankaaren varrella. Tontilla
sijainneet vanha saunarakennus sekä maakellari on purettu ja sille on
täydennysrakennettu kaksi rivitaloa.

Kokkosen talo on valmistunut 1800-luvun loppupuolella. Sen rakennutti
Westermarckin pehtoori hieman pohjoisemmaksi radan varteen, josta
se sittemmin siirrettiin nykyiselle paikalleen. Rakennuksen
erikoisuutena on rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema
funkishenkinen laajennusosa 1930-luvulta. Rakennus on
asuinkäytössä, mutta se on toiminut historiansa aikana myös
majatalona.

Rakennuksen vanha osa on 1 1/2-kerroksinen ja hirsirunkoinen.
Julkisivut ovat punamullattua peiterimalautaa. Alakerran ikkunat ovat
T-ruutuiset. Yläkerrassa on 2- ja 3-jakoisia pienempiä ikkunoita. Ikkunat
ovat valkoiseksi maalattuja puitteiltaan ja listoiltaan. Otsalaudan päällä
on lippalaudat, joita kannattelee ikkunan päädyissä koristeelliset
tuplakonsolit. Molemmin puolin rakennusta on kookkaat frontonit.
1930-luvulla rakennuksen eteläpäätyyn on tehty laajennusosa ja
sisäänkäyntikuisti. Laajennusosaon lapekatteinen ja 1-kerroksisena
matalampi vanhaa osaa. Siinä on pitkältä julkisivulta ulkoneva
puolipyöreä osa, jossa on korkeat nauhaikkunat. Umpinaisen
sisääntulokuistin päällä on avoparveke. Perustukset on lohkottua kiveä.

Kokkosen talo on parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun yksittäisistä
asuinrakennuksista Järvenpäässä. Sillä on siten erityistä paikallista
rakennushistoriallista merkitystä. Lisäksi rakennuksella on merkittävä 55



asema Kinnarin kaupunkikuvassa.

Rakennuksen ulkoasu edustaa hyvin 1800-luvun lopun kansanomaista
rakentamista.
Eteläpään laajennus sekä laajennuksen yhteydessä uusittu
sisäänkäyntikuisti ovat puolestaan edustava esimerkki 1930-luvun
klassisoivasta funkiksesta.

02.011 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Hytösen talo
Tuomonkatu 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Hirsirunkoinen rakennus on 1800-luvun lopulta. Pohjoispäätyyn on
lisätty myöhemmin rankorakenteinen pannuhuone ja saunalaajennus.
Itäpuolen lasikuisti on tehty 1930-luvulla. Julkisivujen alkuperäinen
vaakalaudoitus on vaihdettu rimalaudoitukseksi. Julkisivut ovat siniset
ja kaksijakoiset ikkuat ovat puitteiltaan ja listoiltaan valkoiseksi
maalatut. Satulakatossa on frontoni. Sisäänkäynti ja laajennusosat on
toteutettu rakennuksen päärunkoon siten, että ne ovat helposti
havaittavissa jälkeenpäin rakennetuiksi. Vesikatto on muutettu
lukkoponttipeltikatteeksi. Rakennus näkyy hyvin rautatielle.
Tuomonkadun suuntaan tontilla on korkea kuusirivi.

Rakennuksella on historiallista ja kaupunkikuvallista merkitystä osana
Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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05.001 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Haarajoen mylly
Vaahteratie 13

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoen mylly sijaitsee Myllyn kaupunginosassa Vaahteratiellä
kauniissa Keravanjoen koskipaikassa. Myllyn eteläpuolella on
Lemmenjoen luonnonsuojelualue. Ensimmäiset kirjalliset tiedot
rakennuksesta ovat vuodelta 1815 mutta paikalla arvellaan sijainneen
myllyn jopa 300 vuotta. Mylly on koko vesistön viimeinen säilynyt mylly.

Myllyn omistajina ovat toimineet Jalmari Uotila, joka aloitti myllärinä
1947, sekä Alfred Tammilehto, Emil Bauer ja Haarajoen kartano. Viljan
jauhatuksen loputtua mylly on tuottanut sähköä talon lämmitykseen.

Rakennuksen osat ovat eri ajoilta, vanhimmat osat ovat viime
vuosisadan puolelta. Kuivaamolaajennus on Uotilan 50-luvulla tekemä.
Myllyssä on säilynyt käyttökuntoinen jauhatuskoneisto, myös padon
säännöstelyyn tarvittavat luukut ja niiden nostolaitteet ovat
käyttökunnossa. Monimuotoinen myllyrakennus on puurakenteinen ja
julkisivut ovat maalaamatonta ja kauniisti harmaantunutta
pystylaudoitusta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Mylly patorakennelmineen on harvinainen ja historiallisesti arvokas
vanhana teollisuusrakennuksena erityisesti kunnossa olevan
koneistonsa takia. Mylly muodostaa patorakennelmineen
maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden yhdessä Keravanjoen
kosken kanssa.

05.004 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Veha-kenkä
Puistotie 58

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Veha-kenkä sijaitsee Kinnarin kaupunginosassa Torpantiellä
omalla tontillaan. Veha-kenkä Oy perustettiin 1943 Helsingissä ja
kolme vuotta myöhemmin se muutti Järvenpäähän tähän
rakennukseen. Rakennus on pääosin 1940-luvulta. Kaksi hirsiseinää,
jotka lienevät 1920-luvulta, on jäljellä eteläsiiven alakerran nurkassa.
Vanhemman siiven alakerrassa oli kenkätehtaan varasto ja yläkerrassa
konttori. Nykyisellään rakennus on asuinkäytössä.

Rakennusta laajennettiin länsisiivellä 1950-luvulla. Vuonna 1963
rakennus korjattiin tulipalon jäljiltä rakennusmestari Raatikaisen
suunnitelmien mukaan. Samalla muutettiin julkisivua hieman.
Myöhemmin on tehty laajennus rakennuksen itäpuolelle.

Kaksikerroksinen rakennus on lähes kokonaan rankorakenteinen, vain
osa on hirrestä. Julkisivujen vaakaponttilaudoitus on maalattu vaalean
vihreäksi. Ikkunat ovat 6- ja 9 ruutuisia ja puitteiltaan ja listoiltaan
valkoiseksi maalattuja. Rakennus on L-mallinen ja kapearunkoinen.
siinä on ulkoneva sisäänkäyntiosa, joka on myös kaksikerroksinen.

Ulkoapäin rakennus on säilynyt melko hyvin vanhassa asussa
vanhoine ikkunoineen. Rakennus edustaa Järvenpäälle tyypillistä
pienteollisuutta ja erityisesti kenkäteollisuutta. Lisäksi rakennus
sijaitsee radan varrella alueella, jolle pienteollisuutta tyypillisesti sijoittui.
Rakennus on harvinainen esimerkki puisista teollisuusrakennuksista
paikkakunnalla.
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05.009 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sähkölaitos
Seutulantie 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Tuusulan sähkölaitoksen toimitalo sijaitsee Pöytäalhon
kaupunginosassa Seutulantien päässä omalla tontillaan.

Rakennuksen eteläpään kuutiomainen osa on vuodelta 1936 ja
pohjoispään siipi vuodelta 1939. Se valmistui yksikerroksisena, mutta
rakennusta korotettiin myöhemmin. Vanhimman osan yläkerrassa oli
alunperin sähkölaitoksen konttori sekä konttoristin ja varastonhoitajan
asunnot, alakerrassa olivat työnjohtajan konttoritilat ja varastohuoneet.
Pohjoissiiven alakerrassa oli ajoneuvosuoja. Vanhat osat yhdistävä
väliosa on toteutettu vuonna 1959. Sen on suunnitellut Esko Lehtonen.
Nykyisin rakennus on toimistokäytössä.

Rakennuksen vanhimmat osat ovat tiilirakenteisia ja julkisivuilta
vaalean oranssiksi maalattua rappausta. Niissä on aumattu katto.
Ikkunoissa on pääosin selkeä 2-4:n puitejako, mutta sisäänkäynnin
molemmin puolin on pyöreät, 7-ruutuiset ikkunat. Pohjoissiiven
länsijulkisivun ajoaukot on muutettu myöhemmin ikkunoiksi. Vanhat
osat edustavat klassisoivaa funkista.
Modernistinen, vanhat osat yhdistävä rakennuksen osa on helposti
havaittavissa eri aikana rakennetuksi. Se on vanhempia osia hieman
matalampi ja julkisivujen alaosa on tummaa julkisivulevä ja yläosa
valkoista levyä ja nauhaikkunaa.

Entinen sähkölaitos on poikkeuksellisen hyvin säilynyt funkisrakennus
Järvenpäässä. Lisäksi rakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti
merkittävällä paikalla Kartanontien, Seutulantien ja Kartanonpolun

päätteenä.

Kohde kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö) ja se liittyy olennaisena osana
Seutulantien katunäkymään, johon kuuluu sekä vanhoja
teollisuusrakennuksia että entisiä Westermarckin rakennuksia.
Seutulantie on Järvenpään taajaman synty- ja teollistumisvaihetta
1920- ja 1930-luvuilla monipuolisesti kuvaava katunäkymä.
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06.001 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Liike-asuinrakennus Erkomaa
Keskuskuja 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Erkomaan entinen liikerakennus sijaitsee Järvenpään keskustassa
Keskuskujan varrella.

Rakennuksen runko on tuotu Kannakselta 1920-luvulla ja
rakentamiseen on käytetty kahden kannakselaistalon hirsiä. Jatkoksi on
rakennettu uusi liikerakennus vuonna 1962. Erkomaan
liike-asuinrakennus on ollut monenlaisessa käytössä. Siinä on toiminut
kellosepänliike sekä turkistehdas muutaman vuoden ajan. Parhaiten se
kuitenkin tunnetaan Kotikutomona. Kotikutomo lopetti toimintansa
rakennuksessa vuonna 1980. Nykyisin rakennus on asuinkäytössä.
Koska Erkomaan liike-asuinrakennus on rakennettu kahden talon
hirsistä, se on kokenut täydellisen muutoksen siirron yhteydessä.
Rakennuksessa on ollut Kannakselta tuoduille rakennuksille tyypillinen
lasikuisti, joka on nyttemmin purettu. Muutoin rakennus on säilynyt
vanhassa asussa melko hyvin julkisivujen ja ikkunoiden osalta.
Vanhaan osaan huonosti sopeutuva uudisosa peittää rakennuksen
Sibeliuksenkadun puoleisen päädyn.

Rakennus on 2-kerroksinen ja hirsirakenteinen. Julkisivut ovat
keltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat alakerrassa ovat pääosin
6-ruutuisia ja yläkerrassa on T-ruutuikkunoita. Niiden puitteet on
maalattu puuovien kanssa samaan tumman vihreään sävyyn. Karmit ja
vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on aumakatto, jossa on
vesikatteena punaiseksi maalattu saumapeltikatto jalkaränneineen.
Jokaisella neljällä katon lappeella on puolikaaren muotoiset kattolyhdyt.
Lounausjulkisivulla on kaunis pieni avoparveke, jossa on puiset
ristikkokaiteet. Parvekkeen ovet ovat kaksiosaiset puupeiliovet, joissa
on 10 lasiruutua.

Maanpinta rakennuksen ympärillä on noussut ja rakennus on painunut
epätasaisesti. Alapohjan tuuletus on sen vuoksi heikko.

Kannakselta tuodut rakennukset ovat olleet keskeisiä Järvenpään
kehittyessä huvilayhdyskunnaksi. Erkomaan liike-asuinrakennus on
harvoja jäljellä olevia kannakselaisia rakennuksia. Samalla se on
harvoja säilyneitä 1920-luvun liike- ja asuinrakennuksia keskustassa.
Yhdessä viereisen Vanhan apteekin (06.002) kanssa se muodostaa
katkelman Sibeliuksenkadun varteen 1920- ja 1930-luvuilla
kasvaneesta asutuksesta.
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06.012 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Liikerakennus, Tynkkysen talo (Muovibaari)
Helsingintie 2

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Liikerakennus sijaitsee näkyvällä paikalla Järvenpään keskustassa
Rantakadun ja Helsingintien kulmauksessa. Se on valmistunut vuonna
1935. Rakennusta on laajennettu vuonna 1969 matalalla
rakennusosalla, joka kiertyy alkuperäisen massan ympärille
kaakkoiskulmasta. Rakennus on nykyisin liike- ja asuinkäytössä.

Rakennuksen vanha osa on kaksikerroksinen ja aumakattoinen.
Julkisivujen vaakapanelointi on maalattu tumman keltaiseksi. Alakerran
ikkunat ovat kookkaita liikerakennuksen ikkunoita, ja yläkerran ikkunat
ovat neljäruutuiset. Puitteet ovat valkoiset, ja vuorilaudat sekä puuovet
siniset. Vesikatteena on saumattu pelti. Matalassa rakennusosassa on
kookkaat liikerakennuksen ikkunat.

Rakennuksessa on nähtävissä eri aikakausien rakenteet, jotka
ilmentävät myönteisellä tavalla käytön jatkuvuutta. Sillä on
rakennustaiteellista arvoa arkkitehtonisesti erityisenä rakennuksena,
näkyvällä paikalla, uusien rakennusten ympäröimänä Järvenpään
keskustassa. Rakennus on yksi harvoista keskustassa säilyneistä
vanhoista puurakennuksista. Rakennuksella on symboli- ja
identiteettiarvoa Järvenpäälle.

06.022 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ahomaan kauppa
Vanha valtatie 98, Ruukkupolku 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Ahomaan kauppa on rakennettu 1940-luvulla. Se on toiminut
kyläkauppana ja kaupan yhteydessä on ollut posti. Kaupan toiminta on
loppunut.

Rakennus on 2 1/2 -kerroksinen. Siinä on hirsirunko, harjakatto ja
keltaiset, rapatut julkisivut. Ikkunat ovat alakerrassa suuria kaupan
ikkunoita ja yläkerrassa 6-ruutuisia. Ylimmästä kerroksesta on
molemmissa päissä rakennusta tuuletusparvekkeet, jotka on toteutettu
myöhemmin. Rakennukseen on lisätty myös sisäänkäyntikatokset.
Ulko-ovet ja peltikatto on uusittu.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän vanhaa kyläympäristöä.
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06.024 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Järvenpään Kassatalo Oy
Mannilantie 37

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään kassatalo on kolme-neljäkerroksinen asuin-liiketalo
Järvenpään keskustassa. Vaaleaksi rapattu kolmikerroksinen osa
Mannilantien varressa on rakennettu vuosina 1954-1955 ja punatiilinen
nelikerroksinen osa Sibeliuksenkatun kulmassa vuonna 1958.

Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Esko Hyvärinen/ Suhonen ja
Hyvärinen Arkkitehdit.
Tiilirakennuksen nauhaikkunoissa, katossa ja kuparivesikatteessa on
viitteitä Alvar Aallon Otaniemen rakennuksiin.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Se
on hieno esimerkki 1950-luvun liikerakentamisesta. Sekä kohteessa
että alueella on historiallista kerroksellisuutta.

07.002 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Sundholmin talo
Arolantie 10

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on mahdollisesti alun perin Westermarckin rakennuksia.
Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Westermarckin Suomen Kylvösiemen
Osakeyhtiön konkurssipesä myi tiloja vuonna 1924 lakitieteen tohtori,
professori Onni Talakselle. Johannes Sundholm osti näistä tiloista
lohkotun kiinteistön rakennuksineen Talakselta maaliskuussa 1928.
Silloin rakennus oli valokuvan perusteella harjakattoinen.

Toukokuussa 1928 sattuneen tulipalon jälkeen talo korjattiin osittain
uudistaen. Muutokset suunnitteli jälkeläisten kertoman tiedon mukaan
Johannes Sundholm. Tontilla on myös piharakennus samalta ajalta.
Asumisen ohella rakennuksessa on ollut monenlaista toimintaa
1960-luvulle saakka. Alakerrassa on toiminut kahvipaahtimo,
puusepänliike ja muovilelutehdas.

Rakennus edustaa klassismia lähellä sijaitsevien entisten
Westermarckin rakennusten tapaan. Se on säilynyt ulkoa pääpiirtein
1920-luvun asussa, sisätiloja sen sijaan on muutettu laajasti
1960-luvulla tehdyssä peruskorjauksessa. Taloon on lisätty uusi
sisäänkäyntikuisti itäpuolelle vuonna 1997.

Tyylillisesti talo on harvinainen klassismia edustava yksittäinen
asuinrakennus. Rakennus muodostaa yhdessä lähiympäristön
vanhojen asuinrakennusten kanssa järvenpääläisestä 1920–30-luvun
huvilarakentamisesta monipuolisesti kertovan kokonaisuuden.

Rakennus on rungoltaan sementtitiili- ja puurakenteinen. Ylläpidon
ansiosta se on melko hyvässä kunnossa. Rakennukseen on tehty 61



ulkoseinien maalaus, rappauksen korjaus ja maalaus, 1920-luvun
ikkunoiden kunnostus, viimeistelytyöt sekä piharakennuksen
kunnostus.

Rakennus sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Arolantiellä. Tontti on
osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen
korttelialueeksi (AO-32/s-1). Alkuperäinen väljä ja vehreä
huvilaympäristö on muuttunut, kun läheisyyteen on rakennettu rivitaloja.

07.003 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Nybergin huvila
Arolantie 8

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Huvila on rakennettu Kannakselta tuoduista hirsistä vuonna 1926.
Rakennukseen on pohjoispuolelle myöhemmin tehty laajennus saunaa
varten. Tyypillinen Kannakselta tuotu lasikuisti on jäljellä. Rakennus on
ollut koko ajan asuinkäytössä. Tontilla on 1970-luvun lopulla rakennettu
piharakennus ja hirsirakenteinen ulkosauna.

Nybergin huvila on tyypillinen Kannakselta tuotu huvila lasikuisteineen.
Se on säilynyt vanhassa ulkoasussa hyvin. Nykyinen ulkoväritys on
1970-luvun lopulta. Rakennus kuuluu osana Järvenpään
terijokelaistalojen seudullisesti merkittävään kulttuurihistoriallisten
arvokkaaseen kokonaisuuteen. Se sijaitsee alueella, jonne Järvenpään
huvila-asutus levisi 1920- ja 1930-luvuilla. Alueella on jäljellä
erityyppisiä huviloita samalta ajalta. Alue tiivistyy väljästä
huvila-alueesta tiiviimmäksi pientaloalueeksi.

Rakennuksen alakerta on hirsirakenteinen ja yläkerta
rankorakenteinen. Se on peruskorjattu vuonna 1978 ja on ulkoasultaan
edelleen hyväkuntoinen.

Nybergin huvila sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa Arolantien
varressa. Tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa
erillispientalojen korttelialueeksi (AO-32/s-1). Piharakennus on osittain
rakennusalan ulkopuolella.
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07.004 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Niemelän talo
Arolantie 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on vuodelta 1932, jolloin insinööri Emil Erkkilä rakensi sen
perheelleen. Taloon laitettiin kaikki mukavuudet jo
rakentamisvaiheessa, mikä herätti ihastusta paikkakunnalla.
1940-luvun lopulla taloon rakennettiin matalampi puinen saunaosa.

Vanhin rakennuksen osa on rapattu valkoiseksi ja edustaa paikallista
funkista, johon liittyy myös klassistisia piirteitä. Matalammassa osassa
on vaakalaudoitus. Terassia on laajennettu ja lapetta jatkettu terassin
katteeksi. Ikkunapuitteet ja karmit sekä matalamman osan ikkunoita ja
ovea reunustavat listat on maalattu siniseksi Rakennus on
tiilirunkoinen, laajennusosa on rankorakenteinen. Rakennus on
ulkoasultaan hyvässä kunnossa.

Niemelän talo on hyvin säilynyt esimerkki 1930-luvun asuintaloista. Se
on aikanaan ollut rakennusteknisesti edistyksellinen. Talo sijaitsee
alueella, jolle Järvenpään huvila-asutus levittäytyi 1920- ja
1930-luvuilla. Ympäristössä on jäljellä useita erityyppisiä
asuinrakennuksia samalta ajalta. Alue tiivistyy väljästä huvila-alueesta
tiiviimmäksi pientaloalueeksi.

Niemelän talo sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa laajalla
rinnetontilla. Tontin puusto on kaadettu loppusyksyllä 2016.

Tontti on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen
korttelialueeksi (AO-32/s-1).

07.019 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Louhon huvila
Kisällinkuja 6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Louhon huvila valmistui vuonna 1920 Väinö Louhon piirustusten
mukaan. Mansardikatolla katetun huvilan lounaispäähän on rakennettu
uusi avokuisti ja eteinen 1980-luvulla tehdyn peruskorjauksen
yhteydessä. Rakennuksen Kisällinkujan puoleisella pitkällä sivulla pieni
mansardikattoinen parveke, joka on tuettu seinästä vinotuilla. Julkisivut
ovat vaakasuuntaista vaaleksi maalattua puupanelia. Listat ruskeita ja
ikkunapuitteet ja karmit valkoiseksi maalattuja. Ikkunat on
todennäköisesti uusittu. Isot ikkunoista ovat 9-ruutuisia ja pienemmät
4-ruutuisia. Päädyn ullakkoikkunat ovat 4-osaiset
lunetti-ikkunat.Vesikatteena on punainen tiili.

Huvilan piharakennukset on purettu ja niiden tilalle, asuinrakennuksen
läheisyyteen on rakennettu rivitalo.
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07.021 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Harjanteen talo
Tanhumäentie 21

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Maisteri Yrjö Harjanne on tuottanut rakennuksen Kannakselta vuonna
1925 ja pystyttänyt sen nykyiselle paikalleen. Rakennus on ollut
asuinkäytössä Harjanteen ja Kaurasen perheillä. Sodan jälkeen
yläkertaan asutettiin siirtolaisia.

Puistotieltä kääntyvän kadun nimenä on ollut vielä 1980-luvulla
Harjanteenpolku. Alkuperäinen pihapiiri on jaettu useammaksi tontiksi.
Rakennus sijaitsee erittäin kauniilla väljällä rinnetontilla, jolla on ollut
Harjanteen aikoina 100 omenapuuta. Puita on edelleen jäljellä
kymmeniä.

Rakennus on ollut rakentamisvaiheen valokuvien perusteella aina
1½-kerroksinen. Alkuaan yläkerrassa on ollut yksi huone, ja muu osa
tilasta kylmää vinttiä. Rakennuksessa on edelleen jäljellä Kannakselta
tuoduille rakennuksille ominainen lasikuisti pienijakoisine ikkunoineen.
Rakennusta on korjattu entistäen, mm. ikkunat on vaihdettu vanhan
mallin mukaisiksi useampi jakoiseksi ikkunoiksi. Rakennuksen alakerta
on hirsirakenteinen ja yläkerta rankorakenteinen. Rakennus on säilynyt
varsin hyväkuntoisena.

Rakennus sijaitsee Kyrölän kaupunginosassa Tanhumäenpuiston
vieressä. Alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa
omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen pientalojen
korttelialueeksi (AOR-5). Tontilla on rakennusoikeutta runsaasti
käyttämättä ja rakennusalan rajaus tontilla on väljä.

07.025 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Shamaletdinin huvila
Tataarikuja 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot

Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on valmistunut 1920-luvun puolivälissä. Sen on
rakennuttanut tataari B. Shamaletdin, joka toimi myös rakennuksen
suunnittelijana yhdessä urakoitsija Jalmari Lindbergin kanssa.
Rakennus on ollut asuinkäytössä vuoteen 2004 asti, jonka jälkeen se
on ollut tyhjillään lämmittämättömänä. Rakennusta ei ole liitetty kunnan
vesi- ja viemäriverkostoon. Alkuperäiset uunit eivät ole olleet
toiminnassa vuosikymmeniin.

Kohde on puurunkoinen lautaverhoiltu rakennus. Shamaletdinin
asuinrakennus on erikoinen ennen kaikkea koristeellisen, myöhemmin
lisätyn kuistille johtavan katetun portaikon johdosta. Rakennus on
säilynyt melko hyvin 1920-luvun jugendhenkisessä ulkoasussa.

Kulttuurisesti aluetta rikastaneen pienen tataariyhteisön rakennukset
liittyivät itsenäisyyden ajan alkuun, mutta eivät poikkea vallitsevasta
rakennuskannasta. Paikallisesti rakennus on merkittävä vanhimpana ja
samalla myös erikoisimpana tataariyhdyskunnan rakennuksena.
Tataariyhdyskunta muotoutui Venäjältä Suomeen - myös Terijoen
kautta - muuttaneista perheistä, jotka asettuivat Tataarimäen alueelle
vallitsevan rakennustyylin edustamiin puurakennuksiin. Shamaletdinin
talon pihapiirissä ollut vuokratalo on huonokuntoisena purettu.
Tataarimäen pieni ja tiivis tataariyhdyskunta sijaitsee talosta idempänä.

Rakennus sijaitsee Kinnarin kaupunginosassa Kinnarinpolulla. Alue on
vuonna 1985 asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen
korttelialueeksi (AP-5). Rakennuksen kuntotarkastuksessa vuonna
2017 on todettu runsaasti asumisen terveellisyyteen liittyviä 64



korjaustarpeita kaikissa rakenteissa, ulkovaipassa ja järjestelmissä.
Salaojitusta ei ole ja alapohja olisi uusittava kokonaan lattiasienen ja
pohjamaan kunnostamisen vuoksi. Rakennuksen säilymiseksi
tarvittaisiin pikaisia kunnostustoimenpiteitä. Vireillä olevassa
asemakaavamuutoksessa Shamaletdinin taloa ei ole osoitettu
säilytettäväksi.

07.029 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Korten talo, Lehtorinteen talo
Erkinkuja 11

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Korten talon rakensi helsinkiläinen veturimies huvilaksi perheelleen
1910-luvulla. Rakennus pysyi saman suvun omistuksessa 1990-luvun
alkuun saakka. Aluksi se oli vain huvilana, mutta sotien aikaan
omistajat muuttivat pysyvästi asumaan. Rakennuksessa asuttiin
1960-luvulle saakka, minkä jälkeen se oli tyhjillään 1990-luvun
alkupuolelle. Kylmillään olleeseen yläkertaan on rakennettu toinen
asunto joitakin vuosia sitten.

Rakennus henkii kansallisromanttista tyyliä. Julkisivuvuoraus on aluksi
jätetty tekemättä, mutta nykyisenlainen julkisivuvuoraus tehtiin eri
vaiheiden kautta ennen sotia. Nykyinen ulkoväritys noudattelee
tuolloista väritystä. Alkuperäinen pärekatto on vaihdettu
huopakatteeksi. Nykyiset omistajat ovat tehneet etelänpuoleisesta
kuistista yläkerran asunnon sisäänkäynnin. Vanhat ikkunat on
säilytetty, ja sisätiloissa on jäljellä paljon vanhaa, kuten uuneja.
Rakennus on hirsirunkoinen ja hyvässä kunnossa kunnostusten
ansiosta.

Rakennus edustaa vuosisadan alussa Ristinummelle syntynyttä
huvila-asutusta. Se on vanhimpia Ristinummen huviloista ja
harvinaisen kookas ja näyttävä kansallisromanttisen tyylin huvila
Järvenpäässä. Rakennus sijaitsee Ristinummella Erkinkujan varrella.

Asemakaavassa tontti on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi
(AO-16). Yläkerran asunto on rakennettu poikkeamisluvalla ja tontilla
on vielä rakennusoikeutta jäljellä. Rakennusala on rajattu kaavassa
melko väljästi. 65



07.030 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pietilän huvila
Heikinkatu 2, Tuomonkatu 2

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on tuotu Terijoelta 1920-luvun alussa. Sen ovat tuoneet
keravalaiset rakennusurakoitsijat, eikä se siis ole tullut Westermarckin
kautta kuten useimmat muut kannakselaiset rakennukset
Järvenpäässä.
Huvila on ollut pitkään Pietilän suvun omistama ja asuttama. Anni
Pietilä on pitänyt huvilan päädyssä kauppaliikettä.

Pihapiirissä, tontista jaetulla osalla on huonokuntoinen
piharakennusryhmä.

Pietilän huvila edustaa kannakselaisia huviloita kauniine
lasikuisteineen. Myös räystäspitsit ja koristeellisesti leikatut räystään
kannattajat viittaavat kannakselaiseen rakennusperintöön. Rakennus
oli alunperin pyöröhirsipintainen ja pärekattoinen, mutta ennen sotia
tehtiin lautavuoraus ja tiilikate. Vintti muutettiin asuttavaksi 1950- ja
1960-lukujen vaihteessa. Huvilarakennuksen alakerta on hirrestä ja
yläkerta lautarakenteinen. Rakennus on varsin hyväkuntoinen. Sen
sijaan piharakennusryhmä on päässyt huonoon kuntoon. Viimeisimpinä
korjausmuutoksina rakennukseen on tehty saumattu peltikatto, jonka
harjapäätyjen aumat on suoristettu sekä kuistin puolelle rakennusta on
rakennettu frontoni, jossa on pieni parveke.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka
muodostavat seudullisesti merkittävän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Pietilän huvila on paikkakunnalla ehkä parhaiten
säilynyt terijokelaishuvila. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä
paikalla Tuomonkadun mutkassa, jossa kaunis lasikuisti on nähtävissä

kaukaa itäsuunnasta. Yhdessä lähiympäristön rakennusten kanssa
Pietilän huvila muodostaa Ristinummen vanhasta huvila-asutuksesta
kertovan kokonaisuuden. Rakennuksen paikallishistoriallista merkitystä
Ristinummella lisää siinä toiminut kauppaliike.

Rakennus sijaitsee Ristinummen kaupunginosassa Ristinummentien
varrella. Tontti on suurehko ja rakennusoikeutta on runsaasti jäljellä.
Asemakaavassa tontti sijoittuu erillispientalojen korttelialueelle (AO-16).
Rakennusalan rajaus on väljä.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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07.036 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Toivolan talo
Savitie 1, Alankotie 14

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1946 valmistunut Toivolan talo on rakennusaikaansa nähden
poikkeuksellisen korkea ja jyrkkäkattoinen rakennus. Rakennusmestari
Tauno Uusikiven suunnittelema talo on rankorakenteinen ja ulkoa
koristeellisesti rapattu. Erityispiirteenä rakennuksessa on räystäillä
loivasti kaartuvat lappeet, klassistiset karniisit kissanpenkkeineen,
kulmaan rakennettu ulkoneva kuisti ja kattolyhty. Valkoista taloa
ryhdistää tummanpunaiset ikkunasmyygit ja punainen tiilikatto.
Rakennus sijaitsee kolmion muotoisella puutarhatontilla Alankotien ja
Savitien kulmauksessa. Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi
talousrakennus.

07.065 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Mankisen talo
Torpantie 27

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on kaksikerroksinen, mansardikattoinen, valkoisella
mineriitillä verhoiltu huvila arviolta vuodelta 1926. Rakennuksessa on
alkuperäisen oloiset, hienot ikkunat lukuunottamatta yläkerran
itäpäädyn kaksijakoista kookasta ikkunaa joka on oletettavasti
1970-luvulta. Talon luoteisreunaan on tehty pieni laajennus.

Tontilla on päärakennuksen kaksi puurakenteista ulkorakennusta.
Tila on jaettu kahdeksi tontiksi, joista toiselle on rakennettu 1980-luvulla
paritalo perikunnan käyttöön. Pihalla on funkistyylinen
betonirakenteinen uima-allas näkyvällä paikalla Torpantien suuntaan.
Tontti on osoitettu asemakaavassa asuntokerrostalojen ja rivitalojen
korttelialueeksi (ARK-8). Rakennusoikeutta on merkittävästi
käyttämättä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Torpantien aluekokonaisuutta.
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07.066 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ilmari Kokkosen talo
Torpantie 32

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: EI

Rakennus on peräisin 1900-luvun alusta. Paikalla on sijainnut Blixtin
torpan riihi, ja tontti on ilmeisesti lohottu Blixtin torpasta vuonna 1901.
Rakennus on ollut kesähuvilana, kunnes Ilmari Kokkonen osti sen ja
muutti asumaan vuonna 1955. Rakennusta uudistettiin ja laajennettiin
vuonna 1954. Yläkertaan tehtiin tuolloin toinen huone, eteläpään
lasiveranta purettiin, taloa laajennettiin eteläpäästä ja länsipuolen
sisäänkäyntikuistista tehtiin alkovi. Ikkunat, ulkovuoraus ja tiilikatto
uusittiin. Uudistustöissä oli kaksi Terijoelta tullutta kirvesmiestä.
Puutavara saatiin oman tontin männyistä, jotka sahattiin Suokkaan
sahalla.

Rakennus on 1,5-kerroksinen ja julkisivuissa on rimalaudoitus. Talon
pohjoispäähän on tehty 1-kerroksinen laajennus.
Tontille on rakennettu kaksi uutta asuinrakennusta ja vanhat
piharakennukset on purettu pois.

Alue on voimassa olevassa kaavassa asuinpientalojen korttelialuetta
(AP-5).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Torpantien aluekokonaisuutta.

07.069 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Alankotie 28
Alankotie 28

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Talo on mahdollisesti Terijoelta 1920-luvulla tuotu rakennus.

Rakennus on 1,5-kerroksinen, beigellä rimalaudoituksella verhottu
omakotitalo. 9-ruutuiset ikkunat yläkerran päädyssä ovat ilmeisen
iäkkäät. Alakerran ikkunat on vaihdettu tuuletusikkunallisiin uusiin.
Päädyssä on aumakattoinen, matala kuisti.

Kookkaalla ja väljällä tontilla sijaitsee mäen päällä sijaitsevan
päärakennuksen lisäksi kolme talousrakennusta. Viereisiä tontteja on
täydennysrakennettu.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu
omakotirakennusten ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen pientalojen
korttelialueeksi (AOR-6). Tontilla on rakennusoikeutta runsaasti
käyttämättä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.074 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Päivärinne/Peltola
Vanha valtatie 74

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennukset ovat ilmeisesti 1920-luvulta. Asuinrakennus on
1,5-kerroksinen, keltaiseksi rapattu ja siinä on poikkeuksellinen
kattomuoto. Jyrkkä satulakatto, joka on kulmista aumattu.
Sisäänkäynnin päällä on frontoni, jossa on kolmion muotoinen
10-jakoinen ikkuna. Taloa on ryhdytty maalaamaan keltaisemmalla
maalilla, mutta työ on jäänyt kesken. Päärakennuksen kunto on
kohtalainen. Pihapiiriin kuuluu kaksi piharakennusta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme
lähekkäistä kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat
kokonaisuuden.

07.075 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Välilä
Vanha valtatie 78

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pieni 1,5 -kerroksinen mökki noin vuodelta 1925. Julkisivuissa on
valkoinen rimalaudoitus, josta maali on joko kulunut tai poistettu lähes
kokonaan. Rakennuksessa on pieni, hienosti lasitettu umpikuisti.
Rakennuksen ulkoasu vaikuttaa idän puoleista lapekattoista frontonia
lukuunottamatta alkuperäiseltä. Tontilla on myös sauna ja
ulkorakennus. Tontista on lohkottu rakennuspaikka uudemmalle
asuinrakennukselle.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme
lähekkäistä kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat
kokonaisuuden.
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07.085 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vuorela
Purolantie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen omakotitalo 1920-luvulta. Se on
peruskorjattu 1950-luvulla, jolloin yläkerta ja erikoinen kaksikerroksinen
umpikuisti on rakennettu nykyiseen muotoonsa. Julkisivuissa on
keltainen vaakalaudoitus, yläosassa pystylaudoitus. Pihapiirissä on
myös sauna ja verstas.

Edellisen inventoinnin jälkeen talon rappusia on uudistettu ja
sisääntuloon on lisätty kevytrakenteinen katos.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä.

07.091 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ylämaankatu 9
Ylämaankatu 9

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.19

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on yksikerroksinen ja loivakattoinen omakotitalo, jossa on
tiilipilarein tuettu avokuisti. Rakennus on hyväkuntoinen ja
alkuperäisessä asussa. Tontin eteläreunassa on autokatos.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Se
on edustava esimerkki jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.
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07.092 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Loutinkatu 5a
Loutinkatu 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1,5-kerroksinen, kookas, 1950-luvulle tyypillinen
omakotitalo. Julkisivut on rapattu, ikkunanpielet ja tiilipilarit pitkässä
sisäänkäyntikuistissa on toteutettu huolellisesti. Sisäänkäyntikuistin
tiilipilarien kannatteleva reuna on aaltoileva ja se muodostaa kauniin
koristeaiheen.

Voimassa olevassa asemakaavassa on käyttämätöntä
omakotirakennusoikeutta, mutta tontilla ei juuri ole tilaa
lisärakentamiselle.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.

07.116 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kuusimäki
Tuomalantie 7

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kuusimäen tila on rakennettu Laurikkalan tilasta vuonna 1908
lohkaistulle määräalalle. Rakennukseen on alunperin kuulunut tupa,
kamari ja porstua. Rakentaja ja ensimmäinen asukas on ollut Keravan
puusepäntehtaan työväkeä. Talon päätyikkunat viittaavat
puusepäntaitoon, sillä osa koristeista on edellyttänyt nikkarin välineitä.
Rakennusta on laajennettu vuoden 1931 paikkeilla. Kyseisen vuoden
sanomalehtiä on käytetty laajennusosan lautaseinien tilkitsemiseen.
Rakennus on ollut huvilakäytössä, mutta sota-aikana siinä on asuttu
myös talvella.

Rakennuksen avokuisti on muutettu 2003 tehdyn inventoinnin jälkeen
lasiverannaksi ja se on toteutettu rakennuksen tyyliin sopivaksi.
Länsipäädyn vanha lasiveranta on säilytetty entisen kaltaisena
muutoksessa. Rakennukseen on tehty korjaus-, muutos- ja
laajennustöitä vuosina 2005–2006, jolloin julkisivun ulkopuolinen
lisäeristys on poistettu.

Julkisivuissa on vaalean keltainen laudoitus. Rakennuksessa on
alkuperäiset ikkunat, uutta lasiverantaa lukuunottamatta. Rakennus on
hyväkuntoinen ja sopusuhtainen. Rakennuksen peltikate on uusittu.

Kookkaalla tontilla kasvaa komeita mäntyjä ja päärakennuksen lisäksi
siellä sijaitsee sauna, ulkorakennus ja uusi autotalli. Tontin
länsireunassa on luonnonkivillä holvattu kaivo, ja itäpäässä
todennäköisesti 1930-luvun alussa betonirenkaista rakennettu kaivo.
Tontin keskialueella on vuonna 2017 rakennettu päärakennuksen tyyliin
sopiva huvimaja. Piha on pengerretty ja sen reunalla on kuusiaita. 71



Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.117 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Mäntylä
Radanvarsitie 93

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Purolantien alueella (13.16) Stenbackan (07.118)
naapurina. Asuinrakennus lienee vuodelta 1932. Se on 1,5-kerroksinen
omakotitalo, jota on laajennettu vuonna 1953. Julkisivussa on valkoinen
vaakapanelointi ja ikkunat ovat T-ruutuiset, lukuunottamatta umpikuistin
ja yläkerran ikkunoita. Umpikuistin päällä sijainneen parvekkeen kaide
on purettu ja portaat sisäänkäynnille on uusittu, muutoin rakennuksen
ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Punainen rimalaudoitettu piharakennus, jossa on sauna ja kamari,
lienee 1900-luvun alusta. Pihapiiri on hoidettu ja hieno.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Purolantien aluekokonaisuutta.
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07.118 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Stenbacka
Radanvarsitie 95

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Purolantien alueella (13.16) Mäntylän (07.117)
naapurina. Asuinrakennus 1,5-kerroksinen omakotitalo vuodelta 1923.
Rakennuksessa on umpikuisti, jonka päällä parveke ja kuusiruutuiset
ikkunat. Julkisivuverhouksena on vaalea rimalaudoitus.

Päärakennuksen lisäksi tontilla on autotalli, kasvihuone ja ulkosauna.
Kookas piha on hoidettu ja hieno.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Purolantien aluekokonaisuutta.

07.127 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Loutinkatu 79
Loutinkatu 79

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2 -kerroksinen, kermankeltaiseksi rapattu
omakotitalo, jossa on sisäänvedetty terassi. Ikkunanpielissä on
tiilikoristeet. Rakennus on hyväkuntoinen ja julkisivut ovat
alkuperäisessä asussa. Rakennus rajautuu Loutinkatuun ja sisäpiha on
hoidettua puutarhaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa on jonkin verran käyttämätöntä
rakennusoikeutta, mutta tontilla on tilaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin
säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.
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07.140 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vilhola
Erkontie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Lippumäen laella sijaitseva rakennus on kaksikerroksinen vuonna 1925
rakennettu hirsihuvila. Sen rakennuttanut kauppias Volotinen, joka piti
kangaskauppaa Helsingissä, omisti koko Lippumäen 1910-luvulla ja
harrasti siellä maanviljelystä.

Asuinrakennuksen hirsinen alaosa on punamullattu, yläosan
rimalaudoitus keltamullattu, ikkunat ovat alkuperäiset.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Alhaalla rinteessä on punatiilestä ja rankorakenteella toteutettu suuri
keltainen navetta, erikoisen mallinen. Rinteen puolivälissä on sauna.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

07.142 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Hilkkala
Erkontie 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on tiettävästi tuotu vuonna 1911 Terijoelta. 1920-luvulta
lähtien talon omisti musiikkikauppias Petri Lehikoinen, jolla oli
Helsingissä mm. pianoja maahantuonut liike.

Rakennus on kaksikerroksinen, valkoisella vaaka- ja
pystylaudoituksella verhottu huvila, jossa on vanhantyyppiset ikkunat.
Rakennuksen harjalla on nelikulmainen torni. Piharakennus on vanhalla
mallilla tehty, mutta uusi rakennus.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

74



07.143 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Perkiö
Erkontie, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus lienee 1900-luvun alusta. Se on puolitoistakerroksinen,
harjakattoinen, vaakalaudoitettu huvila, jossa on umpikuisti. Pitkä
punainen pystylaudoitettu talousrakennus on pihan perällä samassa
rivissä tilojen 1:43 ja 1:39 talousrakennusten kanssa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Lippumäen (13.19) aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

07.145 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Puutarhurin talo
Ristinummentie 21

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on ollut Kallio-Kuninkalan puutarhurin asunto ja se on
peräisin 1900-luvun alusta, mahdollisesti 1920-luvulta.

Rakennus on harjakattoinen ja 1,5-kerroksinen. Ristinummentielle
avautuu kahden sisäänkäynnin avoukuisti, jonka päällä on kookas
poikkipääty. Julkisivuissa on punainen rimalaudoitus. Sokkeli on
porakivistä. Ikkunat on vaihdettu uudenaikaisiin 1960-luvun vaiheilla.

Päärakennukseen kuuluu talousrakennus, joka on päässyt huonoon
kuntoon.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Ristinummentien tiemaisemaa sekä Lippumäen (13.19)
aluekokonaisuutta.
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07.146 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Muonamiesten talo
Ristinummentie 23

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.19

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on tuvan ja kamarin hirsimökki 1900-luvun alusta, ja se on
ollut Kallio-Kuninkalan muonamiesten asuntona. Julkisivuissa on
punamullattu rimalaudoitus ja valkoiset nurkkalistat. Nurkkakivillä
seisova rakennus on melko huonokuntoinen. Tontilla on hirsinen,
vuoraamaton, punamullattu pihasauna, joka on huonokuntoinen.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Ristinummentien tiemaisemaa sekä Lippumäen (13.19)
aluekokonaisuutta.

07.160 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Sipoontie 51
Sipoontie 51

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva kiinteistö on maatila.
Tienvarren rakennus on 1,5-kerroksinen rapattu talo 1935-1950
-luvuilta. Siinä on tien puolella korkeat raput putkikaiteineen.
Rakennuksessa on ilmeisesti toiminut kauppa. Avoräystäsdetaljit on
muotoiltu tyylikkäästi. Ulkoasuun ei ole tehty merkittäviä muutoksia
vesikatteen vaihtoa lukuuntottamatta.

Pihapiirissä myös 1,5-kerroksinen puuverhoiltu maalaistalo ja navetta
sekä isoja puita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Sipoontien tiemaisemaa.
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07.179a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kotilinna 1
Kotilinnantie 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotilinna 1 ja 2 ovat Invan asuntoloiden jälkeen Järvenpään vanhimmat
asuinkerrostalot (vrt. 07.181). Ne ovat valmistuneet vuosina 1954-55.
Suunnittelija on arkkitehti Esko Suhonen ja arkkitehti Esko
Hyvärinen.Rakennuksissa on kolme asuinkerrosta. Mannilantien
puolella on ensimmäisessä kerroksessa liikehuoneistoja.
Rakennuksissa on loiva harjakatto, ulkonevat asuntoparvekkeet ja
rapatut julkisivut. Kotilinna 1:ssä on lasitetut parvekkeet.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusten paikalle on osoitettu
neljä- ja kolmekerroksisten lamellitalojen rakennusalat, jotka
noudattavat rakennusten ulkoseinien ulkopintojen rajoja.

Rakennuksilla on paikallishistoriallista, arkkitehtonista ja
kaupunkikuvallista arvoa.

07.179b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kotilinna 2
Kotilinnantie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotilinna 1 ja 2 ovat Invan asuntoloiden jälkeen Järvenpään vanhimmat
asuinkerrostalot (vrt. 07.181). Ne ovat valmistuneet vuosina 1954-55.
Suunnittelija on arkkitehti Esko Suhonen ja arkkitehti Esko
Hyvärinen.Rakennuksissa on kolme asuinkerrosta. Mannilantien
puolella on ensimmäisessä kerroksessa liikehuoneistoja.
Rakennuksissa on loiva harjakatto, ulkonevat asuntoparvekkeet ja
rapatut julkisivut.

Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusten paikalle on osoitettu
neljä- ja kolmekerroksisten lamellitalojen rakennusalat, jotka
noudattavat rakennusten ulkoseinien ulkopintojen rajoja.

Rakennuksilla on paikallishistoriallista, arkkitehtonista ja
kaupunkikuvallista arvoa.
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07.329 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Niemennokantie 25
Niemennokantie 25

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Vanhankylänniemessä uimarannan vieressä sijaitseva harjakattoinen
puuhuvila ei kuulu varsinaisiin kartanorakennuksiin, vaikka se sijaitsee
samalla tilalla. Rakennus on hirsirakenteinen ja valmistunut 1920-luvun
lopulla. Rakentaja on ollut luultavasti nimeltään Fagerström. Huvilaa on
kunnostettu ulkoapäin ja se on hyvässä kunnossa. Ikkunat ovat
alkuperäiset.

Rakennus kuuluu Vanhankylän alueeseen (13.06).

Alueella ei ole asemakaavaa. Aluetta koskee Vanhankylänniemen
käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja maisemallista merkitystä
osana Vanhankylänniemen kartanoympäristöä ja Tuusulanjärven
rantamaisemaa.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

08.001 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kirjailija Martin Löfbergin (Marton Taigan) talo
Harjutie 15

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee Loutissa Harjutien varrella suurehkolla
luonnonkauniilla tontilla. Se on tuotu Kannakselta 1920-luvulla, ja talon
rakennutti eläkemökiksi itselleen Kokkolan kaupunginjohtaja Jaatinen.
Kirjailija Martin Löfberg on asunut talossa vuokralla useita
vuosikymmeniä 1930-luvulta alkaen ja myöhemmin se on toiminut
taiteilija Pauli Pyykölän perheen asuntona. 1970-luvulla pihaan
rakennettiin Pauli Pyykölän ateljee ja autokatos.

1½-kerroksinen rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on tummansininen
peiterimalaudoitus. Satulakaton kulma on jyrkkä ja siinä on puolikaaren
muotoinen kattolyhty. Vesikatteena on saumattu pelti jalkaränneineen.
Ikkunat ovat alakerrassa T-ruutuiset, mutta alimmat ruudut on jaettu
vielä kahteen osaan vaakapuitteella. Yläkerran ikkunoissa on peräti 18
pientä ruutua. Rakennuksessa on kaksi rakennuksen rungosta
ulkonevaa sisäänkäyntikuistia, joissa on aumatut katot. Toinen
sisäänkäyntikuisteista on vanhoilla ikkunoilla lasitettu. Se lienee ennen
ollut avoin kuisti, jonka jälkeen on astuttu lasiverannalle, sillä
kulmauksen ikkunoissa on Kannakselta tuoduille huviloille tyypilliset
koristeelliset puitejaot.

Rakennus on edustava esimerkki Järvenpään terijokelaistaloista, jotka
muodostavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Marton
Taigan talo on yksi harvoista Järvenpäässä jäljellä olevista
kannakselaishuviloista. Se on paikallishistoriallisesti arvokas kirjailija
Löfbergin ja taiteilija Pyykölän kotina. Lisäksi rakennus sijaitsee Loutin
kalliolla hyvin näkyvällä paikalla ja on kaupunkikuvallisesti merkittävä.
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08.004 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Suviranta
Suvirannankatu 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Suviranta sijaitsee Lepolan kaupunginosassa, Tuusulanjärven
rannassa, suurella ja kauniilla tontilla. Taiteilija Eero Järnefelt rakennutti
sen ateljeekseen ja asunnoksi perheelleen vuonna 1901. Päärakennus
on arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema, piharakennus ja sauna
lienevät Eero Järnefeltin itsensä suunnittelemia. Järnefelt asui
Suvirannassa perheineen vuoteen 1917 saakka ympäri vuoden ja sen
jälkeen kesäisin. Seuraava asukas oli Järnefeltin tytär Laura
Kolehmainen (taiteilijanimeltään Laura Järnefelt).

Tyyliltään päärakennus edustaa kansallisromantiikkaa ja muistuttaa
englantilaista maalaisasumusta. Piharakennus ja saunarakennus ovat
ulkoasultaan perinteisempiä. Päärakennuksen ulkoasu ja sisustus ovat
säilyneet erittäin hyvin alkuperäisessä asussa. Viimeiset, 1980-luvun
puolivälissä aloitetut korjaukset tehtiin entisöiden arkkitehti Olli Kuusen
suunnitelmien mukaan. Tätä ennen oli jo 1980-luvun alussa
mainittavana muutoksena ulkoasuun vaihdettu tiilikatto tiiliprofiloituun
peltikatteeseen. Talossa oli alunperin 1920-luvun lopulle pärekatto.
Entisöinnin yhteydessä muutettiin palvelijanhuone apukeittiöksi ja
puhkaistiin ovi keittiön ja pääportaan eteisen välille. 1920-luvulla
asennettu keskuslämmitys korvattiin suoralla sähkölämmityksellä.
Uuneista osa oli purettu jo 1920-luvulla, osa 1950-luvun alussa. Myös
piharakennus ja sauna ovat säilyneet melko hyvin alkuperäisessä
asussa. Tien varressa sijaitsevassa piharakennuksessa on nykyään
vierasasunto, nykyaikaiset saunatilat ja autokatos. Päärakennus ja
rannan saunarakennus ovat hirsirunkoisia, piharakennus on
rankorakenteinen. Rantasauna on savusauna, jota on kunnostettu
vuosina 1999-2000 ja myöhemmin vesikaton osalta.

Suviranta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi

kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi osana Tuusulanjärven
kulttuurimaisemaa. Suviranta kuuluu olennaisena osana
Tuusulanjärven taiteilijayhdyskunnan rakennuksiin ja on Ainolan ohella
Järvenpään arvokkaimpia rakennusmuistomerkkejä. Eero Järnefeltin
ateljeena ja osana taiteilijayhdyskuntaa sillä on valtakunnallisestikin
merkittävää historiallista arvoa. Myös rakennushistoriallisesti
vuosisadan vaihteen arkkitehtuuria edustavat rakennukset ovat
arvokkaita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Tuusulanjärven itärannan taiteilijahuvilat muodostavat kansallisesti
arvokkaan kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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08.005 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Villa Kokkonen
Tuulimyllyntie 5

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Villa Kokkonen sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa
Tuulimyllyntiellä laajalla metsäisellä tontilla. Päärakennus, sauna ja
autotalli ovat vuodelta 1968. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti,
akateemikko Alvar Aalto ystävälleen säveltäjä, akateemikko Joonas
Kokkoselle. Päärakennus oli asuntona sekä Joonas Kokkosen
sävellysstudiona hänen kuolemaansa saakka. Järvenpään kaupungin
omistama Villa Kokkonen on toiminut vuodesta 2009 yksityisesti
ylläpidettynä Aalto-nähtävyytenä, kulttuurikohteena ja
konserttijärjestäjänä. Villa Kokkonen kuuluu Iconic Houses –verkostoon
maailman tunnetuimpien talomuseoiden kanssa.

Päärakennus on rankorakenteinen ja se edustaa Alvar Aallon
arkkitehtuurin kypsää kautta, johon liittyy viuhkamaisten ja aaltoilevien
muotojen käyttö. Alkuperäinen ulkoasu on säilynyt ennallaan. Myös
hirsisauna on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan, vaikka sen
päätyyn on lisätty kevytrakenteinen laajennus.

Rakennus on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde ja nuorin Tuusulanjärven taiteilijahuviloista. Se on ainoa
Alvar Aallon suunnittelema kohde Keski-Uudellamaalla. Villa Kokkonen
on mielenkiintoinen moderni vertailukohta vuosisadan vaihteen
taiteilijahuviloille.

Rakennus sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

09.010 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Keskuskoulu, Keskustan ala-aste
Kansakoulunkatu 1

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskuskoulu on valmistunut vuonna 1952. Sen on suunnitellut
arkkitehti Arvo Aalto. Näyttävän rakennuksen rapattuja ulkopintoja
koristavat liuskekivi sokkelissa sekä punatiili ikkunoiden ympärillä.
Rakennus ilmentää hienosti aikakautensa kouluarkkitehtuuria.
Kokonaisuuteen liittyy koulua ympäröivä 1950-luvun kerrostaloasutus.

Koulu sijaitsee laajalla tontilla, joka on koulujen ja urheilupalvelujen
käytössä. Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-4). Rakennusala on hyvin
väljä.

Koulukortteli on osa laajempaa koulu- ja liikuntapaikkojen alueellista
kokonaisuutta. Samassa korttelissa on muun muassa Juholan koulu
(kunniamaininta) Sipoontien varrella.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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09.016 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Harjulan koulu
Harjutie 9

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään kansakoulun (Kinnarin koulun) käytyä ahtaaksi päätettiin
rakentaa uusi koulurakennus Westermarckilta ostetulle tontille. Tämä
oli silloisen Tuusulan ensimmäinen kivikoulu, joka herätti komeudellaan
melkoista huomiota. Ensimmäinen laajennus tehtiin vanhan
rakennusrungon suorana jatkeena. Myöhemmät laajennukset on tehty
siipirakennuksina. Harjulan koulun vanhin osa, jonka on suunnitellut
ratamestari J.A.Aarnio, on vuodelta 1931. Jo vuonna 1935 tehdyn
laajennuksen on suunnitellut rakennusmestari Heikki Siikonen.
Seuraava laajennus tehtiin vuonna 1960 rakennushallituksen arkkitehti
Antero Pernajan suunnitelmien mukaan. Samaan aikaan rakennettiin
myös rivitalo opettajien asuntolaksi koulua vastapäätä.
Koulurakennuksen viimeisin laajennus on arkkitehti Pauli Halosen
suunnittelema ja valmistunut vuonna 1984.

Vanhimmat osat ovat tyyliltään selkeää ja hillittyä 1920- ja 1930-lukujen
klassismia, joka enteilee funkiksen tuloa. Vanhimman osan ulkoasua
on muutettu melko paljon, mm. pihan puolen keskeinen sisäänkäynti on
poistettu. Selkeästi modernit uudet osat on tehty mittakaavaltaan ja
myös materiaaleiltaan melko hyvin vanhaan sopeutuviksi. Vanha osa
on kohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa ja hallitsee
kokonaisuutta. Muutoksista huolimatta sen alkuperäinen hahmo on
edelleen selkeästi havaittavissa.

Harjulan koulu edusti valmistuessaan Yhteiskoulun tavoin aikansa
modernia rakentamista. Nämä rakennukset muokkasivat osaltaan
paikkakuntalaisten makua myönteisemmäksi tuolloin yleistyvälle
pelkistetylle rakentamiselle. Uudemmat osat kertovat
koulurakentamisen myöhemmästä kehityksestä. Harjulan koulu on
Loutin kaupunkikuvassa keskeinen julkinen rakennus, jonka vanhin osa

hallitsee näkymiä Harjutiellä. Rakennuksen vanhimmissa osissa on
tiilirunko, ja uusimmat osat ovat betonirunkoisia.

Tontti on merkitty asemakaavassa vuodelta 1980 opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-2). Rakennusalaa ei ole
rajattu.
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10.001 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Venäläinen vanhainkoti Betania
Vaahteratie 16

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee lähellä Haarajoen myllyä ja Lemmenlaakson
luonnonsuojelullisesti arvokasta jokilaaksoa. Se on valmistunut
asuinrakennukseksi ilmeisesti vuonna 1920. Rakennuksessa on
toiminut Betania-niminen venäläinen vanhainkoti 1950-luvun
puolivälistä 1970-luvulle, minkä jälkeen rakennus on ollut tyhjillään
vuoteen 2001. Rakennus on ollut asuinkäytössä vuodesta 2007 lähtien.

Rakennus on kaksikerroksinen ja mansardikattoinen. Siinä on kookas
poikkipääty ja sisäänkäyntikuistit, jotka ovat umpinaisia ja
harjakattoisia. Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua vaakapaneelia. Listat
on maalattu vaaleanruskeaksi. Pääosa ikkunoista on vaihdettu
jaottomiin ikkunoihin, joihin on lisätty rimoilla päälle ikään kuin
puitejako. Rakennuksen toimiessa vanhainkotina rakennuksen
sisätiloja on jaettu pienemmiksi, mutta huoneet on palautettu
alkuperäisiksi. Rakennuksen ulkoasu edustaa hengeltään
kansallisromantiikkaa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Betania on edustava 1920-luvun asuinrakennus. Yhdessä Haarajoen
myllyn kanssa rakennus muodostaa merkittävän
ympäristökokonaisuuden Vaahteratien varressa.

10.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Hautausmaan kappeli
Kaukotie 47

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.08

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Varhaista konstruktivismia edustava hautausmaan kappeli on
valmistunut vuonna 1957. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Tarja ja
Esko Toiviainen.

Rakennuksen tummanruskeaksi maalattu teräsrunko on näkyvissä
julkisivuissa ja runkokehä jatkuu sisääntuloaukion yli pergolamaisena
harvana kehänä. Neliönmalliset vyöhykkeet pilareiden välissä on
muurattu valkoisella tiilellä valkoisin saumoin. Yksikerroksisen
ikkunattoman osan yläpuolella on nauhaikkunat, joiden kautta valo
tulee kappeliin. Ulkotila jää kahden rakennusmassan väliin, joiden läpi
saattoväki kulkee. Kulmassa on eleetön valkoiseksi maalatusta
I-palkista toteutettu risti. Rakennuksessa on loiva satulakatto. Sokkeli
on muurattu ruskeasävyisestä vuolukivestä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on edustava esimerkki rakennusaikansa tyylistä. Se on
säilynyt alkuperäisessä ulkoasussaan ja se on arkkitehtonisesti
edustava.
Kappelilla on ympäristöarvoa hautausmaan keskeisimpänä
rakennuksena. Se on myös osa maakunnallisesti arvokasta
kulttuuriympäristöä.
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10.003 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ortodoksinen kirkko
Kartanontie 45

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ortodoksinen Neitsyt Marian Kasanilaiselle ikonille pyhitetty kirkko on
valmistunut vuonna 1979. Valkoiseksi rapattu pienehkö rakennus on
rakennettu perinteisen ortodoksikirkon mallin mukaan. Rakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Ivan Kudrjavtsew ja sen omistaa Helsingin
ortodoksinen seurakunta.

Rakennus ilmentää harvinaista käyttötarkoitusta ja on ainutlaatuinen
tyylihistoriallisten piirteidensä kannalta. Se on säilyttänyt hyvin
alkuperäisen ulkomuodon ja siinä jatkuu alkuperäinen käyttö.
Rakennuksella on merkitystä historiallisen prosessin todisteena
siirtokarjalaisen ortodoksiväestön sopeutumisesta Järvenpäähän.
Rakennus on edustava ortodoksikirkkorakennus ja sillä on
kaupunkikuvallista merkitystä Kaskitien ja Kartanontien kulmauksessa.

10.004 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Islamilainen moskeija
Keskitalontie 3

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee Kinnarissa Keskitalontien varrella. Rakennus on
valmistunut vuonna 1941 ja se on tiettävästi maailman pohjoisin
moskeija. Minareettitorni on rakennuksen elimellinen osa, kuten
moskeijoissa Keski-Venäjällä on vuosisatojen ajan ollut tapana.

Järvenpäähän Venäjän vallan aikana asettuneet tataarit alkoivat
rakentaa B. Shamaletdinin esityksestä rukoushuonetta talkootyönä
vuonna 1938. Rakennustyöt viivästyivät ja jatkosodan aikana
keskeneräiseen rakennukseen majoitettiin sotilaita. 1950-luvulla
rakennus oli vilkkaassa käytössä ja perjantairukoukset järjestettiin joka
perjantai. Tauon jälkeen perjantairukoukset on järjestetty vuoden 2016
alusta. Lisäksi rakennus on käytössä suurina juhlapyhinä sekä
yksityistilaisuuksissa. Rakennuksen omistaa Suomen Islamseurakunta
ja se palvelee Järvenpään ja lähiseudun muslimiyhteisöä.

Islamilainen rukoushuone edustaa tyylillisesti lähinnä 1940-luvun
funkishenkistä puurakentamista. Erikoisen rakennuksesta tekee
ulkoasua hallitseva ja yläosan aukotukseltaan koristeellinen
torniminareetti. Rakennusperinteeltään vastaavia moskeijarakennuksia
tavataan kaikilla Keski-Venäjän tataariasutuksen alueilla.

Moskeijan täydellinen peruskorjaus toteutettiin 2010-luvun alussa.
Rakennus on rankorakenteinen ja siinä on harjakatto. Julkisivun
vaakapanelointi on maalattu luonnonvalkoiseksi. Rakennuksen ikkunat
on uusittu. Ne ovat 4- ja 6-ruutuisia ja puitteiltaan ja listoistaan
valkoiseksi maalattuja. Otsalaudassa on kolme harmaaksi maalattua ja
kärjellään seisovaa neliön mallista koristetta. Yläosassa on 83



tummanharmaaksi maalattua kehystä. Rakennuksen toisessa
päädyssä on lisäksi kaksi pyöreätä ikkunaa. Rakennuksen
pääsisäänkäynnin portaat on muutettu leveämmäksi ja lisätty
sisäänkäynnin päälle puolikaaren muotoinen peltikatos. Myös
rakennuksen ulkoväri on muutettu entisestä sinisestä
luonnonvalkoiseksi.

Rakennus kuuluu olennaisena osana Järvenpään tataariasutukseen.
Rakennus on Järvenpään tataariasutuksen näkyvin ja selkein
esimerkki. Se on merkittävä Kinnarin kaupunkikuvassa erityisesti
Kartanontieltä alueelle saavuttaessa. Pienen, kulttuurisesti aluetta
rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun.

10.006 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vanha kirkko
Kirkkotie 2-6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.35

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään vanha kirkkorakennus on valmistunut vuonna 1940
seurakuntataloksi ja sen on suunnitellut arkkitehti Yrjö A. Vaskinen.
Tontti ostettiin lahjoitusvaroin ja rakentamiseen saatiin
materiaalilahjoituksia. Rakennuksen valmistumisen jälkeen jatkettiin
sisustusta ja muita töitä vielä vuosia, usein lahjoitusten avulla.
Itsenäinen Järvenpään seurakunta perustettiin vuonna 1952.
Rakennuksen omistaa Järvenpään seurakunta ja se on seurakunnan
monipuolisessa käytössä.

Rakennus on tiilirunkoinen. Rakennus edustaa niukkaa ja selkeää
ajalleen tyypillistä rakentamista. Se on säilynyt hyvin alkuperäisessä
ulkoasussa.

Vanha kirkko on keskeinen Järvenpään seurakuntaelämän historian
kannalta. Se on ensimmäinen Järvenpäähän rakennettu kirkollinen
rakennus ja liittyy olennaisesti itsenäisen seurakunnan syntyyn. Vanha
kirkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden viereen rakennetun uuden
kirkon (10.009) kanssa. Kirkonmäen rakennukset muodostavat
mielenkiintoisen rakennusryhmän, johon kuuluu esimerkkejä yli 50
vuoden ajalta.

Rakennus sijaitsee keskustassa kirkonmäellä samalla tontilla uuden
kirkon (10.009) kanssa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.
RKY-alueen rajaus:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4627
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10.009 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kirkko
Kirkkotie 2-6

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.35

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: Suojeltu rakennus (kirkkolaki)
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Monumentaalista teräsbetoniarkkitehtuuria edustava kirkko on
valmistunut vuonna 1968 ja sen on suunnitellut arkkitehti Erkki Elomaa.
Kirkon suunnitelma perustuu arkkitehtuurikilpailun vuonna 1963
voittaneeseen ehdotukseen. Rakennuksen omistaa Järvenpään
seurakunta ja se sijaitsee samalla tontilla vanhan kirkon (10.006) ja
uuden vuonna 2011 valmistuneen seurakuntarakennus Kirkonkulman
kanssa.

Karun askeettinen betonirakennus on lähes aukoton pohjoisen ja
lännen suuntaan ja ikkunoita avautuu itään ja sisäpihalle. Rakennuksen
lounaiskulmassa on massiivinen kuutionmuotoinen ja betonista valettu
kehikko kirkonkelloille. Rakennuksen massoittelu rinnetontille on
onnistunutta ja sisäpiha, jota rajaavat uusi ja vanha kirkko viistosti
toisiinsa nähden, on hieno. Vastaavia betonikirkkoja Suomessa ovat
Aarno Ruusuvuoren Tapiolan ja Huutoniemen kirkot.

Järvenpään kirkko ilmentää hyvin muutosta tyylisuunnassa ja rohkeutta
kirkkoarkkitehtuurissa 1960-luvulta. Vastaavan kaltaisia
betonibrutalistisia kirkkorakennuksia on Suomessa vain muutamia.
Rakennuksessa ilmenee alkuperäinen käyttö, materiaalit, arkkitehtuuri
ja tyyli. Se on arkkitehtonisesti erityinen ja kokonaishahmoltaan eheä.
Muodostaa arvokkaan kokonaisuuden vanhan kirkkorakennuksen
kanssa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.
RKY-alueen rajaus:
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4627

11.009 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Vanha kaupungintalo
Urheilukatu 6, Mannilantie 4

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpään ensimmäinen kaupungintalo sijaitsee Mannilantien ja
Urheilukadun kulmauksessa samalla tontilla opettajien asuntolan
(09.011) kanssa. Rakennus on valmistunut 1955 ja sen on suunnitellut
arkkitehti Jorma Järvi. Nykyisin rakennuksessa toimii kaupungin
perheoikeudellinen yksikkö ja siinä on asuntoja.

Rakennus on 3-kerroksinen, rapattu ja harjakattoinen. Suorakulmaista
muotoa korostaa räystäättömyys. Mannilantien ja Urheilukadun
kulmauksen suuntaan on 1950-luvulle tyypillinen viisto uloke.
Julkisivujen väri on keltainen ja vesikatteena rakennuksessa on
punainen tiili. Sisäänkäynnin portaat ovat vuolukiveä. Sisäänvedetyn
länsipäädyn kulmaukseen on sijoitettu parvekkeet ja niitä on muutamia
myös pitkillä sivuilla. Parvekkeissa on metallikaiteet ja ne ovat
kattamattomia. Sokkeli on muutettu vaakauritetuksi betoniksi.

Etupihan nupu- ja noppakiveys on käytettyä, kulunutta kiveä ja se
korostaa kaunista, oman aikansa kulttuurirakennusta. Rakennuksen
oleskelupihan liuskekiveys ja pihalta autotalleille laskeutuvat
massiiviliuskekiviportaat on suunniteltu päädyn sisäänkäynnin
liuskekiviportaita mukaellen. Oleskelupihan kasvit ovat kotimaista
kantaa, maatiaisia ja erikoiskasveja vanhojen jalopuiden katveessa.

Asemakaavassa rakennusala on rajattu rakennuksen ulkoseinän
ulkopintojen mukaan ja rakennusoikeus on merkitty käytettyä
kerrosalaa pienemmäksi.

Rakennus kokonaishahmoltaan eheä ja se on edustava esimerkki
1950-luvun rakentamistavasta ja tyylistä. Vanha kaupungintalo 85



kaupunkikuvallisesti tärkeä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

11.018 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Setlementti Louhela
Mannilantie 19b

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Setlementti Louhelan toimitalo on valmistunut Järvenpään keskustaan
vuonna 1953 arkkitehti Irma Paasikallion suunnitelmien mukaan.
Rakennuksessa aloitti lastentarha, joka ehti toimia lähes 20 vuotta
ainoana paikkakunnalla. Toisessa vaiheessa on ollut tarkoitus rakentaa
juhla- ja voimistelusali, joka kuitenkin on jäänyt rakentamatta. Nykyisin
tiloissa toimii Setlementtiyhdistyksen kansalais-, kerho- ja
opetustoimintaa.

Rakennus on 2-3 -kerroksinen lukuunottamatta sisäänkäynnin
poikkipäätyä, joka on yksi kerroksinen.Rakennus on kivirakenteinen ja
harjakattoinen. Rapatut julkisivut ovat keltaiset. Pohjoiseen avautuvat
sisäänkäynnit ovat sisäänvedettyjä ja niissä on tiilimuurattu kehys.
Sisäänkäyntejä kattaa yläpuolella oleva avoparveke. Ikkunat ja ovet
ovat säilyneet alkuperäisinä. Vesikatteena on punainen tiili ja
avoräystään rakenteet on koristeleikattu. Sisäänkäyntipoikkipäädyn
katos ja portaiden koristeelliset metallikaiteet ovat kauniit ja
1950-luvulle tyypilliset. Katoksen kulmastaan pyöristetty reuna on
poimutettua kuparia ja se on tuettu pilarein.

Rakennus on edustava esimerkki 1950-luvun rakentamistavasta ja
tyylistä. Lisäksi rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä radan
varressa ja sen ali menevän alikulun läheisyydessä.
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01.007 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Puotilan tila
Puotilantie 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Puotilan tila sijaitsee Teriojan asuntoalueen eteläpuolella. Tilaa
ympäröivät muilta sivuilta viljellyt pellot, jotka rajautuvat lännestä
Järvenpääntiehen.

Tilan rakennukset on siirretty nykyiselle paikalleen isojaossa 1896.
Nykyinen päärakennus on rakennusmestari Perttilän suunnittelema ja
se on valmistunut vuonna 1935. Sitä on laajennettu 1960-luvulla. Tilalla
on jäljellä yli 200 vuotta vanha hirsiaitta, joka on siirretty Tuomalan
kylästä, jossa tila sijaitsi ennen isojakoa. Lisäksi tilalla on 1920-luvulla
rakennettu tiilinavetta, sekä muutama uudempi piharakennus. Tila on
yksityisomistuksessa ja edelleen maatalouskäytössä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Puotilan tilalla on merkitystä isojaon todisteena. Tilan rakennuksissa on
näkyvissä eri aikakausien tyylit, jotka ilmentävät myönteisellä tavalla
käytön historiaa ja jatkuvuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.010 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Veli Paloheimon tila
Velitie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Veli Paloheimon tila sijaitsee Ristinummentien pohjoispuolella, aivan
Velitien varrella. Päärakennus on 1940-luvun lopulta ja Veli Paloheimon
itsensä suunnittelema. Myös moninaiset talousrakennukset ovat
pääosin Veli Paloheimon suunnittelemia ja 1940- ja 1950-luvuilla
rakennettuja.
Rakennukset eivät ole olleet käytössä ja ovat päässeet huonoon
kuntoon.

Tilan päärakennus on kaksikerroksinen ja L-mallinen vinkkelirakennus.
Sen julkisivut ovat valkoiseksi maalattua peiterimalaudoitusta. Aumattu
katto on savitiiltä. Päädyn sisäänkäynnin päällä on lapekatteinen katos.
Samalla julkisivulla on kaksi pyöreätä ikkunaa toisessa kerroksessa.
Ikkunoiden puitteet ja vuorilistat sekä ulko-ovi ympäryksineen on
maalattu siniseksi.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Tilan päärakennus on edustava ja eheä 1940-luvun rakennus, joka
ilmentää aikansa arkkitehtuurin ihanteita ja joka on säilynyt hyvin
alkuperäisessä ulkoasussaan.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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01.014 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Pohjolan tila
Pohjolantie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pohjolan tila sijaitsee metsäisen alueen keskellä Ainolanväylän
eteläpuolella Ristinummen kylässä. Alueen itäpuolella kaupan
asemakaava, jonka infraa on ryhdytty rakentamaan.

Tila on perustettu vuonna 1927 erottamalla maat Saarela-Puotilan
tilasta. Päärakennus on 1920-luvulta ja komea tiilinavetta on
valmistunut vuonna 1935. Ladossa on toiminut Tanssitalo.
Päärakennus on tyhjillään.

Päärakennus on puolitoistakerroksinen ja mansardikattoinen talo.
Julkisivuissa on valkoiseksi maalattu peiterimalaudoitus. Ikkunat ovat
monijakoiset ja niissä on kaunis aedikulakehys. Pääsisäänkäynti on
komea rakennuksen rungosta ulkoneva, puolitoistakerroksinen
lasikuisti, jonka päätykolmiossa on tympanon koriste. Pohjoisen
suuntaan avautuvalla lyhyellä päätyjulkisivulla on toinen
sisäänkäyntikusti, joka on matalampi ja siinä on pienemmät ikkunat.
Itäpuolen pitkällä lappeella on kaksi lapekattoista kattolyhtyä.
Rakennuksen ovet ovat pystypaneloituja ja tumman ruskeaksi
maalattuja. Vesikatteeksi on vaihdettu aaltopoimutettu huopalevy.
Räystäät ovat umpinaiset. Rakennuksen perustus on lohkottua
luonnonkiveä.

Tilaan kuuluvat laajat maa-alueet ovat asemakaavoittamattomia.

Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä 1920-luvun asussaan ja se
on edustava esimerkki rakennusaikansa rakentamistavasta ja tyylistä.
Siinä on esteettisesti harkittuja yksityiskohtia.

01.033 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Lato/varastorakennus
Tuulimyllyntie 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.06

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee Vanhankylän kaupunginosassa Vanhankylän
alueella (13.06). Tuulimyllyntien varressa, ratsastustallien yhteydessä.
Villa Kokkonen sijaitsee rakennuksen eteläpuolella.

Rakennus on toiminut kartanon latona ja varastona. Samassa
yhteydessä on toiminut myös puimala ja viljanpuhdistustilat. Nykyisin
rakennus toimii varastona. Rakennus lienee peräisin 1800-luvulta. Vielä
1950-luvulla rakennus oli huomattavasti nykyistä pidempi, lähes
satametrinen. Rakennuksen ulkoasuun ei ole viime vuosikymmeninä
tehty suuria muutoksia. Rakennuksen satulakaton lappeet jatkuvat
pitkinä ja kahdella pilarilla tuettuna julkisivujen yli ja muodostavat alleen
katettua ulkovarastotilaa. Vesikatteena on aaltoileva huopakate.
Julkisivut ovat punamullattua lomalautaa. Päädyssä on leveät,
molempiin suuntiin avautuvat liukovet.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennus on sijaitsee näkyvällä paikalla Vanhakylän alueella
Tuulimyllyntien varressa. Rakennus sijoittuu maakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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01.036 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Oravala
Kaskelantie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Oravala sijaitsee Järvenpään ja Sipoon rajan lähellä, Skogsterintien ja
Keravanjoen välissä. Pihapiirissä on useita rakennuksia, joista osa on
eläinsuojia.

Pientilan päärakennus lienee 1920-luvulta. Rakennus muodostuu
kahdesta toisiinsa yhdistetystä talosta. Yksi- ja puolitoistakerroksisesta
osasta. Molemmat ovat satulakattoisia. Kookkaammassa on frontonit
molempiin lappeiden suuntiin. Julkisivuissa on valkoiseksi maalattu
vaaka- ja pystylaudoitus. Ikkunat ovat 4- ja 6-ruutuisia. Puitteet ovat
valkoiset ja listoitus vihreä. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on ollut
pyöreä ullakonikkuna, joka on muutettu kärjellään seisovaksi neliöksi.
Vesikatteena on tummanharmaa tiiliprofiilipelti.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on ympäristöarvoa Keravanjoen rantamaisemassa.

01.038 Sisältö päivitetty: 17.08.2017

Stenbackan navetta
Puistotie 27-29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Stenbackan navetta sijaitsee samalla tontilla Kyrölän koulun
kanssa. Rakennus on valmistunut vuonna 1916. Sen julkisivuja on
muutettu 1950-luvun tyyliin. Julkisivut ovat rapatut. Nykyisin rakennus
on toimistokäytössä.

Rakennuksella on ympäristöarvoa osana Kyrölän koulun tonttia
Puistotien, Kyröläntien ja Neilikkakadun rajaamalla alueella.
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01.041 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kotitalousopiston sivurakennus
ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.02

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopiston sivurakennus on punamullattu, yksikerroksinen
lautarakenteinen varasto aivan pyörätien vieressä, osittain
Sibeliuksenväylän katualueella.

Rakennusala on osoitettu asemakaavaan ulkoseinien ulkopintojen
mukaisesti ja rakennusoikeus on merkitty toteutuneen mukaan.

Rakennuksella on historiallista merkitystä osana Kotitalousopiston
rakennuskantaa ja ympäristöarvoa Sibeliuksenväylän varressa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

01.044 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pohjolan tilan navetta
Pohjolantie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Pohjolan tilaan (01.014) kuuluva, vuonna 1935 rakennettu tiilinavetta
on osa metsäiselle kumpareelle rakentunutta maatilan talouskeskusta.
Navetan julkisivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä, sokkeli on
betonia. Satulakatto on saumapeltiä ja sen lappeilla on lunetti-ikkunat ja
päädyissä ns. kissanhyllyt. Rakennuksen julkisivuissa ja päädyissä on
ruutuikkunat. Päätykolmiota korostaa pyöreä ikkuna, joka toistuu myös
sivujulkisivuilla. Navetan ylisille vie betonirakenteinen silta
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02.009 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Rajalan tilan aitta
Purjopolku 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

1800-luvun lopulla rakennetusta Rajalan tilasta on jäljellä pieni aitta.
Vieressä ollut tilan torppa on purettu. Päreellä päällystetty aitta on
jäänyt uudehkon omakotitalon piharakennukseksi.

Aitan matala sisäänpäin aukeava ovi, pärevuoraus, katon vuoliaiset ja
pitkät nurkat viittaavat 1700-luvun rakentamisen tapaan ja mahdollisesti
aitta on vielä vanhempi, kuin tuolloin rakennettu Rajalan tila.

Rakennus on ulkoasultaan huonossa kunnossa, päreverhous ja hirret
ovat pahasti kuluneet.

Vastaavan kaltaisia rakennuksia ei ole säilynyt Järvenpäässä.
Rakennus on säilynyt alkuperäisessä muodossaan ja siitä ilmenee
hyvin vanha kansanrakennusten rakentamistapa ja materiaali.

03.006 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Purolan asema
Ankkapurontie 108

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Purolan asema Wärtsilän kaupunginosassa on yksikerroksinen
pienehkö puurakennus on valmistunut 1920-luvun alussa. Sen ovat
rakentaneet paikalliset asukkaat talkoilla. Rakennus on ollut
asuinkäytössä asematointojen loputtua.Purolan asema-alueen
henkilöliikenne on lakkautettu kokonaan maaliskuussa 2016.
Rakennuksen pihapiiri ei näytä nykyisin vakituisesti asutulta.

Entinen asemarakennus on yksikerroksinen, satulakattoinen rakennus
jonka julkisivuissa on siniseksi maalattu peiterimalaudoitus. Ikkunat
ovat pääosin 6-ruutuisia ja puitteiltaan ja vuorilaudoiltaan valkoiseksi
maalattuja. Rakennuksen sisäänkäynti on radanpuoleisen pitkän
julkisivun kulmauksesta, eikä sitä ole katettu. Vesikate on tiiltä ja
perustus lohkottua kiveä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksen arvot liittyvät sen harvinaiseen käyttötarkoitukseen ja
sillä on merkitystä paikallisella tasolla asemasta kertovana esimerkkinä.
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05.002 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Järvenpään sahan/Harjuvaaran rakennus
Torpantie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään sahan entinen asuinrakennus sijaitsee Torpantien varressa
Kinnarin kaupunginosassa ja se on valmistunut 1920-luvun
puolivälissä. Siinä on tiettävästi ollut kolme asuntoa sekä
piharakennuksessa sauna ja kolme erillistä liiteriä. Myöhemmin talossa
on asunut yksi perhe.

Rakennus on nopan mallinen, korkea ja jyrkkäkattoinen talo. Julkisivut
ovat keltaiseksi maalattua vaakapaneelia. Ikkunat ovat pääosin
T-ruutuisia, joissa ylin ruutu on jaettu neljään ruutuun pystyjaolla.
Umpinaisessa sisäänkäyntikatoksessa on aumattu katto.
Rakennuksessa on jugendvaikutteita, kuten päätyräystään koristeet.
Rakennus on perustettu betonipilareille rinnemaastoon. Pilarivälit on
laudoitettu umpeen.

Vesijohto ja viemäri on rakennettu taloon 1960-luvulla ja puulämmitys
on muutettu sähkölämmitykseksi.

Rakennuksella on kokonaishahmoltaan eheä ja alkuperäisessä
asussaan. Lisäksi sillä on ympäristöarvoa näkyvällä paikalla Torpantien
varressa.

05.014 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Wärtsilä
Wärtsilänkatu 100

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1834 perustettu Wärtsilä aloitti toimintansa Järvenpäässä
vuonna 1969, jolloin sen ensimmäinen tehdasrakennus kaupungissa
valmistui. Myöhemmin alueelle on tehty uusia rakennuksia ja niitä on
nykyisin toistakymmentä. Rakennukset muodostavat näyttävän
päätteen Wärtsilänkadulle. Pääosan rakennuksista on alun perin
suunnitellut arkkitehtitoimisto Kurt Simberg & co, mutta niihin on
myöhemmin tehty runsaasti muutoksia. Nykyisin tehdas on yksi
Järvenpään merkittävimmistä teollisuuslaitoksista.

Wärtsilän tehdasrakennuskompleksilla on merkitystä teollisen
toiminnan todisteena ja sillä on ympäristöarvoja Wärtsilänkadun
päätteenä ja Vähänummentien varrella hallitsevana kokonaisuutena.

92



05.017 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Piirosen valmisvaatetehdas
Lukionkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Punatiilinen, 2-kerroksinen isoilla nauhaikkunoilla varustettu entinen
Piirosen vaatetehtaan rakennus on valmistunut vuonna 1957. Sen on
suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas. Rakennus on
lähes alkuperäisessä kunnossa ja melko hyväkuntoinen. Rakennuksen
ikkunat on uusittu. Rakennuksessa toimii nykyään liikuntakeskus
Piironen.

Rakennusala on osoitettu entiselle tehdasrakennukselle ulkoseinien
ulkopintojen mukaan ja rakennusoikeus on merkitty toteutuneen
mukaan samoin kuin tontilla sijaitsevalle kaupunkikuvallisesti arvokaalle
muuntajalle.

Rakennus liittyy Järvenpään teollistumisen historiaan. Rakennuksella
on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

05.028 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 111
Vanha valtatie 111

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen tinaamorakennus sijaitsee Vanhan valtatien ja Hiekkakadun
risteyksessä. Läheisyydessä sijaitsee jälleenrakennusajan omakotitalo
ja pohjoispuolen alue on täydennysrakennettu tiiviisti 2000-luvun
alussa. Tontin maaperä on saastunut tinaamotoiminnan takia.

Rakennus on pitkänomainen puurakennus, jossa on satulakatto.
Julkisivut ovat okran väriseksi maalattua peiterimalaudoitusta. Osa
isoista ja alkuperäisinä säilyneistä 12-ruutuisista ikkunoista on peitetty.

Rakennus edustaa harvinaista käyttötarkoitusta entisenä tinaamona.
Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa
osana Nummenkylän raittimiljöötä.
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06.025 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kansallis-Osake-Pankin toimitalo
Mannilantie 41, Sibeliuksenkatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen KOP:n rakennus sijoittuu Mannilantien ja Sibeliuksenkadun
väliin ja sen itäpuolitse kulkeva jalankulkuväylä leveine portaineen
yhdistää kadut. Rakennus on vuonna 1969 valmistunut, modernistinen
liiketalo, jonka on suunnitellut arkkitehti Keijo Petäjä.
Viereisellä tontilla on Kurrenkulman liiketalo (06.029).

Rakennus on matala ja tasakattoinen rakennus, joka on sovitettu
rinteeseen. Julkisivumateriaalina on käytetty paljon lasia ja keltatiiltä.
Rakennuksessa toimii nykyisin kuntosali ja Kela. Julkisivujen
estetiikkaa heikentää kuntosalin värikkäät, kookkaat ja monilukuiset
mainosteippaukset.

Asemakaavassa rakennusala on osoitettu rakennuksen ulkoseinien
mukaan.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä
Järvenpään keskustan modernistisesta liikerakentamisesta.

06.026 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Haarajoen Perhelä
Raitatie 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Liikerakennus sijaitsee Haarajoenkadun ja Raitatien kulmauksessa.
L-mallinen, rapattu 1,5-kerroksinen ja tyyliltään osuuskauppafunkista
edustava liikerakennus on valmistunut vuonna 1948.

Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia, mutta rakennus on
tyhjillään. Tontti on jaettu ja sille on rakennettu rivitalo.

Rakennus on paikallisesti arvokas, harvinaistuva esimerkki 1940-luvun
liikerakentamisesta.
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06.029 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kurrenkulma
Mannilantie 39, Sibeliuksenkatu 15

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kurrenkulma on toimisto- ja pankkitalo sijaitsee Järvenpään
keskustassa Mannilantien, Asemakadun ja Sibeliuksenkadun
rajaamalla pienellä tontilla. Rakennus on valmistunut vuonna 1988.
Suunnittelija on arkkitehtitoimisto Marja ja Keijo Petäjä Ky.
Rakennuksessa toimivat nykyisin Nordea ja Terveystalo.

Mannilantien ja Asemakadun kulmaan porrastaen madaltuva rakennus
on monimuotoinen ja hyvin suunniteltu. Yksikerroksinen lasiosa
kulmauksessa on pyöristetty ja sitä kattaa kuparipäällystetty lippa.
Sisäänvedetyt 4- ja 5-kerroksiset toimisto-osat ovat kuin erillisiä,
toisiinsa liitettyjä, eri korkuisia ja veistoksellisia rakennuksen osia.
Veistoksellista muotoa korostaa hallittu materiaalien käyttö. Julkisivut
ovat pääosin vaaleaa klinkkerielementtiä, toimistokerroksissa on
nauhaikkunat kuparipuittein ja -ikkunavälilevyin.

Tontti on täyteen rakennettu. Viereisellä tontilla on entinen KOP:n
toimitalo (06.025), nykyinen Osuuspankki.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä
Järvenpään keskustan modernistisesta liikerakentamisesta.

06.030 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ylänkötie 39
Ylänkötie 39

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ylänkötie 39 on valmistunut Ylänkötien ja Kinnarinkadun kulmaan
vuonna 1989. Suunnittelija on Kalevi Lankinen.

Yksikerroksisessa rakennuksessa on käytetty useita runkomateriaaleja;
terästä ja betonia ja liimapuupalkkeja. Julkisivut ovat lasia ja valkoista
teräskäsettia. Hallitseva elementti rakennuksessa on alaosastaan
kaarevat ja siniseksi maalatut liimapuupalkit ja poimutettu katto.

Rakenteellinen ratkaisu on poikkeuksellinen ja rakennuksen polveileva
kattomuoto on kaupunkikuvaa elävöittävä.
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07.020 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Suurosen perikunnan talo
Korkokuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Suurosen perikunnan talo on rakennettu 1800-luvun puolella.
Rakennusta on myöhemmin laajennettu runkoa leventämällä, jolloin
mm. kattomuoto on muuttunut. Talossa on alkuperäistä hirsirunko ja
osa rautatien puoleista julkisivua.

Tontilla on vanhan talon lisäksi myös uusi asuinrakennus.

Rakennus on ulkoasultaan melko huonossa kunnossa; julkisivuissa on
kosteusvaurioita ja julkisivumaalaus on rapistunut, lisäksi rakennus on
painunut epätasaisesti.

07.022 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ahtian huvila
Kiviojantie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Ahtian huvila on valmistunut vuonna 1908. Jugendvaikutteinen
korkea ja jyrkkäkattoinen huvila oli alunperin yksikerroksinen ja se
korotettiin myöhemmin nykyiseen korkeuteensa. Rakennus maalattu ja
vesikate vaihdettu. Aikaisemmin vaalea rakennus on maalattu
keltaiseksi ja ruskeat vuorilaudat ja nurkkalistat on maalattu valkoisiksi.
Vesikatteena on musta profiilipelti.

Tontille on rakennettu 2-kerroksinen rivitalo.
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07.027 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Samarhanin huvila
Pykälistöntie 30

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Samarhanin huvila edustaa tataarien rakennusperintöä. Se on varsin
tavanomainen 1940-luvulla valmistunut rankorakenteinen puutalo.
Erikoisen siitä tekee koristeellinen kuisti. Rakennuksen ikkunat on
uusittu tuuletusikkunallisiksi 1970-luvulle tyypillisiksi ikkunoiksi.

Tontilla on lisäksi kuistin tapaan koristeltu leikkimökki ja suurehko
piharakennus kadun varressa. Samarhanin huvila kuuluu osana
Järvenpään tataariasutuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen
kokonaisuuteen. Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön
rakennukset liittyvät itsenäisyyden ajan alkuun.

07.038 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Jotunin huvila
Vuoritie 32

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Jotunin huvila on tuotu Kannakselta ja pystytetty nykyiselle paikalleen
vuonna 1924. Rakennuksessa on säilynyt terijokelaistaloille tyypillinen
koristeellinen lasikuisti. Jotunin huvila kuuluu osana Järvenpään
terijokelaistalojen seudullisesti merkittävään kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen kokonaisuuteen. Rakennus on peruskorjattu 1970-luvun
lopulla ja sen ulkoasu on muuttunut melko paljon. Siihen on mm. lisätty
avokuisti, ikkunat on uusittu pariin otteeseen ja julkisivut on lisäeristetty
ulkoapäin.

Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi sauna ja ulkorakennus sekä
2000-luvulla toteutettu omakotitalo kiinteistön eteläosassa. Pihaan on
ladottu kivipengerryksiä.
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07.042 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ateljee-rivitalo
Riihitie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Viiden asunnon ateljee-rivitalo on valmistunut vuonna 1967 ja sen on
suunnitellut arkkitehti Kirmo Mikkola. Konstruktivistinen rakennus
mahdollistaa sisätiloissa erilaisia järjestelyjä asukkaan tarpeiden
mukaan. Asunnoissa on kahden kerroksen korkuiset ateljeetilat.
Rakennuksen valmistuttua asukkaiden muodostama taiteilijayhteisö
järjesti Järvenpäässä taidetapahtumia ja näyttelyitä, mm. ART-FARM
-tapahtuman Seutulan kartanon navetassa vuonna 1969.
Rakennuksessa on jatkuvasti asunut taiteilijoita, joskin asukkaat ovat
vuosien myötä osittain vaihtuneet. Rakennuksen omistaa Asunto Oy
Ateljeerivi.

Rakennuksen pohjoispuolelle on tehty arkkitehti Juhani Pallasmaan
suunnittelema laajennusosa.

Alkuperäistä ulkoasua on muutettu hiukan. Kolmen asunnon alakerran
ikkunoita on pienennetty, ikkunoihin on vaihdettu lämpölasit, julkisivun
Karkapan-levyt on vaihdettu vaakalaudoitukseksi ja katon kallistusta on
lisätty korottamalla reunusta. Kesällä 2000 talo on siirtynyt
kaukolämpöön.

Rakennuksen arvo liittyy sen käyttöön taitelijayhteisön asuntona ja
rakennuksen edustavuuteen hyvänä 1960-luvun rivitaloesimerkkinä.
Rakennuksen suunnittelusta on vastanneet nimekkäät suomalaiset
arkkitehdit Kirmo Mikkola ja Juhani Pallasmaa.

07.046 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Nisametdininin asuinrakennukset
Metsolantie 38

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

1930-luvun lopulla valmistuneet Nisametdinin asuinrakennukset
kuuluvat Järvenpään tataariasutukseen. Tontilla on kaksi vanhaa
rakennusta ja kolmannen puretun rakennuksen tilalle on tehty kookas
uudisrakennus. Vanhat rakennukset on modernisoitu 1960-luvulla
nykyiseen loivasti harjakattoiseen ja vaakalaudoitettuun asuunsa.

Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät
itsenäisyyden ajan alkuun.
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07.049 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Entinen Ollinmaan talo, Tyynelä
Tuomonkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tyynelän tila on lohkottu Puotilan perintökartanon maista.
Päärakennuksen perusosana on vuonna 1905 valmistunut Frans
Grönmarkin rakentama kolmen huoneen hirsimökki, jota on laajennettu
kamreeri Heinilän toimesta vuosina 1931-32.

Rakennusta on korjattu huolellisesti entistäen. Lukuisia eri puu- ja
kasvilajeja kasvavaa aiemman omistajan tohtori Paavo Ollinmaan
1950-luvulta lähtien istuttamaa pihaa on myös kunnostettu.
Rakennuksen länsipäätyyn on tehty laajennus vuoden 2003
inventoinnin jälkeen.

Pääradan alikulkujärjestelyt Ristinummella ovat vieneet osan
kiinteistöstä ja samalla Tyynelän vanha piharakennus on jouduttu
purkamaan vuonna 1999.

07.052 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Asuintalo Koivumäki
Oritmurrontie 21

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koivumäen talon perusosana on ilmeisesti jo 1800-luvulla valmistunut
hirsimökki, joka on laajennettu nykyiseen kokoonsa tiettävästi 1916.
Rakennuksen sisätiloissa on suoritettu peruskorjaus 1970-luvulla.
Ulkopuolelle on lisätty avokuisti ja vanhat ikkunat on vaihdettu
moderneihin jaottomiin ikkunoihin. Vuonna 1998 on tehty laajamittainen
remontti.

Tontti on täydennysrakennettu hyvin tiiviiksi ja vanha talo on jäänyt
ahtaaseen nurkkaan.
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07.056 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Tataarien asuinrakennus, Sadikin huvila
Metsolantie 28b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Entinen Sadikin huvila on 1940-luvun alussa valmistunut puutalo. Se on
luultavasti alkuperäisen omistajan Sadikin itse suunnittelema.
Päärakennuksen lisäksi tontilla on punamullalla maalattu
pystyrimalaudoitettu satulakattoinen ulkorakennus Metsolantien
varressa. Pihalla kasvaa kookkaita puita.

Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on frontonit molemmin puolin.
Umpinainen matala kuisti on rakennuksen kulmassa. Julkisivut ovat
keltaiseksi maalattua vaakapanelointia.

Rakennuksella on historiallista todistusvoimaisuutta tataariasutuksen
todisteena ja siitä kertovana esimerkkinä, vaikka rakennuksen
ulkomuodossa ei ole havaittavissa voimakkaita tataariarkkitehtuurille
tyypillisiä piirteitä.
Rakennus on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.
Pienen, kulttuurisesti aluetta rikastavan yhteisön rakennukset liittyvät
itsenäisyyden ajan alkuun.

07.059 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Terholan tila
Terholantie 61

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tontilla on ollut kaksi asuinrakennusta, joista vanhempi mökki on
ilmeisesti 1920-luvulta. Se on hirsirunkoinen ja harjakattoinen pieni
rakennus. Uudemman, kaksikerroksisen rakennuksen runko lienee
tuotu Terijoelta. Rakennuksen ulkoasua on muodistettu ikkunoiden ja
julkisivuverhouksen osalta (karjalapontti). Vanhempi mökki ei ole enää
asuinkäytössä. Tontilla on myös lautarakenteinen, 1920-luvulla
rakennettu talousrakennus, joka kuuluu samaan
rakennuskokonaisuuteen.

Vuosina 2014-15 tontille Terholantien varteen on rakennettu kookas
paritalo, joka peittää näkymän vanhoille rakennuksille. Pihan
lautarakenteinen ulkorakennus on puoleksi lohkotulla tontilla.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on asuin- ja
kasvitarharakennusten korttelialuetta (AV).
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07.060 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Porvalla
Porvalla

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Porvalla-torppa on peräisin 1900-luvun alusta. Se sijaitsee
Ristinummella näkyvällä paikalla tien varressa. Rakennus on huonossa
kunnossa ja tyhjillään. Tontilla on isoja omenapuita.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä Ristinummen
kyläympäristössä.

07.067 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Nykyrin talo
Torpantie 34

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennuksen paikalla sijaitsi ennen Blixtin torpan aitta. Tämä torppa oli
osa Järvenpään kartanoa. Rakennuksen vanhin, hirsirakenteinen osa
on vuodelta 1916. Alkuperäinen osa oli taitekattoinen, keittiön, kamarin
ja ullakkokamarin käsittävä rakennus. Rakennusta on laajennettu
vuonna 1952 leventämällä rakennusrunkoa itään, jolloin taitekatto
muuttui epäsymmetriseksi. 1970-luvulla rakennettiin tasakattoinen
sauna- ja pesutilaosa pohjoispäähän. Vuonna 1989 saunaosa
korotettiin kaksikerroksiseksi rakentamalla sen päälle ateljeehuone
arkkitehti Anneli Lyytikän suunnitelmien mukaan. Myöhemmin on tehty
laajennus talon eteläpuolelle (lasiveranta ja parveke).

Rakennuksessa on vaalea vaakapanelointi, hienot ikkunat, erikoinen
kattomuoto: mansardi ja taite eri puolilla taloa. Tontille on rakennettu
kookas asuinrakennus ja kaksi talousrakennusta Torpantien varteen.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuinpientalojen
korttelialuetta (AP-5).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Torpantien aluekokonaisuutta.
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07.068 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pekka Harjuvaaran talo
Torpantie 48

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Asuinrakennus on ilmeisesti 1910-luvulta. Alkuperäistä hirsirunkoista
rakennusta on laajennettu radan puolelta lautarakenteisella osalla.
Rakennus on ollut sahan työväen asuntona, jolloin siihen tehtiin erilliset
sisäänkäynnit yläkertaan ja rakennuksen harjaa korotettiin. Harjuvaarat
ostivat talon 1950-luvun alussa.

Asuinrakennuksen ikkunat olivat alunperin T-malliset, mutta ne
vaihdettiin 1970-luvun lopussa. Myöhemmin ikkunat on joko vaihdettu
tai niihin on lisätty valepuitteet lasin pintaan. Rakennuksen
pohjoispäässä on lasikuisti.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuinpientalojen
korttelialuetta (AP-5).
Tontille on täydennysrakennettu omakotitalo ja 3 rivitaloa.
Täydennysrakentamisesta huolimatta vanhalla rakennuksella on
hierarkkinen asema tontilla.

07.071 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vehkatie 6
Vehkatie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: EI

Rakennus on kaksikerroksinen, jyrkkäharjainen vuonna 1928
rakennettu huvila/omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleaksi maalattu
vaakapaneeli. Rakennus on kunnostettu ja siihen on teetetty vanhan
mallin mukaan uudet ikkunat, joiden puitteet on tumman ruskeaksi
maalatut. Tontin perällä on ulkorakennus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa esimerkkinä Järvenpään
huvilarakentamisesta.
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07.072 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Hiekkakatu 5
Hiekkakatu 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on vuonna 1915 rakennettu, yksikerroksinen, harjakattoinen
talonpoikaistalo. Julkisivussa on joko följarit tai koteloidut hirrenpäät ja
verhouksena karjalapontti. Ikkunat vaihdettu ja umpinainen kuistiosa on
rakennettu myöhemmin.

Tontilla on päärakennuksen lisäksi autotalli.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa
kaksikerroksisia asuinpientaloja (AP-4). Tontilla on käyttämätöntä
rakennusoikeutta, jonka sijoittamismahdollisuudet tontille ovat rajalliset
vanhan rakennuksen yhteydessä.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän aluekokonaisuutta.

07.073 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Tienhaara, Moreenikuja 3
Moreenikuja 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennuksen vanha osa on rakennettu vuonna 1928 ja sitä on
laajennettu vuonna 1975. Vanha osa on puolitoista kerroksinen ja
mansardikattoinen rakennus, jonka julkisivut ovat alakerran osalta
punamullattua rimalaudoitusta. Yläosan päädyt ovat vaakapaneelia.
Uusi osa on tyypillinen 1970-luvun matala ja loivaharjakattoinen
rakennus, joka on liitetty vanhan osan pohjoispäätyyn.

Pihapiiriin metsän keskellä kuuluu sauna ja lato, jotka on rakennettu
samoihin aikoihin asuinrakennuksen kanssa. Tila on ollut alunperin 2,6
ha suuruinen, mutta siitä on myyty tontteja 1950-luvulta lähtien.
Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta. Kolme lähekkäistä
kohdetta (07.073, 07.074, 07.075) muodostavat kokonaisuuden.
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07.077 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 104 A
Vanha valtatie 104 A

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1,5-kerroksinen vaakapaneloitu punamullattu mökki
1910-luvulta. Rakennukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Ikkunat
ovat T-ruutuiset ja rakennuksen päädyssä olevassa
sisäänkäyntieteisessä on pieni frontoni.

Rinnepihalla on hedelmäpuita, marjapensaita, perennoja ja ruusuja
sekä pätkä aidasaitaa. Viereiset rivitalot sovitettu maastoon
leikkaamalla. Rakennus edustaa Nummenkylän alkuperäistä
raittimiljöötä 1920-luvulta.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän vanhaa raittimiljöötä.

07.078 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pohjola/Kaivola, Vanha valtatie 107
Vanha valtatie 107

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1,5-kerroksinen maalaistupa 1890-luvulta. Sitä on
laajennettu 1950-luvulla ja ulkoasua on muutettu. Julkisivussa on
keltainen vaakapanelointi ja valkeat vuorilaudat. Ikkunapuitteet ovat
tummanruskeat. Päärakennuksen lisäksi tontilla on piharakennus.

Rakennus edustaa Nummenkylän alkuperäistä raittimiljöötä
1920-luvulta. Rakennuksella on paikallishistoriallista ja
kaupunkikuvallista merkitystä osana Nummenkylän vanhaa
raittimiljöötä.
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07.084 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Vehkatie 85-87
Vehkatie 85-87

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kohde on kahdella vierekkäisellä tontilla silokalliojyrkänteen ympärillä
sijaitseva asuin- ja talousrakennusten kokonaisuus, jota on rakennettu
vuosina 1920-1935, 1949 ja 1993. Alkuperäisen pientilan päärakennus
lienee vuodelta 1927 ja sitä on laajennettu vuonna 1949 noin
kaksinkertaiseksi, rintamamiestalotyyppiseksi. Päärakennus on
kaksikerroksinen ja sen julkisivut ovat keltaiseksi maalattua rimalautaa.
Nykyisen ulkoasunsa talo sai vuonna 1993 arkkitehti Olli Kumpulaisen
suunnitelman mukaan. Silloin tehtiin kaksipuoleinen poikkipääty, jonka
alla on Vehkatien suuntaan kookas parveke. Parvekkeen kaiteet ovat
nykyaikaista valkeaksi maalattua rimoitusta. Katto on avoräystäin
toteutettu ja vesikate on tummaksi maalattua lukkoponttipeltiä. Katto
uusittiin nykyiseksi 2016.

Pitkä punamullattu varasto/karjasuoja on pääty kohti tietä aivan
jyrkänteen reunalla, alapuolella talon edessä on punainen pihasauna.
Asuinrakennus on rinteessä, loivemmassa kohdassa, jonka alapuolella
Vehkatien reunassa sijaitsee keltaiseksi maalattu ja rimalaudoitettu
ulkorakennus. Pihapiirissä on isoja koivuja ja pihakuusia.

Kokonaisuudella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.086 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Petäjätie 16
Petäjätie 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on noppamainen, aumakattoinen, yksikerroksinen
omakotitalo, jossa on korkea kellari. Julkisivuissa on mineriittiverhous ja
alkuperäiset ikkunat. Tontilla on tilaa lisärakentamiselle, mutta sen
sijoittaminen vaatii harkintaa. Rakennus edustaa Järvenpäässä
harvinaista funkistyyppiä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä
harvinaistuvan rakennustyypin edustajana.
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07.088 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kytötie 86
Kytötie 86

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on valkoiseksi rapattu, 1 1/2-kerroksinen
jälleenrakennusajan kansanfunkishuvila, jossa on pyöreäkulmainen
erkkeri ja frontoni luoteeseen. Ikkunat on uusittu ja ikkunoiden sivuja
rajaavat tiilipintaiset vyöhykkeet maalattu valkoiseksi. Rakennuksen on
suunnitellut Leo Virtanen konstaapeli Kaarlo Kokkoselle.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.089 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Valkealankatu 13
Valkealankatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on noppamainen, aumakattoinen ja yksikerroksinen
omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleanvihreäksi maalattu karjalapontti.
Ikkunat ovat alkuperäiset.
Pihan puolelle on rakennettu kuisti ja tonttia ympäröi lauta-aita.
Rakennus edustaa Järvenpäässä harvinaista funkistyyppiä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä
harvinaistuvan rakennustyypin edustajana.

106



07.093a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vuoritie 13
Vuoritie 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1955 valmistunut, alunperin identtisesti valkoiseksi rapattu
1-kerroksinen omakotitalo Vuoritie 15 talon (07.093b) kanssa.
Rakennus on laajennettu onnistuneesti takapihan suuntaan 1970- ja
80-lukujen vaihteessa. Alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut
rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.
Rakennus yhdessä Vuoritie 15 rakennuksen kanssa muodostaa
tyylikkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Edellisen inventoinnin jälkeen tien ja pensasaidan väliin on rakennettu
kevyen liikenteen väylä.

07.093b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vuoritie 15
Vuoritie 15

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1955 valmistunut, alunperin identtisesti valkoiseksi rapattu
1-kerroksinen omakotitalo Vuoritie 13 talon (07.093a) kanssa.
Alkuperäisen rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.
Rakennus yhdessä Vuoritie 13 rakennuksen kanssa muodostaa
tyylikkään esimerkin 1950-luvun omakotirakentamisesta.

Edellisen inventoinnin jälkeen tien ja pensasaidan väliin on rakennettu
kevyen liikenteen väylä.
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07.094a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vuoritie 6
Vuoritie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Läntisin kolmesta vuosina 1955-57 rakennettusta keskenään miltei
identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja
56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15) naapurissa.
Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.
Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin
1950-luvun omakotirakentamisesta.

07.094b Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Mannilantie 56
Mannilantie 56

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskimmäinen kolmesta vuosina 1955-57 rakennettusta keskenään
miltei identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie
54 ja 56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15)
naapurissa. Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.
Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin
1950-luvun omakotirakentamisesta.
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07.094c Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Mannilantie 54
Mannilantie 54

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Itäisin kolmesta vuosina 1955-57 rakennettusta keskenään miltei
identtisestä 1 -kerroksesta omakotitalosta (Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja
56), jotka ovat samaa tyyliä kuin talopari (Vuoritie 13 ja 15) naapurissa.
Rakennuksen on suunnitellut rakennusmestari M.L. Nurmi.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä.
Kolme vierekkäistä omakotitaloa muodostaa tyylikkään esimerkin
1950-luvun omakotirakentamisesta.

07.095 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Salpatie 9
Salpatie 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on yksikerroksinen, kellarillinen, loivakattoinen omakotitalo.
Julkisivuissa on valkoinen rappaus. Rakennus on hyväkuntoinen ja
lähes alkuperäisessä asussa. Rakennuksen katto on uusittu.
Kookkaalle ja vehreälle tontille on rakennettu autotalli.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä. Se
on edustava esimerkki jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.
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07.099 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Himminkuja 12
Himminkuja 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1935 - 50-luvun rapattu 1,5-kerroksinen kansanfunkistalo.
Rakennuksen pohjoispuolelle on sovitettu 1-kerroksinen, lautaverhottu
laajennusosa, jossa on autotalli.

Tontilla sijaitsee päärakennuksen lisäksi puurakenteinen
talousrakennus.

Rakennus on hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden rapatusta
omakotirakentamisesta, jonka korjauksessa ja laajentamisessa on
kunnioitettu rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä ja yksityiskohtia.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.100 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Morosoffin talo
Torpantie 25

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.09

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Mäen päällä sijaitseva 1,5-kerroksinen rakennus on rakennettu arviolta
jo vuonna 1909. Suunnittelijan nimi on ollut Koskinen. Päärakennuksen
lisäksi tontilla on myös pihasauna ja kaksi varastorakennusta.

Asuinrakennuksen julkisivut on muutettu 1950-luvun tyylisiksi.
Rakennuksessa on harjakatto ja julkisivuissa on vihreäksi maalattu
vaakalaudoitus. Alkuperäiset ikkunat on vaihdettu kookkaisiin
tuuletusikkunalla varustettuihin ikkunoihin. Sauna on osin vuorattu ja
punamullattu.

Rakennus liittyy Torpantien aluekokonaisuuteen. Naapuritontilla on
Mankisen talo (07.065).
Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Torpantien kokonaisuutta.
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07.103 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

As.Oy Loutinkatu 7
Vuoritie 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on nelikerroksinen, aumakattoinen kerrostalo, joka on
valmistunut vuonna 1959 arkkitehti Eero Laurin suunnitelmien mukaan.
Taloon on tehty julkisivuremontti. Nykyisin julkisivuissa on beige
rappaus. Seinäpinnat on jaettu ohuilla vaakalistoilla. Sisäänkäyntien
kohdan on tuuletusparvekkeet on poistettu remontin yhteydessä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt
esimerkki Järvenpään 1950-luvun kerrostalorakentamisesta.

07.104 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

As.Oy Vuoritie 7
Vuoritie 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on arkkitehti Irma Paasikallion suunnittelema, vuonna 1957
valmistunut kolmikerroksinen, harjakattoinen kerrostalo. Julkisivuissa
on vaalea rappaus ja valkoiset asuntoparvekkeet. Katutasossa on
liiketilaa. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt
esimerkki Järvenpään 1950-luvun kerrostalorakentamisesta.

111



07.105 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

As-Oy Loutinhaka
Vuoritie 11

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuonna 1961 valmistunut rakennus on nelikerroksinen, loivakattoinen
kerrostalo, jonka suunnittelija on E.Hukka. Rakennuksen päätyseinät
ovat punatiiltä. Pitkät sivut ovat harmaaksi maalattua rappausta ja
ulkonevat parvekkeenseinät ovat valkoiseksi maalattua betonia.
Rakennus on remontoitu ja siinät yhteydessä parvekkeen kaiteet on
muutettu umpinaisista levyistä sinertäväksi lasiksi. Parvekkeet on myös
lasitettu.

Katutasossa on liiketilaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt
esimerkki Järvenpään 1960-luvun kerrostalorakentamisesta.

07.106 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vanha valtatie 84
Vanha valtatie 84

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on yksikerroksinen, loivakattoinen omakotitalo 1950-luvulta.
Taloon on tehty julkisivuremontti, jolloin alkuperäinen julkisivurappaus
on vaihdettu puuverhoukseen. Talon nykyinen väri on vaalean
keltainen. Talon rakennusmassa on porrastettu.

Rakennuspaikka on iso, kaunis metsätontti.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on edustava
esimerkki 1950-luvun pientalorakentamisesta.
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07.107 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

As-Oy Tupalantie 17
Tupalantie 17

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Arkkitehtuuri- ja insinööritoimisto Matti Liedon suunnittelema, kytketty
kerrostalopari on valmistunut vuonna 1960. Rakennuksissa on kolme
kerrosta ja loiva karjakatto. Julkisivut on rapattu valkoiseksi.
Julkisivuihin ole tehty merkittäviä muutoksia.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä. Se on hyvin säilynyt
esimerkki Järvenpään 1960-luvun kerrostalorakentamisesta.

07.108 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanha valtatie 103
Vanha valtatie 103

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.14

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen, punainen jälleenrakennusajan
omakotitalo. Tontilla on myös kookas piharakennus sekä sauna.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on varattu asuinpientalojen
korttelialueeksi (AP-4).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Nummenkylän raittimiljöötä 1920-luvulta.
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07.109 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Metsolantie 79
Metsolantie 79

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksikerroksinen rapattu asuintalo 1935-1950-luvuilta, joka liittyy
Pöytäalhontien pientaloalueeseen.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.113 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Laaksoharjun talo
Tanhukuja 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on mansardikattoinen kaksikerroksinen huvila vuodelta
1928. Se sijaitsee Kyrölässä rautatien varressa Sipoontien
eteläpuolella. Tila on erotettu Järvenpään kartanon maista.

Rakennuksen alaosa on hirsirakenteinen, yläkerta on tehty
rankorakenteisena. Rakennuksen julkisivuissa on keltaiseksi maalattu
rimalaudoitus, lukuunottamatta päätyjen yläosia, joissa on
vaakaponttilaudoitus. Ikkunat on vaihdettu ja avokuisti muutettu
umpikuistiksi 1970-luvulla.

Tontilla on piharakennus ja maakellari sekä hiljan valmistunut toinen
asuinrakennus.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.114 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kytötie 30
Kytötie 30

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kaksikerroksinen punainen omakotitalo on vuodelta 1926.
Yksikerroksinen laajennusosa on valmistunut vuonna 1961.
Rakennuksen vanha osa on vaakapaneloitu ja laajennusosa
lomalaudoitettu.

Alkuperäinen tontti on jaettu osiin.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.119 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Koivutie 29
Koivutie 29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus on yksikerroksinen, loivakattoinen omakotitalo 1950-luvulta.
Julkisivuissa on vaaleansinervä karjalaponttilaudoitus, oven edessä on
ristikko, ikkunat ovat alkuperäiset. Rakennuksen suunnittelija on
Tyyppitalo Oy. Rakennus on hyväkuntoinen ja se on alkuperäisessä
asussa.

Tontilla ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä hyvin säilyneenä
esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.
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07.121 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sipoontie 40
Sipoontie 40

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen 1950-luvun omakotitalo.
Julkisivuissa on rappaus ja ikkunoita ympäröivät tiilikoristeet. Talo
muistuttaa Puutalo Oy:n talotyyppiä "Rauhala" (Jorma Järvi, Toivo
Jäntti), mutta rakennuslupa-asiakirjojen mukaan on AS-tyyppi 7/Löyri.
Rakennus on hyväkuntoinen ja lähes alkuperäisessä asussa.

Tontin takaosaan on toteutettu kaksi uutta omakotitaloa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä
esimerkkinä jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.

07.122 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Alankotie 31
Alankotie 31

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen 1,5 -kerroksinen 1950-luvun tyyppitalo,
jonka julkisivuissa on puolipontattu vuorilaudoitus ja ikkunaerkkeri.
Rakennuksen julkisivut ovat alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista merkitystä
esimerkkinä 1950-luvun pientalorakentamisesta. Rakennus näkyy jo
kaukaa Järvipustonkatua pitkin katsottaessa.
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07.123 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Peurakatu 14
Peurakatu 14

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen omakotitalo 1950-luvulta. Julkisivut on
rapattu ja siinä on tiilimuuratut ikkunanpielet ja pilari sisäänkäynnin
yhteydessä. Rakennus on hyväkuntoinen ja julkisivut ovat lähes
alkuperäisessä asussa.

Vanha tontti on jaettu ja uusille tonteille on rakennettu pientaloja.

Rakennuksella on arkkitehtonista arvoa hyvin säilyneenä esimerkkinä
1950-luvun omakotirakentamisesta.

07.124 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pajalantie 12
Pajalantie 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen, rapattu omakotitalo,
jonka julkisivuissa on käytetty tiiltä ikkunan pielissä ja sisäänkäynnin
pilastereissa. Rakennuksen ulkoasu on alkuperäisessä asussa.
Rakennus on pihoineen hyvin hoidettu ja tyylikäs kokonaisuus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin
säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.
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07.125 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ossinkuja 7
Ossinkuja 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on noppamainen, yksikerroksinen ja aumakattoinen
funkistalo 1930-luvulta. Julkisivuissa on keltainen vaakalaudoitus.
Rakennuksessa on lasikuisti. Julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä
muutoksia.

Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä esimerkkinä
harvinaistuvasta funkistyyppisestä omakotitalosta.

07.126 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Yrjönkuja 15a
Yrjönkuja 15a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1...1,5 -kerroksinen tyyppitalotyylinen vaaleansiniseksi
maalattu, karjalapontilla verhoiltu talo. Julkisivuissa on valkoiset
ikkunaluukut, joiden välit on pystypaneloitu ja maalattu punaiseksi.
Ikkunat ovat alkuperäiset.

Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista arvoa hyvin
säilyneenä esimerkkinä 1950-luvun omakotirakentamisesta.
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07.129 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kivitie 2
Kivitie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2 -kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan
omakotitalo, johon kuuluu terassi, autotalli ja hoidettu piha.
Julkisivuissa on siniharmaaksi maalattu rimalaudoitus. Rakennus on
lähes alkuperäisessä asussa.

Rakennus sijaitsee keskeisesti Wärtsiläntien ja Kivitien kulmauksessa.
Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien
pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä
jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.

07.130 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kivitie 5b
Kivitie 5b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan omakotitalo, johon
liittyy iso puutarha. Julkisivuissa on sinivihreä rimalaudoitus. Julkisivut
ovat alkuperäisessä asussa.

Tontti on jaettu ja takaosassa on uudisrakennus. Rakennus sisältyy
Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien
pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä
jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.
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07.131 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kivitie 8
Kivitie 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.12

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan omakotitalo, jonka
julkisivuissa on keltaiseksi maalattu karjalaponttiverhous. Talossa on
alkuperäiset ikkunat ikkunaluukkukoristeaiheineen. Julkisivuihin ole
tehty muutoksia. Tontilla on piharakennus. Rakennus sisältyy
Wärtsilänkatu 17-31 ja Kivitien (12.12b) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kivitien
pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa edustavana esimerkkinä
jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.

07.132 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Wärtsilänkatu 50
Wärtsilänkatu 50

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan
omakotitalo, jossa on umpikuisti. Julkisivuissa on rimalaudoitus.
Alkuperäiseen rakennukseen ei ole tehty merkittäviä
julkisivumuutoksia, mutta rakennuksen takapäätyyn on tehty
1990-luvulla harjakattoinen lisäsiipi terasseineen. Samalla on uusittu
ikkunat, ulko-ovi ja rakennusten katot.

Alkuperäinen puutarhatontti on jaettu 1970-luvulla ja takaosaan on
rakennettu paritalo. Tontilla on ulkorakennuksia. Piha on suuri ja
varjoisa. Rakennus sisältyy Wärtsilänkatu 30-50 (12.12a) alueeseen.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Wärtsiläntien
pientaloaluetta ja arkkitehtonista arvoa esimerkkinä
jälleenrakennusajan pientalorakentamisesta.
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07.147 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Weckströmin talo
Heikinkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on peräisin 1800-1900-luvun vaihteesta, ja se on osa
Ristinummen asemanseutua (13.20) . Suunnittelija on nimeltään
Weckström. Viereisellä tontilla sijaitsee Hytösen talo (02.011) ja
naapurustossa on Mäntylä (07.148) sekä entinen Pietilän huvila
(07.030).

Rakennusta on laajennettu 1930-40-luvuilla ja 1970-luvulla. Se on
kaksikerroksinen, harjakattoinen ja julkisivuissa on tummanpunaiseksi
maalattu lomalaudoitus. Ikkunat on uusittu. Rakennuksen sijainti
alueella on oleellinen.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

07.148 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Mäntylä
Heikinkatu 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen asemanseutuun (13.20) liittyvä, vuonna
1909 rakennettu harjakattoinen, 1,5 -kerroksinen asuintalo. Omistajan
mukaan rakennus on tuotu Terijoelta ja se on alunperin ollut
samankaltainen kuin vastaavat naapurihuvilat. Naapurustossa sijaitsee
Weckströmin talo (07.147), Hytösen talo (02.011) ja entinen Pietilän
huvila (07.30).

Rakennusta on laajennettu etelän suuntaan ja siihen rakennettu kuisti
ja terassi. Julkisivussa on punainen rimalaudoitus. Tontilla on
piharakennuksia: sauna ja talousrakennus. Rakennuksen
naapuritonteille on rakennettu uusia omakotitaloja.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Ristinummen asemakylää.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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07.149 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Peltolan talo
Ristinummentie 45, Tuomonpolku 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen asemanseutuun (13.20) liittyvä,
1910-luvulla rakennettu talo. Rakennus on harjakattoinen, 1,5
-kerroksinen tuvan ja kahden kamarin talo, jonka sijainti asemakylässä
Ristinummentien varressa on keskeinen. Rakennus muodostaa parin
entisen Pietilän huvilan kanssa (07.30).

Rakennuksessa on poikkipääty pihallepäin, jonka alla on avokuistin
kautta sisäänkäynti. Ikkunat ovat T-ruutuiset. Rakennuksen ulkoseinät
on lisäeristetty ulkoapäin 1980-luvulla, jonka vuoksi ikkunat ovat syvällä
seinäpinnasta ja räystäät lyhyet. Julkisivumateriaalina on siniseksi
maalattu, vaakapaneeli. Vuorilaudat, ikkunan puitteet ja karmit ovat
valkoiset.

Kookkaan tontin perällä sijaitsee talousrakennus.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Ristinummen asemakylää.

07.150 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Urhonkatu 12
Urhonkatu 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen alueen (13.20) etelälaidassa sijaitseva rakennus on
ullakkohuoneellinen, harjakattoinen puutalo, jonka julkisivuissa on
funkispiirteitä. Rakennusaika on 1935-50-luvuilla. Ulkoasu on
alkuperäinen ja rakennus on hyväkuntoinen. Ison puutarhatilan
pohjoisreunassa on piharakennus. Lähistöllä on hoitosuunnitelman
kohde Leonkuja 7 (07.152).

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen
aluekokonaisuutta.
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07.151 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ossinkuja 5
Ossinkuja 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on kaksikerroksinen, mansardikattoinen puuhuvila
1930-luvulta. Pihan puolelle on poikkipääty ja parveke, joiden alla
sisäänkäynti lasikuistille. Julkisivuissa on vaaleansinineksi maalattu
rimalaudoitus. Päärakennuksen lisäksi pihassa on punainen
talousrakennus. Ulkoasua on muutettu jonkin verran. Iso tila ja väljä
pihapiiri.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.152 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Leonkuja 7
Leonkuja 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen alueeseen (13.20) kuuluva, kaksikerroksinen
mansardikattoinen puutalo sijaitsee Leonkujan päässä. Lähistöllä on
hoitosuunnitelman kohde Urhonkatu 12 (07.150). Rakennus on
keltaiseksi maalattua rimalautaa ja sisäänkäynnin päällä on parveke.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Ristinummen aluekokonaisuutta.
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07.153 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Urhonkatu 2-4
Urhonkatu 2-4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.20

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on Ristinummen alueeseen (13.20) kuuluva harjakattoinen,
1,5-kerroksinen, kellarillinen omakotitalo, joka on rakennettu
1950-luvulla tai sitä ennen. Puustoisen ja kookkaan pihan laidalla on
samanhenkinen sauna-autotallirakennus.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Ristinummen
aluekokonaisuutta.

07.154 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Peikkometsäntie 6
Peikkometsäntie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Peikkometsäntie 2, 4 ja 6 ovat hienosti ylärinteeseen sijoitettuja
1935-1950-luvun omakotitaloja komeine pihoineen. Niiden väliin
alarinteeseen on tehty uudisrakennus, jonka mittakaava ja julkisivut
poikkeavat kokonaisuudesta.

Peikkometsäntie 6:n 1,5-kerroksinen talo piharakennuksineen ja
kasveineen edustaa 1950-luvun pientalorakentamista ja on säilyttänyt
hyvin alkuperäiset piirteensä. Piha on palkittu 1960-luvulla Järvenpään
kotipihakilpailuissa.

Rakennus sijaitsee Sipoontien (13.21) varrella.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana vanhan Sipoontien tiemaisemaa.
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07.156 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sipoontie 43
Sipoontie 43

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva rakennus on
yksikerroksinen vaakapaneloitu talo 1935-1950-luvuilta. Alkuperäinen
tontti on jaettu kahtia ja viereiselle tontille on rakennettu uusi
omakotitalo. Hauskanmallinen piharakennus on jäänyt poikittain
tonttien rajalle.

Rakennuksella on paikallishistoriallista merkitystä osana Sipoontien
tiemaisemaa.

07.158 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sipoontie 47
Sipoontie 47

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien (13.21) varrella Satukalliossa sijaitseva rakennus on
harjakattoinen, ullakkohuoneellinen omakotitalo 1935-1050-luvuilta.
Rakennuksessa on rimalaudoitus. Ikkunat ja vuorilaudat on uusittu.

Samalle ja viereiselle tontille on rakennettu uusi omakotitalo.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Sipoontien tiemaisemaa.
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07.162 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sipoontie 76
Sipoontie 76

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen jälleenrakennusajan
omakotitalo. Julkisivuissa on vaaleaksi maalattu lautaverhous.
Pohjoispuoleisessa julkisivussa on tympano ja umpikuisti. Rakennus
edustaa hyvin aikakutensa rakennustapaa ja on säilyttänyt alkuperäiset
ominaispiirteensä.

Rakennuksella on myös kaupunkikuvallista merkitystä osana
Sipoontien tienäkymää.

07.167 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Janssonin talo
Kalliotie 4c

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on peräisin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Se sijaitsee
rakennetun kaupunkialueen länsireunalla pienellä mäellä, joka rajoittuu
maisemallisesti arvokkaaseen Eriksnäsin peltoalueeseen (13.16).
Rakennusta on laajennettu rungon suuntaisesti ja rakennus on uusittu
lähes kokonaan. Talo on Järvenpään iäkkäimpiä, mutta alkuperäisestä
asusta on jäljellä vähän. Talossa on aikaisemmin asunut mm.
taidekauppias ja nyt sitä asuu mysteeritaiteilija Kurt Jansson. Taloon
liittyy henkilöhistoriaa.

Rakennus on paikallishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.
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07.170 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Salotupa
Halkiantie 27

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Salotuvan rakennuspaikka on ollut samalla nimellä kartassa jo vuonna
1933. Tila on lohkaistu Nakkisen kantatilasta. Asuinrakennus on
luultavasti 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Se on alunperin ollut pieni
metsäyhtiön tukkikämppä, jota on laajennettu. Rakennuksessa on
toiminut Pellonperän kauppa 1960-luvulle saakka. Piharakennuksessa
on ollut hirsirakenteinen navettaosa ja varastotilaa. Rakennus sijaitsee
Halkiantien varressa Järvenpään pohjoisrajalla. Rakennus on osa
tienvarren kylää.

Salotupa on mansardikattoinen, kaksikerroksinen asuinrakennus, jossa
on umpikuisti ja sen yläpuolella parveke. Julkisivuissa on
mineriittilevyverhous. Osa ikkunoista ja kuistin ovi on uusittu.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä
esimerkkinä Halkiantien vanhasta asuinrakentamisesta.

07.171 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Polvipolku 18
Polvipolku 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on esimerkki Järvenpään vanhasta huvila-asutuksesta. Se
on tuotu 1920-luvulla Terijoelta. Rakennusta on korjattu 1990-luvulla,
jolloin mm. kate, ikkunat ja vuorilaudoitus on uusittu ja rakennuksen
seinien ulkopuolelle on laitettu lisälämmöneristys.

Polvipolun alueella sijaitsevat myös kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelmassa esitetyt entinen Sundholmin talo (07.002),
Nybergin huvila (07.003) ja Niemelän talo (07.004).

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa
esimerkkinä Järvenpään huvila-asutuksesta Polvipolun alueella.
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07.175 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vihtakatu 24
Vihtakatu 24

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen puutalo, joka on
rakennettu ennen 1950-lukua. Rakennuksessa on vaalea
pystyrimalaudoitus ja valkoiset nurkkalaudat. Rakennusta on hiljakkoin
laajennettu lisäsiivellä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä
Saunakallion vanhasta pientalorakentamisesta.

07.181 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Loutinkatu 9
Loutinkatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on yksi Järvenpään vanhimmista kerrostaloista. Siinä on
kaksi asuinkerrosta ja alakerrassa liikehuoneisto. Ensimmäinen
rakennusvaihe on valmistunut vuonna 1945. Rakennuksen laajennus
on valmistunut vuonna 1962. Rakennus on harjakattoinen ja siinä on
vaalean keltaiseksi rapatut julkisivut. Porrastetun päädyn
kulmauksessa on pienet parvekkeet. Pitkällä julkisivulla on kaksi
sisäänkäyntiä joiden päällä on metallikaiteelliset tuuletusparvekkeet.
Porraskäytävät on tummanvihreät samoin kuin ikkunanpuitteet.
Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.182 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Myrynkuja 4
Myrynkuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen, suurehko puuhuvila,
joka on rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee Loutin rinteessä
puutarhatontilla. Rakennuksessa on siniseksi maalattu julkisivuverhous
sekä valkoiset nurkkalaudat ja listat. Julkisivuihin on tehty jonkin verran
muutoksia. Tontilla on kaksi pientä piharakennusta.

Tontti on lohkottu ja ylärinteen puolelle rakennettu omakotitalo.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.190 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Satukalliontie 10
Satukalliontie 10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on suuri jälleenrakennusajan omakotitalo, jossa on
alkuperäiset ikkunat ja avokuisti.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.203 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Mannilantie 6
Mannilantie 6

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on 1950-60-lukujen asuinkerrostalo, jossa on kolme
asuinkerrosta ja ensimmäisessä kerroksessa liiketilaa.
Julkisivumateriaalina on vaalea rappaus. Rakennuksen erityispiirteenä
ovat vinoon suunnatut parvekkeet. Rakennus on lähes alkuperäisessä
asussa. Osa päädyn parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

07.210 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

As-Oy Kiilapuisto
Murtokatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

As.Oy Kiilapuiston rakennukset ovat Järvenpään ensimmäiset tornitalot
vuodelta 1966. Kiinteistöön kuuluu kolme samannäköistä viisi- ja
kuusikerroksista taloa, jotka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lauri
Silvennoinen. Rakennusten sijainti Loutin mäellä on näkyvä.

Rakennuksiin on tehty julkisivuremonttia ja osa parvekkeista on
lasitettu. Julkisivut ovat vaaleata rappausta ja ikkunoiden välejä on
korostettu pystysuuntaisilla oranssiksi maalatuilla rappauspinnoilla.
Parvekkeiden kaiteet ovat asunnoissa tummanruskeata levyä ja
tuuletusparvekkeilla metalliritilää.

Rakennusten massoittelu ja rinteeseen asettelu on onnistunut.
Rakennuksilla on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.213a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Huvilakatu 11
Huvilakatu 11

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksi samannäköistä, nelikerroksista tasakattoista kerrostaloa, jotka
sijaitsevat vierekkäin Huvilakadun varressa. Samassa korttelissa
viereisellä tontilla ovat myös Oikokujan kerrostalot (07.214).
Julkisivumateriaalina on vaalea betonielementti. Rakennukset ovat
hyväkuntoisia ja parvekelasitusta lukuun ottamatta alkuperäisessä
asussa.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun
kerrostaloaluetta.

07.213b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Huvilakatu 13
Huvilakatu 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaksi samannäköistä, nelikerroksista tasakattoista kerrostaloa, jotka
sijaitsevat vierekkäin Huvilakadun varressa. Samassa korttelissa
viereisellä tontilla ovat myös Oikokujan kerrostalot (07.214).
Julkisivumateriaalina on vaalea betonielementti. Rakennukset ovat
hyväkuntoisia ja parvekelasitusta lukuun ottamatta alkuperäisessä
asussa.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun
kerrostaloaluetta.
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07.214a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Oikotie 4
Oikotie 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien
ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot
(07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita
betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta.
Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat.
Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät
pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun
ympäristöä.

Julkisivurappauksessa on vaurioita.

07.214b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Oikokuja 4
Oikokuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien
ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot
(07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita
betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta.
Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat.
Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät
pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun
ympäristöä.

132



07.214c Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Oikokuja 2
Oikokuja 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kolmen kerrostalon ryhmä sijaitsee Järvenpään keskustassa Oikotien
ja Huvilakadun kulmassa. Vieressä on Huvilakatu 11 ja 13:n kerrostalot
(07.213 a ja b). Rakennukset ovat tasakattoisia vaaleita
betonielementtirakennuksia. Niissä on neljä asuinkerrosta.
Rakennuksilla on yhteinen piha, jonne asuntoparvekkeet suuntautuvat.
Turkoosinvihreät lasikaiteiset asuntoparvekkeet keventävät
pihajulkisivuja. Osa parvekkeista on myöhemmin lasitettu.

Rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä osana Huvilakadun
ympäristöä.

07.215 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kansakoulunkatu 16
Kansakoulunkatu 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, loivakattoinen kerrostalo viiden
samankaltaisen rakennuksen rivissä Kansakoulunkadun varressa.
Rakennus edustaa modernismin kerrostalorakentamista. Julkisivut on
vuorattu vaalealla julkisivulevyllä ja ikkunanpuitteet ja ikkuna-aukkojen
välinen seinäpinta on tummanruskeaksi maalattu. Rakennus on
alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä
osana Kansakoulukadun ympäristöä.
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07.218 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Alankotie 10
Alankotie 10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen asuinkerrostalo. Julkisivut ovat
vaaleaksi rapatut ja nauhaikkunoiden puitteet ja ikkunavälit on maalattu
tummanruskeaksi. Osa parvekkeista on lasitettu.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.219 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Loutinkatu 7
Loutinkatu 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, kaksiasuntoinen, loivakattoinen rivitalo
Loutinkadun varressa. Se on valmistunut vuonna 1967, suunnittelija on
arkkitehti Keijo Lehtinen. Viereisellä tontilla sijaitsee asuin- ja
liikerakennus Loutinkatu 9 (07.181) ja lähistöllä on As.Oy Kiilapuiston
kolme kerrostaloa (07.210). Rakennuksessa on valkoiset seinäpinnat ja
tummat parvekkeet. Tontilla on istutuksia ja sitä ympäröi umpinainen
valkoinen aita. Arkkitehtuuri edustaa modernismia ja tuo mieleen
Tapiolan. Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista arvoa
Loutinkadun ympäristössä.
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07.220 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kartanontie 32
Kartanontie 32

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on neljäkerroksinen, loivakattoinen asuinkerrostalo, jonka
asuntojen sisäänkäynnit on luhtikäytäviltä. Porrastorni erottuu näkyvästi
katujulkisivussa.

Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua betonia ja päädyistä tiiliverhoiltuja.
Julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Pajalan teollisuusympäristö).

07.224a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Wärtsilänkatu 16
Wärtsilänkatu 16

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan
pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a
- 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat
valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat
valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat
nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta
julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on
lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.224b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Wärtsilänkatu 18
Wärtsilänkatu 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan
pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a
- 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat
valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat
valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat
nauhaikkunat. Rakennuksen julkisivuihin ei ole tehty merkittäviä
muutoksia.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.224c Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Wärtsilänkatu 20
Wärtsilänkatu 20

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan
pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a
- 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat
valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat
valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat
nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta
julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on
lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.224d Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Wärtsilänkatu 22
Wärtsilänkatu 22

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Wärtsilänkadun tornitalot sijaitsevat näkyvällä paikalla keskustan
pohjoispuolella. Ryhmässä on neljä samanlaista taloa (kohteet 07.224a
- 07.224d), joissa on kahdeksan asuinkerrosta. Rakennukset ovat
valmistuneet peräkkäisinä vuosina 1967-1970. Julkisivut ovat
valkoiseksi maalattua betonia ja rakennuksissa on tummat
nauhaikkunat. Rakennukseen on tehty julkisivuremontti, mutta
julkisivuihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Osa parvekkeista on
lasitettu.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.229 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

As.Oy Järvenpään Torinkulma
Mannilantie 33, Helsingintie 13

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on viisikerroksinen asuin-liiketalo keskeisellä paikalla
Järvenpään keskustassa. Sen on suunnitellut arkkitehti Eero Valjakka.
Samassa korttelissa
sijaitsevat Kotilinna 1 ja 2 (07.179). Rakennuksen muoto on polveileva.
Asuntoparvekkeet suuntautuvat Helsingintielle. Julkisivumateriaalina on
keltainen tiili. Betoniset parvekkeenkaiteet ja pilarit ovat vaaleat.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.

137



07.241 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Torpantie 26
Torpantie 26

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on arkkitehti Erkki Collianderin itselleen suunnittelema
asuintalo. Rakennus sijaitsee Torpantien ja Kiviojantien kulmassa.
Lähistöllä sijaitsee useita Torpantien (12.09) alueen vanhoja huviloita,
kuten Ilmari Kokkosen talo (07.066) ja Nykyrin talo (07.067). Rakennus
muodostaa vanhoille pientaloille modernin vastakohdan.

Rakennus on yksikerroksinen, pulpettikattoinen, räystäätön,
vapaamuotoinen talo. Rakennuksessa on myös korkeampia osia.
Julkisivussa on pystysuuntainen, valkoiseksi maalattu laudoitus.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.

07.261 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Valkokuusenkatu 1
Valkokuusenkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan
omakotitalo. Se muodostaa viereisen Valkokuusenkatu 3:n (07.262)
kanssa parin, joka sijaitsee näkyvästi Haarajoella Vähänummentien
pohjoispuolella.

Rakennus on lautaverhottu. Tontilla on piharakennus. Rakennukset
ovat suhteellisen hyväkuntoisia ja niiden julkisivuihin ei ole tehty
merkittäviä muutoksia, ainoastaan asuinrakennuksen pohjoisseinälle
on tehty lapekattoinen autokatos.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.262 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Valkokuusenkatu 3
Valkokuusenkatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan
omakotitalo. Se muodostaa viereisen Raitakatu 4:n (Valkokuusenkatu
1:n) (07.261) kanssa parin, joka sijaitsee näkyvästi Haarajoella
Vähänummentien pohjoispuolella.

Rakennus on lautaverhottu. Tontilla on piharakennus. Rakennukset
ovat suhteellisen hyväkuntoisia ja niiden julkisivuihin ei ole tehty
merkittäviä muutoksia. Rakennuksissa on aaltopeltikatot.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.266 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sibeliuksenkatu 18
Sibeliuksenkatu 18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on seitsemänkerroksinen asuin- ja liiketalo Järvenpään
ydinkeskustassa kävelykadun varrella. Siihen kuuluu yksi kolmesta
Sibeliuksenkadun tornista. Rakennus on tasakattoinen ja
julkisivuelementit on päällystetty vaaleilla keraamisilla laatoilla.
Rakennus on alkuperäisessä asussa.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

Läheiselle tontille on rakenteilla tornitalo, joka vaikuttaa koko alueen
kaupunkikuvaan. Etenkin vaikutusta rakennuksiin, jotka ennen selkeästi
keskustan korkeimpia rakennuksia.
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07.268 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Himminkuja 9
Himminkuja 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on alunperin jälleenrakennukauden 1 1/2-kerroksinen,
harjakattoinen omakotitalo vehreän puutarhatontin keskellä
Satumetsän alueella. Vastapäätä sijaitsee Himminkuja 12 (07.099).
Rakennuksessa on umpikuisti, jonka yläpuolella on parveke.
Julkisivujen alkuperäiset ominaispiirteet ovat muuttuneet korjausten
yhteydessä.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä.

07.274 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanhankyläntie 43b
Vanhankyläntie 43b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee Loutin alueen etelälaidalla Vanhankyläntien
varressa. Rakennus on mahdollisesti jo 1800-luvun lopulta. Sitä lienee
laajennettu runkoa leventämällä. Viimeinen laajennusvaihe, matala osa
rakennuksen itäpäähän, on tehty 1970-luvun alussa.

2003 vuoden inventoinnin aikainen 1950-luvun ulkoasu on muutettu.
Ikkunat on vaihdettu pieniruutuisiksi, ovet uusittu ja tiilikate vaihdettu
saumatuksi peltikatoksi. Rakennuksessa on vaakasuuntainen
lautaverhous, joka on maalattu voimakkaan keltaiseksi. Vuorilaudat
ovat tumman harmaat.

Tontilla on myös ulkorakennus.

Rakennuksella on paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
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07.286 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Juholankatu 9
Juholankatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1950-1960-luvun loivakattoinen huvila, joka edustaa
modernia arkkitehtuurisuuntausta. Julkisivut ovat osittain rapatut.
Alkuperäisen tontin lohkottuun peräosaan on rakennettu
uudisrakennus.

Rakennuksella on arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista merkitystä.

07.297 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kuuselankatu 20a
Kuuselankatu 20a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee toisen talon, Kuuselankatu 20b (07.298) kanssa
samalla tontilla. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu
22 (07.299) ja Jäkäläkuja 4 (07.300). Rakennus on yksikerroksinen,
loivakattoinen 1960-luvun pientalo. Rakennuksessa on
vaakasuuntainen lautaverhous.

Rakennukseen on tehty julkisivuremonttia, jonka yhteydessä
vaakalaudoitus on maalattu keltaiseksi ja ikkunanpuitteet ja
kulmalaudat sinisenharmaiksi. Ikkunat on uusittu. Rakennukset ja
puutarhapiha muodostavat edustavan kokonaisuuden.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kuuselankadun
ympäristöä.
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07.298 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kuuselankatu 20b
Kuuselankatu 20b

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus sijaitsee toisen talon, Kuuselankatu 20a (07.297) kanssa
samalla tontilla. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu
22 (07.299) ja Jäkäläkuja 4 (07.300). Rakennus on 1 1/2-kerroksinen,
harjakattoinen 1950-luvun pientalo. Rakennuksessa on rapatut
julkisivut ja alkuperäiset ikkunat. Rakennuksessa on vaakalaudoitettu
umpikuisti, joka lienee toteutettu rakennukseen jälkeenpäin. Aiemmin
punainen katto on maalattu sinisenharmaaksi. Rakennukset ja
puutarhapiha muodostavat edustavan kokonaisuuden.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä osana Kuuselankadun
ympäristöä.

07.300 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Jäkäläkuja 4
Jäkäläkuja 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on 1 1/2-kerroksinen, harjakattoinen jälleenrakennusajan
omakotitalo. Lähistöllä sijaitsevia muita kohteita ovat Kuuselankatu 20a
(07.297) ja Kuuselankatu 20b (07.298) sekä Kuuselankatu 22 (07.299).

Rakennukseen on tehty julkisivuremonttia jonka yhteydessä
lautaverhouksen vaaleampi vihreä väri on vaihdettu tummanvihreäksi.
Rakennuksen ikkunat on uusittu kuistin ikkunoita lukuun ottamatta.
Tilalla on pieni piharakennus, joka on myös maalattu tummanvihreäksi.

Kuuselankatu on rinnekatu, jota reunustavien tonttien rakentamisessa
on maasto-olosuhteet otettu suhteellisen hyvin huomioon ja luotu
mukavia näkymiä. Erityisen hieno alue on Kuuselankadun ja Jäkälätien
risteyksen ympäristö. Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä
osana Kuuselankadun ympäristöä.
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07.305 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pöytäalhontie 83
Pöytäalhontie 83

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on
rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti
tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin
rakennuksia ovat Pöytäalhontie 85 (07.306) ja Pöytäalhontie 87
(07.307). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennus on samankaltainen kuin viereinen Pöytäalhontie 85.
Rakennuksessa on rapatut julkisivut, kadun suuntaan lapekatteinen,
matala tympano ja päädyssä kolmionmuotoiset ullakonikkunat.
Rakennukseen on rakennettu lomalaudoitettu, tasakattoinen lisäsiipi
arviolta 1970-luvulla.

Alkuperäinen tontti on jaettu ja peräosaan on rakennettu uusi
omakotitalo.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.

07.306 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pöytäalhontie 85
Pöytäalhontie 85

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on
rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti
tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin
rakennuksia ovat Pöytäalhontie 83 (07.305) ja Pöytäalhontie 87
(07.307). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennus on samankaltainen kuin viereinen Pöytäalhontie 83.
Rakennuksessa on
rapatut julkisivut, kadun suuntaan lapekatteinen tympano ja päädyssä
kolmionmuotoiset ullakonikkunat. Rakennukseen on rakennettu kuisti /
erkkeri sekä terassi takapihan puolelle. Rakennuksessa on
aaltopeltikatto.

Alkuperäinen tontti on jaettu ja peräosaan on rakennettu uusi
omakotitalo.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.
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07.307 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Pöytäalhontie 87
Pöytäalhontie 87

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on harjakattoinen, 1 1/2-kerroksinen omakotitalo, joka on
rakennettu ennen 1950-lukua. Se sijaitsee kaupunkikuvallisesti
tärkeällä paikalla Pöytäalhontien kaarteessa. Muita saman rivin
rakennuksia ovat Pöytäalhontie 83 (07.305) ja Pöytäalhontie 85
(07.306). Samassa korttelissa on myös Ylänkötie 66 (07.308).

Rakennuksessa on rapatut julkisivut. Sisäänkäynti on kadun puolelta
sisäänvedetyn kuistin kautta, jonne nousee punaiseksi maalatut
betoniportaat. Rakennus on lähes alkuperäisessä asussa. Ainoastaan
tiilikate on muutettu konesaumapeltikatoksi.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.

07.308 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Ylänkötie 66
Ylänkötie 66

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.37

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on kaksikerroksinen, aumakattoinen, rapattu huvila, joka
sijaitsee keskellä puustoista tonttia.

Rakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä.
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07.327 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Mannilantie 8-10
Mannilantie 8-10

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus on neljäkerroksinen asuin-liiketalo Mannilantien varressa
Invan asuintalojen (09.009) vieressä. Rakennus edustaa tyyliltään
modernismia. Julkisivumateriaalina on betoni. Parvekkeet on
peruskorjattu ja lasitettu.

Kaupunkikuvallinen merkitys on heikentynyt julkisivuremontin myötä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

08.006 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Lintukoto, Tyyni Tuulion talo
Saukonkatu, ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Kirjailija Tyyni Tuulion asuintalokseen rakennuttama Lintukoto sijaitsee
Satumetsän kaupunginosassa. Se on valmistunut vuonna 1942 Ånäsin
kartanolta ostetulle tontille. Melko vaatimattoman puurakennuksen on
suunnitellut arkkitehti Elias Paalanen noudattaen pohjakaavassa ja
kattokaltevuudessa Vitruviuksen ja Vignolan suhdegeometrian
periaatteita.

Ikkunat ja ulko-ovi on uusittu ja vuorilaudat on toteutettu oletettavasti
alkuperäistä isompina ja niihin on lisätty kaltaiset
salmiakkikuviokoristeaiheet.

Rakennusta on laajennettu 1960-luvulla vanhasta tyylistä poikkeavalla
eteisulokkeella. Myöhemmin ulko-ovi, ikkunat ja vuorilaudat on uusittu.
Vuorilaudat ovat oletettavasti alkuperäistä leveämmät ja niihin on lisätty
keltaiset, salmiakkikuvioiset koristeaiheet. Lisäksi katto on korjattu,
räystäitä on pidennetty, piippu pellitetty ja kellarikerrokseen on
rakennettu uloskäynti ulkoportaan kautta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on merkitystä Tyyni Tuulion kotina ja arkkitehdin
suunnitteluihanteiden ilmentymänä.
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08.008 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo
Vehkatie 5

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.13

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja asuintalo sijaitsee Loutissa
Harjulan koulun (09.016) naapurina. Rakennus valmistui vuonna 1957
ja sitä laajennettiin vuonna 1962. Kumpikin rakennusvaihe on
Arkkitehtitoimisto Irma ja Matti Aaltosen suunnittelema. Vuonna 1975
rakennettiin näyttelytila arkkitehti Heikki Korppi-Tommolan
suunnitelmien mukaan.

Päärakennus muodostuu kolmesta rakennusmassassa, joista yksi on
kaksikerroksinen ja kaksi yksikerroksisia. Julkisivut on alaosasta
rapattu valkoiseksi ja yläosasta ne on verhoiltu mustaksi maalatulla
lomalaudoituksella. Ikkunoista useat ovat kapeita yläosan
nauhaikkunoita, joista osa on lasitiiltä. Pihalle avautuvan julkisivun
yläosan laudoitukseen on kiinnitetty valkoinen, kolmiosainen reliefi.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä ulkoasussaan.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja henkilöhistoriallista merkitystä.

08.009 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Saukonkatu 12
Saukonkatu 12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Rakennus sijaitsee lehtomaisessa rinteessä Satumetsän alueella.
Teosto on vuokrannut taloa kesäasunnoksi akateemikko ja säveltäjä
Erik Bergmannille. Rakennus on aumakattoinen, 1-2 -kerroksinen
rimalaudoitettu valkoinen huvila, jossa on pieni kuisti. Alhaalla
ojangossa on sauna ja talousrakennus.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Rakennuksella on historiallista merkitystä paikallisella tasolla säveltäjä
Erik Bergmannin käytön myötä.
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09.002 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Ammattikoulu
Wärtsilänkatu 7

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 1958 kunnat velvoitettiin perustamaan ammattioppilaitoksia.
Ammattikoulu on valmistunut vuonna 1963 ja sen ovat suunnitelleet
arkkitehdit Eija ja Olli Saijonmaa. Vanhin osa on selkeälinjainen
punatiilinen ja nauhaikkunallinen rakennus. Rakennusta on laajennettu
1980-luvulla.Uusin kerrostuma on tummanharmaa päämassan
suuntainen matala rakennusosa ja julksivumuutos. Rakennuksen
omistaa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Asemakaavassa rakennuksen tontti on merkitty yleisten rakennusten
korttelialueeksi (Y-6). Rakennusalan rajaus tontilla mukailee julkisivun
vinoa linjaa katuun nähden.

09.003 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kartanon yläkoulu
Kaskitie 10-12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kartanon koulu on valmistunut vuonna 1969 jatko-opetusta antaneen
kansalaiskoulun käyttöön. Sen on suunnitellut arkkitehti Arto
Rautavirta. Koulussa toimivat nykyisin perusopetuksen yläluokat.
Elementtijaotuksen mukaan rytmittyvää alkuperäistä
yksi-kaksikerroksista rakennusta on laajennettu viimeksi 2000-luvulla.
Koulukokonaisuuteen kuuluu myös Kaskitien varrella vaalea kahitiilinen
yksi-kaksikerroksisena polveileva rakennusosa. Koulut ja läheinen
uimahalli muodostavat yhdessä huomionarvoisen julkisen
rakentamisen kokonaisuuden. Piha on uudistettu 2000-luvulla
vuorovaikutteisesti koulujen oppilaiden kanssa. Pihalle on istutettu
paljon perennoja, koristeomenapuita ja havukasveja.

Rakennuksen omistaa Järvenpään kaupunki. Samalla tontilla sijaitsee
myös entinen Pajalan koulu (09.004), joka nykyisin on osa Kartanon
koulua.

Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-9). Rakennusalaa tontilla ei ole
rajattu.
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09.004 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pajalan alakoulu
Kaskitie 10-12

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pajalan koulu on valmistunut vuonna 1980 peruopetuksen ala-asteen
kouluksi ja sen on suunnitellut arkkitehti Jorma Pankakoski. Nykyään
rakennus on osa Kartanon koulua. Arkkitehtuuriltaan kompaktia
rakennusta jäsentävät betonielementtien jaotus, julkisivun polveilu ja
vaaleasta julkisivusta erottuvat tummat ruutuikkunapinnat.
Rakennuksen omistaa Järvenpään kaupunki. Rakennus sijaitsee
samalla tontilla Kartanon koulun (09.003) kanssa. Koulut ja läheinen
uimahalli muodostavat yhdessä huomionarvoisen julkisen
rakentamisen kokonaisuuden.

Asemakaavassa tontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO-9). Rakennusalaa tontilla ei ole
rajattu.

09.007 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Yhteiskoulu, Keskustan yläaste
Urheilukatu 7-9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vaiheittain toteutettavaksi suunnitellun yhteiskoulun vanhin osa
valmistui vuonna 1930, mutta neljäs vaihe sodan vuoksi vasta vuonna
1953. Yhteiskoulun suunnitteli rakennusmestari Heikki Siikonen.
Rakennus oli tässä muodossaan ilmeeltään hyvin klassistinen.
Rakennusta on sen jälkeen laajennettu moneen otteeseen, eikä
rakennuksen alkuperäinen hahmo ole nykyään enää kunnolla
havaittavissa. Uudemmat osat ovat modernistisia nauhaikkunoineen.

Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteet ja
suunnitteluihanteet, joita on toteutettu laajennusosissa mm.
rakennushallituksen arkkitehti Antero Pernajan suunnitelmien mukaan.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa on 1930 valmistunutvanhin osa.
Rakennus on hallitseva osa Urheilukadun katuympäristöä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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09.009b Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Järvenpään invalidien asunnot Oy
Mannilantie 12-18

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.05

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Invan asuinalue on rakennettu 1950-luvun alussa arkkitehti Esko
Suhosen suunnitelmien mukaan. Alueelle rakennettiin rivitaloja Invan
henkilökunnalle sekä kerrostaloja opiskelijoille. Alueelle rakennetut
kerrostalot olivat ensimmäiset asuinkerrostalot Järvenpäässä.
1970-luvun lopussa alueelle rakennettiin korkea Invatorni, jonka
suunnittelivat arkkitehdit Erkki Colliander
ja Heikki Suvitie. Muutoksista huolimatta Invan kerrostaloalue
muodostaa kaupunkikuvallisesti merkittävän ja tyylillisesti varsin
yhtenäisen kokonaisuuden.

Asemakaavassa kerrostalojen alue korttelissa 117 on merkitty
yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialueeksi (ALK-21).
Rakennusalat on rajattu tiukasti rakennusten mukaan ja muu alue on
osoitettu pääosin istutettavaksi.

Invan rivitalot on purettu ja niiden tilalle on rakennettu 2000-luvulla
vanhusten palveluasumiskohde "Kirkkopiha".

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).

09.011 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Opettajien asuntola
Mannilantie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Poikkipäädyllä ja monimuotoisella katolla varustettu opettajien asuntola
on valmistunut vuonna 1950. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Arvo
Aalto ja N. Kokko. Rakennus kuuluu samaan kokonaisuuteen vanhan
kaupungintalon ja yhteiskoulun kanssa. Pihalle on istutettu kotimaisia
kasvilajeja. Mannilantien puoleinen orapihlaja-aita on alkuperäinen.

Rakennus sijaitsee samalla tontilla vanhan kaupungintalon (11.009)
kanssa. Asemakaavassa tontti on merkitty asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-4). Rakennusala on rajattu
tiukasti rakennuksen mukaan.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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09.017 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Anttilan koulu
Vanha valtatie 40

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot

Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Anttilan koulu on valmistunut vuonna 1957 ja sen ovat suunnitelleet
arkkitehti Antero Pernaja ja arkkitehti Jorma Pankakoski. Rakennusta
on laajennettu vuonna 1991. Rakennus on kaksikerroksinen ja siinä on
loiva harjakatto, liikuntasali erottuu korkeampana rakennusosana.
Koulua on laajennettu 2000-luvulla ja samalla alkuperäinen tumma
tiiliverhous on muutettu hiekanvaaleaksi. Eri aikakausien rakennusosat
muodostavat arkkitehtonisesti tasapainoisen kokonaisuuden.

09.020 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Keskuskoulun lämpökeskus
Urheilukatu 8

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 12.36

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Rakennus on harjakattoinen. Julkisivut on rapattu ja osin lautaverhoiltu.
Rakennuksella on arkkitehtonista merkitystä koulu- ja urheilukeskuksen
osana.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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09.021 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Koivusaaren koulu
Pietolankatu 48

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koivusaaren koulun (Jampan yläaste) on suunnitellut
Arkkitehtuuritoimisto Jorma Pankakoski Ky vuonna 1986. rakennuksen
arkkitehtuurissa massoittelu ja julkisivusommittelu ikkunoineen ilmentää
1980-luvun arkkitehtuuria.

Asemakaavassa Y-3, kerrosluku II, rakennusoikeus e = 0,3.

09.022 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kyrölän koulu
Puistotie 27-29

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kyrölän koulun Tanhuniityn eteläpuolella on suunnitellut
Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki Ky vuonna 1988. Rakennus
ilmentää edustavalla tavalla 1980-luvun kouluarkkitehtuuria. Samalla
tontilla on hoitosuunnitelman toimenpideluokkaan 3 kuuluva
toimistokäyttöön muutettu Stenbackan navetta (01.038).

Asemakaavassa Y-6, kerrosluku II-III, rakennusoikeus e = 0,4.
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09.038 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, kanala
ei osoitetta

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kanalarakennus liittyy navetanmäen rakennuskokonaisuuteen
maaseutuopiston alueella. Se on yksikerroksinen, harjakattoinen,
vaalealla pystyrimalaudoituksella verhottu rakennus. Arkkitehtuurissa
on klassistisia piirteitä. Rakennus on ollut viime vuosina tyhjillään ja se
on pahasti rapistunut.

Rakennusala on rajattu asemakaavassa ulkoseinien ulkopinnan
reunojen mukaan ja rakennusoikeus toteutuneen mukaan.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä osana
Maaseutuopiston aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.040 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, autotalli
Verstaspihankatu 3

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Rakennus sijaitsee Maaseutuopiston alueen pohjoislaidalla lähellä
Sipoontietä. Samaan rakennusryhmään kuuluvat asunto-verstas
(09.034) ja puutyöpaja (09.039). Läheisyyteen on rakennettu päiväkoti.

Autotalli "Monttu" on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen ja se on
ainoa jäljellä oleva varastorakennus verstaspihan pohjoispuolella
sijainneesta rakennusrivin rakennuksista. Hallit eivät suoranaisesti
liittyneet koulun toimintaan, vaan ne olivat ulkopuolisen käytössä. Ne
olivat mm. 1960-luvulla vesipiirin käytössä.

Rakennus on yksikerroksinen ja harjakattoinen. Soirorakenteisen hallin
tyyli on 1950-lukulaista ja sen rakennusosat ovat hyvin säilyneitä. Auto-
tai traktoritallin ovissa on diagonaalinen paneeli. Rakennus poikkeaa
yksityiskohdiltaan 1920-luvun rakennuksista. Ulkoseiniä on korjailtu
vanerilevyillä. Heikkokuntoiseen, aikakaudelleen tyypilliseen
rakennukseen ei kohdistu erityistä suojeluintressiä.

Rakennuksessa on nykyisin verstastoimintaa.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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09.041 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maaseutuopisto, puuvaja
Karjakonkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: 13.31

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Maaseutuopiston puuvaja sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla
peltoalueen reunassa, entisen Karjanhoitokoulun (09.030)
eteläpuolella. Se ei liity tilallisesti Karjanhoitokoulun pihapiiriin.

Talousrakennus on vaatimaton, kookas, yksikerroksinen rakennus
1950-luvulta. Siinä on satulakatto ja keltaiseksi maalattu
peiterimalaudoitus.

Karjanhitokoulun päässä on sijainnut oppilaiden puu-seet ja
eteläpäässä on ollut varastoja. Rakennus on päässyt heikkoon
kuntoon.

Alkuperäisessä asussaan säilynyt rakennus on maisemallisesti
merkittävä osana Maaseutuopiston aluekokonaisuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

09.042 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Järvenpään lukio
Lukionkatu 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Vuonna 2003 käyttöö otettu Järvenpään lukiorakennus edustaa
modernia arkkitehtuuria. Rakennuksessa on kolme kerrosta ja kolme
pääsiipeä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Aarne von
Boehm Oy. Rakennuksen arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu edustavat
aikansa uudenlaista opetustilasuunnittelua ja oppimistavoitteita.
Viereisellä tontilla sijaitee Järvenpään ammattikoulu (09.002).
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09.043 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Satusaunan päiväkoti
Siltakatu 70

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristipäiväkodeilla tarkoitetaan kahdeksaa Järvenpäähän 1989-1990
valmistunutta tyyppipäiväkotia. Rakennusten historialliset arvot lliittyvät
päivähoitolain mukaiseen yhteiskunnalliseen velvoitteeseen tarjota
kasvavan väestön tarpeisiin riittävästi päivähoitopaikkoja.
Rakennusteknisesti tarve ratkaistiin ristipäiväkotityypilä, jota toteutettiin
useille asuinalueille. Julkisivun yksityiskohdista ja aukotuksesta
rakennukset on tunnistettavissa 1980-luvun arkkitehtuuriksi.
Satusaunan päiväkoti vuodelta 1989 on edustava esimerkki
ristipäiväkotityypistä. Rakennus täydentää sijainniltaan ja
mittakaavaltaan luontevalla tavallla ympäröivää pientaloaluetta ja
sopeutuu pihakumpareineen hyvin ympäristöönsä

Muut ristipäiväkodit Järvenpäässä ovat: Kyrölän päiväkoti,
Nummenkylän päiväkoti, Lampaanpolskan päiväkoti, Pesäpuun
päiväkoti, Tahvontuvan päiväkoti, Päiväkoti Pehtoori ja Päiväkoti
Iso-Antti.

10.005 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Laurilan seurakuntakoti
Riihitie 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Laurilan seurakuntakoti Riihitien ja Uudenmaantien päädyssä on
valmistunut 1970-luvun lopulla ja sen on suunnitellut arkkitehti Heikki
Korppi-Tommila.

Vähäeleinen, matala ja syvärunkoinen rakennus on julkisivuiltaan
punatiiltä. Rakennuksessa on loiva satulakatto.

Rakennuksessa jatkuu alkuperäinen käyttö ja sen ulkomuoto on
säilynyt alkuperäisessä asussaan hyvin.
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10.007 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Seurakuntaopiston rakennukset
Järvenpääntie 640

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Suomen Seurakuntaopisto on perustettu alueelle, jolle professori
O.E.A. Hjelt oli rakentanut Lepola-nimisen huvilan 1900-luvun alussa.
Huvilan seuraava omistaja professori E.N. Setälä oli nimennyt paikan
Toimelaksi. Seurakuntaopiston rakennukset ovat valmistuneet pääosin
1950- ja 1960-luvuilla. Ne on suunnitellut arkkitehti Dag Englund. Uusi
kurssikeskusrakennus on 1980-luvun lopulta ja sen on suunnitellut
arkkitehtitoimisto Slotte & Schütz.

Rakennukset muodostavat tiiviin kokonaisuuden, jossa vuorottelevat
rapatut 1950-luvun rakennukset ja mustavalkoiset 1960-luvun
rakennukset. Vanhat Hjeltin ja Setälän aikaiset rakennukset on purettu.
Uusi kurssikeskus sulkee vapaamuotoisen laajan pihapiirin.
Rakennusten ympäristö on puistomaisesti käsitelty

Alueella on eri aikakausien rakennuskantaa, jotka ilmentävät
myönteisellä tavalla rakentamisen, hoidon ja käytön jatkuvuutta.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

10.010 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Seurakuntatalo
Kirkkotie 1

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Matala betoniharkkopintainen seurakuntatalo on valmistunut vuonna
1982 ja sen on suunnitellut arkkitehti Erkki Colliander. Rakennuksen
omistaa Järvenpään seurakunta ja siinä toimii kirkkoherranvirasto sekä
erilaisia kokoontumis- ja toimistotiloja.

Muodostaa kokonaisuuden muiden kirkollisten rakennusten kanssa.
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11.002 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Päihdesairaala
Kuusitie 36

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Järvenpään päihdesairaala on toiminut Haarajoen kartanon mailla
vuodesta 1946. Päärakennuksen vanhempi osa on rapattu ja
harjakattoinen. Se on valmistunut ilmeisesti 1940-luvulla. Arkkitehti
Jorma Ahon suunnittelema, moderni kalkkihiekkatiilinen laajennusosa
on valmistunut 1970-luvun alussa. Rakennuksessa on päihdesairaalan
hallinto- ja asuntolatiloja ja sen omistaa A-klinikkasäätiö.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Päärakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien tyylipiirteet, jotka
ilmentävät myönteisellä tavalla rakentamisen ja käytön jatkuvuutta.
Rakennuskokonaisuus Vanhan Lahdentien varrella ja Keravanjoen
rannassa on maisemallisesti tärkeä.

11.004 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vesitorni
Vesitorninkatu 15a

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Arkkitehti Arvi Ilosen suunnittelema, veistoksellisen kulmikas vesitorni
on valmistunut vuonna 1966.

Rakennusalueen raja ja korkeus on rajattu vesitornin mukaan
asemakaavassa.

Rakennuksessa ilmenee alkuperäiset materiaalit ja tyyli ja siinä jatkuu
alkuperäinen käyttö. Vesitorni on Järvenpään maamerkki.
Maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.
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11.006 Sisältö päivitetty: 03.01.2018

Kaupungintalo
Hallintokatu 2

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kaupungintalo on valmistunut vuonna 1977. Punatiilisen ja
ulkoasultaan järjestelmällisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti
Jorma Pankakoski.

Rakennusala ja kerrosluku on osoitettu asemakaavan toteutuneen
mukaan ja pääkäyttötarkoitusmerkinnän yhteyteen on osoitettu
suojelumerkintä /s.
Rakennus palvelee alkuperäisessä käytössä ja se on säilynyt
ulkomuodoltaan hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennus olennainen
osa Järvenpään-aukiota.

11.012 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Valtion virastotalo
Mannilantie 28

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpään virastotalon vanhempi osa on rakennettu 1970-luvulla
(rakennuslupa 1976). Suunnittelija Rakennushallitus/ yliarkkitehti Matti
E. Hirvonen. Rakennuksessa on mm. poliisin tilat ja se on
toimistokäytössä. Valtion virastotalon uudemman osan on suunnitellut
arkkitehti Erkki Valovirta 1990-luvun lopulla.

Rakennukset muodostavat onnistuneen parin. Ne on rakennettu hyvin
lähelle toisiaan ja rakennusten julkisivut ovat Mannilantien suuntaan
4-kerroksiset. Molemmat rakennukset ovat tiilimuurattuja, mutta
vanhempi virastotalon on tummanruskeasta tiilestä muurattu ja
uudempi vaaleasta.

Uudempi rakennus kiertyy atriumpihan ympärille ja päättää hienosti
Mannilantien rakentamisen Helsingintien suuntaan. Mannilantien ja
Helsingitien kulman käsittely on onnistunut. Korkeampi viisto torni
markeeraa pääsisäänkäyntiä, joka aukeaa Helsingintien puolelle.
Sisäänkäynnin leveät vihreästä kivestä muuratut listat ja ylös asti olevat
ikkunapinnat sekä leveä portaikko tekee arvokkaan vaikutelman.
Helsingintien puolella julkisivun aukotus muuttuu vertikaaliseksi, kun se
Mannilantien puolella noudatteli vanhan virastorakennuksen
nauhamaisuutta.

Vanha virastorakennus on tyypillinen 1970-luvun virastorakennus.
Julkisivuiltaan melko eleetön. Nauhamaiset ikkunat, ja
julkisivumateriaalina on käytetty ainoastaan tummaa tiilimuurausta.
Rakennus on L-mallinen joka porrastetusti nousee Mannilantien
suuntaan.
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Molemmat rakennukset ilmentävät oman aikansa
hallintorakentamistyylejä ja yhdessä ne muodostavat
kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavassa rakennusala on osoitettu ulkoseinien rajojen mukaan.

11.013 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Järvenpäätalo
Hallintokatu 4

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Järvenpää- talo ja viereinen kirjasto (11.014) on rakennettu vuosina
1986-87 arkkitehtikilpailun voittoon perustuen. Suunnittelijana on ollut
arkkitehti Erkki Karonen. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä
rautatieasemaa ja kaupungintaloa.

Rakennuksen massoittelu on onnistunut. Matalat osat sijoittuvat aukion
ja keskustunnelin puolelle ja korkeat osat eteläpuolelle. Julkisivut ovat
punatiilestä. Kirjastonpuoleiset julkisivut ovat lasia.

Rakennusala on rajattu tiukasti rakennuksen ulkorajojen mukaisesti
asemakaavaan.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin
merkittävä. Rakennuksessa jatkuu alkuperäinen käyttö ja se säilynyt
alkuperäisessä asussaan.
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11.014 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kirjasto
Kirjastokatu 9

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman
suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman alue: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kirjasto ja viereinen Järvenpää-talo (11.013) on rakennettu vuosina
1986-87 arkkitehtikilpailun voittoon perustuen. Suunnittelijana on ollut
arkkitehti Olavi R. Lipponen. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla
lähellä rautatieasemaa ja kaupungintaloa. Kellarikerroksessa toimii
Järvenpään taidemuseo.

Rakennus on osittain kaksikerroksinen ja tasakattoinen. Julkisivut ovat
punatiilestä. Rakennus on hyväkuntoinen. Siihen ei ole tehty
julkisivumuutoksia.

Rakennus on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin
merkittävä.
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LIITE 2 Aluekortit toimenpideluokittain



Toimenpideluokka 1: Suojeltu
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13.02 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kotitalousopettajaopiston alue
Toimenpideluokka: 1: Suojeltu

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.041, 01.003, 08.002,
09.014, 09.015

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kotitalousopettajaopiston alueella on sijainnut Järvenpään kartano
sekä sen puutarha. Puutarha oli osittain puistomaisesti käsitelty.
Vanhimmat puut oli istutettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.
Vanhimpia rakennuksia alueella on aittarakennus (01.003) ja
huvilarakennus 1870-luvulta (08.002). Bjarne Westermarck aloitti
puiston suunnitelmallisen kunnostuksen vuonna 1915, teetti
suunnitelman rautateiden ylipuutarhuri Nykopilla ja palkkasi puutarhurin
sitä toteuttamaan. Kartanon maiden jouduttua valtion omistukseen
vuonna 1925 alueelle perustettiin valtion oppilaitoksia.

Kotitalousopettajaopisto aloitti toimintansa 1928 arkkitehti Paatelan
suunnittelemassa päärakennuksessa (09.014). Samaan aikaan
korotettiin entinen huvilarakennus kaksikerroksiseksi. Samaan aikaan
päärakennuksen Paatelan rakentamisen kanssa toteutettiin
puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin laatima puutarhasuunnitelma.
1940-luvulla puistoa kunnostettiin puutarha-arkkitehti Katri Luostarisen
suunnitelman mukaan. Puiston kunnostamista on edelleen jatkettu
vanhojen suunnitelmien pohjalta. Kotitalousopettajaopiston korkea
rapattu rakennus Peltola (09.015) on valmistunut vuonna 1956.
Uudisrakentaminen on sovitettu kokonaisuuteen ja alue on säilyttänyt
luonteensa varsin hyvin. Uusin koulurakennus sijaitsee
Sibeliuksenväylän varrella ja etelämpänä alueella on kaksi uudehkoa
punaista yksikerroksista lomalaudoitettua paritaloa.

Kotitalousopettajaopiston alue on Järvenpään merkittävin yksittäinen
maisemarakennustaiteellinen kohde Vanhankylän alueen ohella. Se on
paikkakunnalla ainutlaatuisen kaunis ja yhtenäinen puistokokonaisuus.
Kotitalousopettajaopiston alue sijaitsee Lepolan kaupunginosassa
Tuusulanjärven ja Sibeliuksenkadun välissä. Nykyisin alueella toimii
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Asemakaavassa alue on tarkoitettu julkiselle rakentamiselle (YO-12).
Vanhimmat rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr) ja puutarha on
merkitty säilytettäväksi (s-1).

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde. Alue kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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13.03 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kallio-Kuninkalan alue
 

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.008, 01.009
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Vuorineuvos K.A. Paloheimo osti Kuninkalan talonpoikaistilan vuonna
1899. Paikka oli ollut asuttu jo paljon aiemmin. Kallio-Kuninkalassa
toimi Poikien maatalous- ja puutarhakoulu vuosina 1947-65. Sittemmin
päärakennuksessa on toiminut ravintola Pitokartano ja navetassa on
pidetty kesäisin Art-Tuusulanjärvi taidenäyttelyitä. Nykyisin
Kallio-Kuninkalassa toimii Sibelius-Akatemian Musiikkikeskus. Alueen
omistaa Yrjö ja Leonora Paloheimon säätiö.

Kallio-Kuninkala on peltojen ympäröimä metsäinen kumpare, jolla
sijaitsee useita tilan toimintaan liittyneitä vanhoja rakennuksia.
Kumpareen juurella sijaitsevan Yrjö Paloheimon talon edusta on
puutarhamainen lampineen ja kukkaistutuksineen. Lammen rannalla
sijaitsee Annikki Paasikiven suunnittelema kaivorakennelma.

Kallio-Kuninkala on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, joka
sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisemassa. Kallio-Kuninkala on ainutlaatuisen monipuolinen
ja hyvin säilynyt kokonaisuus, joka käsittää toistakymmentä
rakennusta. Maisemallisesti Kallio-Kuninkala muodostaa kauniin
kokonaisuuden, jota tosin Ristinummentien toiselle puolelle rakennettu
rivitaloalue osin häiritsee. Kallio-Kuninkalan maisema on varsin hyvin
hoidettua. Kallio-Kuninkala sijaitsee Teriojan kaupunginosassa osana
laajaa Kuninkalan tilaa.

Asemakaavassa alue on varattu kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY-4). Asemakaava
edellyttää ympäristön ja rakennusten ominaispiirteiden säilyttämistä
(s-3). Rakennukset on suojeltu asemakaavalla (sr-4).

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien

kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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13.10 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Harjuvaaran funkistalot ja Järvilampi
 

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Tyyne Harjuvaara suunnitteli ja rakennutti rakennukset ostamalleen
suotontille Tuusulanjärven pohjoisrannan läheisyyteen. Hän rakensi
paikalle kolme funkistaloa ja ruoppasi tontilla olleen lammen sekä
puron sekä istutti koivuja, tammia, poppeleita ja lehmuksia
suorakulmaiseksi muotoillun lammen reunalle. Päärakennus on
valmistunut vuonna 1939 ja piharakennukset vuonna 1940.
Päärakennukseen tehtiin kaikki mukavuudet jo rakennusvaiheessa.
Tontilla on kaksi piharakennusta, sauna ja luhtiaitta.

Rakennukset edustavat funkistyyliä. Harjuvaaran sanotaan saaneen
vaikutteita Unkarista erityisesti piharakennusten suunnitteluun.
Päärakennus on alunperin rapattu pesuterastimenetelmällä, mutta
myöhemmin rappauksen päälle tehtiin laudoitus. Päärakennuksen
ulkoväritystä on muutettu useaan otteeseen ja kuistia on laajennettu
viime vuosina. Piharakennusten ulkoasu lienee lähellä alkuperäistä.
Rakennukset ovat rankorakenteisia ja pääosin hyväkuntoisia.

Järvilampi on säilynyt sellaisena kuin se rakennettiinkin, puusto on
kasvanut kooltaan vaikuttavaksi. Harjuvaaran funkistalot ja niiden
ympäristö ovat varsin poikkeuksellinen kokonaisuus, jossa näkyy
tekijän voimakas kädenjälki. Harjuvaaran rakennushanke suotontille
herätti paikkakunnalla aikanaan ansaittua huomiota.

Rakennukset on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-5.
Pääkäyttötarkoitusta koskee suojelumerkintä /s.

Harjuvaaran funkistalot muodostavat yhtenäisen ja paikkakunnalla
ainutlaatuisen funkishenkisen kokonaisuuden. Rakennushistoriallisesti
mielenkiintoinen asuinrakennus. Puistomaisesti käsitelty tontti
lampineen muodostaa rakennuksille poikkeavan ja kauniin ympäristön.

Rakennukset sijaitsevat Vanhakyläntien varressa suurella
järvenrantatontilla. Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde.
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13.11 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Lemmenlaakso
 

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Lemmenlaakso on noin 10 000 vuotta sitten jääkauden
sulamisvaiheessa syntynyt laaksopainanne, jonka pohjalla kiemurtelee
Keravanjoki. Pohjoisessa aluetta rajaa Haarajoen koski, jossa
nykyisinkin on mylly (05.001). Lähellä myllyä on entinen venäläinen
vanhainkoti Betania (10.001). Lemmenlaakson eteläpäässä on
Paippisten vanha siltapaikka (13.12).

Lemmenlaakso on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Uudenmaan
lääninhallituksen päätöksillä vuosina 1991 ja 1992 ja se kuuluu
lehtojensuojelukohteena valtioneuvoston hyväksymään Natura
2000-ohjelmaan. Alue on erittäin monipuolinen niin eläimistön kuin
kasvillisuudenkin osalta. Alueen virkistyskäyttö on ohjattu luontopolulle.
Luonnonsuojelualue on Järvenpään kaupungin omistuksessa
yksityisomistuksessa olevaa luoteiskulmaa lukuun ottamatta.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Luonnonsuojelullisesti arvokas jokilaakso, jossa on myös
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Kuuluu valtakunnalliseen
lehtojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan. Maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä.

13.31 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Maatalousnormaalikoulun alue
 

Toimenpideluokka: 1: Suojeltu
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 09.041, 09.038, 09.040,
09.039, 09.035, 09.034, 09.026, 09.027, 09.029, 09.031, 09.030,
09.028, 09.032, 09.037, 09.036, 09.033, 01.004, 01.005, 01.006,
09.012
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Maatalousnormaalikoulun perustaminen liittyy 1920-luvun lopussa
tehtyyn maatalouden koulutuksen uudelleenjärjestelyyn ja
Maatalousnormaalikoulu oli erityinen uusi instituutio, ainoa laatuaan
Pohjoismaissa. Järvenpään Maatalousnormaalikoulun alue
rakennuksineen suunniteltiin ja rakennettiin kokonaisuutena 1920-luvun
lopulla Jussi ja Toivo Paatelan arkkitehtitoimiston suunnitelmien
mukaan.

Maatalousnormaalikoulun alueella on oppilaitoksen päärakennus
ympäristöineen, oppilaitoksen toimintaan liittyvät Kyrölän mallitila
(01.04) ja Mäyrylä (01.06) ympäristöineen sekä niiden väliset
peltoaukeat Järvenpääntien itäpuolella. Koulun ydinalueella on lisäksi
puutyöpajoja 1920-luvulta, maisemallisesti merkittävät navetta ja sikala
1950-luvulta sekä useita uudempia rakennuksia. Alueeseen kuuluvat
myös asuin- ja työpajarakennukset Sipoontien varressa. Vanhat
maamieskoulun ja karjanhoitokoulun rakennukset ja lehtorien
huvilamaiset asuinrakennukset sijaitsevat kukin omalla mäellään
monesti näkymäakselin päätteenä. Maatalousnormaalikoulun
alkuperäiset, arkkitehti Jussi Paatelan ja arkkitehti Toivo Paatelan
suunnittelemat koulu- ja asuinrakennukset ovat vuodelta 1928.
Rakennukset edustavat 1920-luvun klassismia ja ne ovat säilyneet
varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Rakennukset ovat tiilirunkoisia
ja vaaleaksi rapattuja ja ne ovat säilyneet varsin hyvin alkuperäisessä
ulkoasussaan. Alueen rakennusten ja pihojen välillä on selkeä
hierarkia.

Maatalousnormaalikoulun jälkeen alueella toimi Uudenmaan
maaseutuopisto, joka sittemmin siirtyi Hyvinkäälle. Alueelle on laadittu
vuonna 2013 Lepolan asemakaava, jolla on suojeltu aluuen
arvokkaimmat rakennukset. Kaava mahdollistaa alueen
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täydennysrakentamisen ja olemassa olevien suojeltujen rakennusten
uuden käytön.

Aluetta on 2000-luvulla täydennysrakennettu. Ympäristöön sovitetut
Päiväkoti Polle ja ratsastuskeskus Ainon uusi maneesi tuovat uuden
historiallisen kerroksen maatalousnormaalikoulun alueen historiaan.
Ratsastuskeskuksen alue on kunnostettu alueen ominaispiirteitä
kunnioittaen. Uusi omakotitalo/kerrostaloalue muodostaa
peltomaisemalle uuden reunan.

Maatalousnormaalikoulun alue lähiympäristöineen on osa
valtakunnallisesti merkittävää Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa (RKY
2009).

Itsenäisyyden alkupuolen merkittävän oppilaitoskokonaisuuden
Tuusulanjärven ympäristössä Järvenpäässä muodostavat
Kotitalousopettajaopisto, sen koetila Kyrölä ja Maatalousnormaalikoulu.
Kyrölän koetilan asuin- ja talousrakennukset muodostavat umpipihan.
Maatalousnormaalikoulun klassistinen rakennusryhmä kivisine
koulurakennuksineen ja opettajien asuinrakennuksineen sekä maatila
sijaitsevat peltoaukealla Tuusulantien varrella.
Maatalousnormaalikoulu, karjan-
hoitokoulu ja lehtorien asuinrakennus, verstaspiha ja maatila ovat kukin
omalla
mäellään.

Maatalousnormaalikoulu eli maatalousalan opettajien koulutuslaitos on
harvinainainen, sillä se oli ainoa lajiaan niin Suomessa kuin
Pohjoismaissa.
Maatalousnormaalikoulun maisema on erittäin tärkeä osa
Tuusulanjärven pohjoispään oppilaitosten kokonaisuutta, jossa on
vaalittu ja uudistettu suomalaista puutarhakulttuuria. Avoimeen
peltomaisemaan kukkuloille sijoittuvat normaalikoulun edustavat
rakennusryhmät muodostavat toisiinsa kytkeytyvän akselisommitelman.
Pitkät näkymät alueen sisällä sekä ympäristöstä kohti
merkkirakennuksia ovat tunnusomaisia ja useimmat niistä edelleen
avoimia.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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12.02 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Anttila
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Anttila on 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvun alussa rakennettu
puutaloalue Peltolan kaupunginosassa. Rakennukset on ryhmitelty
pienen puiston ympärille kolmen kadun varteen rakennusmestari M. L.
Nurmen suunnitelman mukaisesti. Alueelle rakennettiin alunperin 35
asuinrakennusta, joista osa Maatalousseurojen keskusliiton
asutusvaliokunnan piirustuksen AS-tyyppi A 12p mukaan ja osa
rakennusmestari Nurmen laatimilla tyyppipiirustuksilla. Anttilan alue on
tiivis ja kahdesta talotyypistä muodostuvana varsin yhtenäinen. Talojen
vaihteleva väritys ja kasvillisuus elävöittävät aluetta.

Joitakin taloja on laajennettu lähes kaksinkertaiseksi. Lisäksi muutama
tontti on jaettu ja jaossa muodostuneille tonteille on rakennettu
uudisrakennus. Laajennukset ja uudisrakennukset sijoittuvat tonttien
perälle, eivätkä ne siten ole merkittävästi muuttaneet alueen katukuvaa.
Alueen ulkokehän täydentäminen 1980- luvulla on epäyhtenäistänyt
katukuvaa Maissitien ja Ruistien varressa. Sen sijaan jo alunperin
molemmin puolin rakennetulla Vehnätiellä on miljöö säilynyt
yhtenäisenä.

Anttila on tyypillinen 1950-luvun omakotitaloalue. Se on yhtenäisin ja
parhaiten alkuperäisessä asussa säilynyt tämän ajan kokonaisuus
Järvenpäässä. Rakennuksiin ei ole tehty merkittäviä ulkoasua
muuttavia korjauksia.

Alueen säilyminen yhtenäisenä edellyttää tarkkoja ohjeita
(tyyppipiirustuksia) talojen laajentamista varten sekä valvontaa
täydennysrakentamisen sopeuttamiseksi olemassa olevaan
rakennuskantaan.

12.04 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Aero
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Aeron alue muodostuu 21 kytketystä pientalosta, jotka on rakennettu
1960-luvun loppupuolella. Kaikki rakennukset on rakennettu saman
Kulutusosuuskuntien keskusliiton asunto-osastolla suunnitellun
tyyppipiirustuksen mukaan. Rakennuksiin ei ole tehty huomattavia
muutoksia valmistumisen jälkeen. Alue on tiivis ja hyvin yhtenäinen.

Alue edustava esimerkki 1960-luvun tiiviistä asuinalueesta, jonka
rakennukset ilmentävät ajalle tyypillistä arkkitehtuuria. Aero sijaitsee
näkyvällä paikalla Uudenmaantien ja Auertien risteyksesä ja rajautuu
Auerpuistoon. Alueella on kaupunkikuvallisia arvoja.
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12.08 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Tanhuniitty
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tanhuniityn alueen ovat suunnitelleet arkkitehdit Risto Kauria ja Risto
Turtola. Alue on valmistunut 1970-luvun jälkipuolella. Alueeseen
sisältyy 30 puuelementtirakenteista, alunperin tasakattoista rivitaloa
tiiviin kylämäisesti ryhmiteltynä. Alueen ilme muodostuu kapeista
kujista, aidoista ja ulkorakennuksista. Keskellä on puisto ja yhteinen
korttelitupa. Alue on säilynyt hyvin yhtenäisenä, vaikka tasakatot on
myöhemmin muutettu harjakatoiksi.

Alue on aluesuunnittelun näkökulmasta edustava ja kokonaisuutena
eheä. Siinä on kaupunkikuvallisesti harkittuja ratkaisuja ja yhtenäinen ja
laadukas toteutus.

12.13 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Loutin kortteli
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.103, 07.104, 07.105,
07.218, 08.008, 07.093a, 07.093b, 07.094a, 07.094b, 07.094c,
09.016, 07.035a, 07.035b, 08.001
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Eino Leinon puistoa ympäröivä asutuskehä Vehkatien, Harjutien,
Vuoritien ja Järvipuistonkadun rajaamalla alueella on yhtenäinen
aluekokonaisuus. Alueella ja sen tuntumassa ovat funkistalot Vuoritie
19 ja 21 (07.035 a ja b), Jotunin huvila (07.038), kirjailija Martin
Löfbergin (Marton Taigan) talo (08.001) sekä Harjulan koulu (09.016).
Puistoon rajautuvista Vehkatien-Vuoritien omakotikortteleista ei
hoitosuunnitelmassa ole mukana yksittäisiä rakennuksia, vaikka ne
muodostavat hyvin yhtenäisen aluekokonaisuuden. Alueella tai sen
lähistöllä olevia rakennuskohteita ovat myös Vuoritie 13 ja 15 (07.093 a
ja b), Vuoritie 6, Mannilantie 54 ja 56 (07.094 a-c), As.Oy Vuoritie 3
(07.103), As.Oy Vuoritie 4 (07.104), As.Oy Loutinhaka (07.105),
Alankotie 10 (07.218) sekä kuvanveistäjä Erkki Erosen ateljee ja
asuintalo (08.008).

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä
jälleenrakennusajan yhtenäisestä asuinrakentamisesta.
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12.14 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Huhtaportinkatu
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Huhtaportinkadun alue on säilynyt melko eheänä ja suurimpana
yhtenäisenä esimerkkinä sodanjälkeisestä omakotirakentamisesta.
Suurin osa taloista on säilynyt ulkoasultaan suhteellisen alkuperäisenä.
Mahdolliset julkisivumuutokset tulisi tehdä huolellisesti kiinnittäen
huomiota jälleenrakentamiskauden muotokieleen ja puurakentamisen
detaljeihin. Talot ovat enimmäkseen paikallisten nimekkäiden
rakennusmestareiden omia muunnelmia jälleenrakennuskauden
tyyppitaloista.

Huhtaportinkadun kokonaisuudesta poikkeaa matalampi 1960-70-luvun
rakennus Huhtaportinkatu 1:ssä. Huhtaportinkatu 6 tontti on lohkottu ja
tonteille on rakennettu uudisrakennukset. Vanha talo on purettu. Lisäksi
Huhtaportinkatu 4 tontti on lohkottu ja perälle on rakennettu uusi
omakotitalo. Huhtaportinkatu 3 pihapiiri on hoitamaton ja tontin
rakennuksissa korjaustarpeita.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisenä esimerkkinä
jälleenrakennuskauden omakotialueesta.

13.03b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kallio-Kuninkala, ranta-alue
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.034

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kallio-Kuninkalan – Ristinummen alue liittyy Tuusulanjärven rantatien
kulttuurimaisemaan ja historiaan. Alueelle on rakennettu suhteellisen
vähän uutta. Kallio-Kuninkalan ranta muodostaa läntisen päätteen
Ristinummentielle. Päätepisteenä Tuusulanjärven rannassa on
Kallio-Kuninkalan aitta (01.034).

Alueella on kaupunkikuvallista ja maisemallista merkitystä.

Kohde kuuluu RKY 2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222
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13.06 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanhankylän alue
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys

Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.329, 01.032, 01.024,
01.025, 01.026, 01.027, 01.028, 01.029, 01.030, 01.031, 01.033,
08.005
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Vanhankylän kartanoa ympäröivän puiston perusosat ja kartanon
vanhin rakennuskanta ovat 1700-luvulta. Puistosommitelman osia on
tiettävästi istutettu jo 1780-lvulla. Tuolta ajalta olevia puistoja on
mainittu Suomessa vain muutamia.Puisto on ilmeisesti jatkunut
erilaisina maaseudun tuotantomaisemaan liittyvinä katkelmina
Kaakkolan Seitsenhaarasta aina Niemennokan kärkeen saakka.
Kartanon pihapiiri on sijainnut Myllykallion kaakkoispäässä ja vanha
päärakennus on ollut tammikujan jatkeena nykyisen Stålhanentien
kohdalla, Yläpytinki, sauna, uusi päärakennus ja kellarit ovat
alkuperäisillä paikoillaan. Näiden lisäksi pihapiiriin on kuulunut mm.
aittarakennus nykyisen pysäköintialueen paikalla Kartanonpuisto on
ollut pihapiirin edustan niemellä ja jatkunut tammikujanteina
Myllykallion itäpuolitse ja rantatörmän yläreunassa.. Kujanteet ovat
rajanneet sisälleen laajan puutarhan, jonka pohjoisreunalla on ollut
puutarhurin asunto ja kasvihuone. Puutarhan perusti Vanhankylän
kartanon omistaja sotaneuvos Nyberg, ja hän mm. sai omenapuiden
siemeniä ulkomailta postin välityksellä. Seuraava omistaja kapteeni
Åström laajensi puutarhaa. Puutarha oli aikanaan maamme oloissa
huomattavan suuri ja hyvin hoidettu. Kartanopuistoon kuuluneeseen
puutarhaan on kasvihuoneiden ja puutarhurin asunnon paikalle
rakennettu 1950-luvulla vanhainkoti.

Vanhankylän alue muodostuu monenlaisista maisemaelementeistä:
alueella on vanhaa puutarhaa, puistomaisia puuistutuksia, erilaisia
luontotyyppejä ja peltoa. Suuria yhtenäisiä jäänteitä vanhoista
istutuksista ei ole jäljellä.Rakennnuskantaa on useilta vuosisadoilta..
Taiteilijahuvila Villa Kokkonen on 1960-luvulta.

Vanhankylän alue on mielenkiintoinen ja arvokas kulttuurihistoriallisen
miljöön ja luonnonympäristön muodostama kokonaisuus. Alueella

rakennuksineen on merkittävää historiallista ja rakennustaiteellista
arvoa. Yhdessä uudemman rakennusperinnön kanssa alueella on
myös historiallista kerroksellisuutta. Vanhankylän alueen ympäristölliset
arvot perustuvat sen ilmentämään puistomaiseen vanhaan
kartanomiljööseen, joka sijaitsee Tuusulanjärven rannalla osana
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö. Alueella on myös suuri
virkistyskäyttöarvo.Nykyisin Vanhankylän alueen omistaa pääosin
Järvenpään kaupunki ja se on virkistys- ja matkailukäytössä. Alueella
on myös luontopolku.

Alue sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön:
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.
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13.09a Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Vanhojen tilojen ympäristöt, Isokytö
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Isokydön tila sijaitsee peltojen ympäröimällä metsäsaarekkeella
Isokydön kaupunginosassa, Mörttisenpolun kulmauksessa.
Lounaispuolella on Kytöperänkujan pientaloalue. Isokytö on alun perin
Bjarne Westermarckin perustama mallitila. Tilan päärakennusta
ympäröi kuusiaita, alueella on myös kookkaita jalopuita. Rakennuksia
ympäröivät pellot ovat pysyneet avoimina.

Vanha kaksikerroksinen päärakennus on mahdollisesti tuotu
Kannakselta Järvenpäähän vuonna 1910. Rakennuksen ulkoasua on
muutettu jo 1920-luvulla ja myöhemmin vintille on rakennettu
kesähuoneet kattoikkunoineen. Isokydön suuri navetta on vuodelta
1930. Lisäksi tilalla on saunarakennus ja uusi asuinrakennus vuodelta
1950. Tila on yksityisomistuksessa ja rakennukset asuinkäytössä.

Vanha päärakennus on karjalaiselle rakennuksille ominaisesti moni-
muotoinen, kaksikerroksinen ja syvärunkoinen talo, jossa on aumattu
saumapeltikatto. Julkisivut ovat keltaiseksi maalattua vaakapaneelia.
Ikkunat ja listoitukset ovat vaalean ruskeiksi maalatut. Vanha
päärakennus on painunut ja myös tilan vanhat rakennukset ovat
ulkoasultaan huonossa kunnossa.

Isokydön vanhalla päärakennuksella on merkitystä historiallisen
prosessin todisteena esimerkkinä Kannakselta siirretystä huvilasta.
Alue ilmentää Järvenpään maatalouskoulutuksen historiaa ja on
esimerkki Bjarne Westermarckin perustamasta mallitilasta.
Rakennuksessa on näkyvissä eri aikakausien rakenteet ja ne
ilmentävät myönteisellä tavalla käytön historiaa ja jatkuvuutta.
Rakennus on arkkitehtonisesti erityinen ja sillä on erityinen
suunnitteluhistoria.

13.09c Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanhojen tilojen ympäristöt, Eriksnäs
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Eriksnäs on erotettu Vanhankylän kartanosta vuonna 1919. Suurin osa
nykyisistä rakennuksista on tehty tämän jälkeen. Tilan vanhempi
asuinrakennus on valmistunut 1923. Nykyinen päärakennus on vuonna
1950 Työtehoseuran suunnitelmien mukaan rakennettu
päärakennus.Päärakennus on kookas, kaksikerroksinen ja
satulakattoinen. Julkisivut ovat murretun keltaiseksi maalattua
peiterimalautaa. Ikkunoiden puitteet ja listoitus on valkoiseksi
maalattuja. Sisäänkäyntikatos on yksikerroksinen, leveä ja
lapekatteinen. Sisäänkäyntejä on siihen kolme, joissa kaikissa omat
portaat tai luiskat. Ovet ovat tummanruskeaksi maalattuja puuovia,
joissa osassa on ikkunat. Lännen suuntaan rakennuksessa on
avonainen parveke, jossa on puurakenteinen ja -vuorattu kaide.
Perustus on harmaaksi maalattua betonia. Vesikatteena on punainen
profiilipelti.

Eriksnäsin rakennukset sijoittuvat laajalle alueelle Eriksnäsintien
molemmin puolin. Talouskeskus suurine puineen ja koivukujineen on
peltojen ympäröimä. Asuinkäytössä olevan päärakennuksen piha on
hoidettu puutarhamaisesti. Tila on yksityisessä omistuksessa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Eriksnäsin kokonaishahmoltaan eheä päärakennus on edustava
esimerkki alueensa rakentamistavasta ja sillä on ympäristöarvoa
Eriksnäsintien varressa näkyvällä paikalla.
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13.15 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Eriksnäsintie ja pelto
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön (osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Alueeseen kuuluu alava kapea peltoaukea pitkine näkymineen, ja
pellon reunaa mukaellen kulkeva tie Saunakallion mäen rajapinnassa.
Peltoaukea ja tie ovat olleet olemassa jo 1700-1800-lukujen
vaihteessa. Alueelta on ollut näköyhteys Tuusulanjärvelle ja
rantaniitylle, joka nykyisin on kasvanut umpeen. Laakson säilyminen
avoimena on tärkeää ympäristön hahmottuvuuden, maiseman ja
viheralueiden kannalta. Alueeseen kytkeytyy Eriksnäsin tilan ympäristö
(13.09c).

Alue on paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Alue sijoittuu eteläosastaan maakunnallisesti arvokkaaseen
kulttuuriympäristöön (Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja
Tuusulanjärven ympäristö).

13.19 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Lippumäki
 

Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus

x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 01.043, 07.140, 07.142,
07.143, 07.145, 07.146
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Koko Lippumäen omisti aikoinaan kauppias Volotinen, joka rakensi
vuonna 1925 sen korkeimmalle töyräälle asuintalon (Vilhola 07.140)
navettoineen ja piharakennuksineen. Mäki on saanut nimensä hänen
pystyttämästään suuresta lipputangosta, jossa liehuneen valtavan
Suomen lipun sanotaan siintäneen Viipuriin saakka. Muita samoihin
aikoihin rakennettuja taloja ovat Hilkkala (07.142) ja Perkiö (07.143).
Lippumäen ja sen rakennusten suojelemiseksi ja kunnossapitämiseksi
on perustettu Lippumäki r.y. vuonna 1990.

Lippumäen erityispiirre on sen sijainti maisemassa, rakennukset sekä
luonnon ja rakennusten suhde.

Lippumäkeen ja Kallio-Kuninkalaan liittyvät myös rakennuskohteet
entinen Puutarhurin talo (07.145), entinen Muonamiesten talo (07.146)
sekä pajarakennus Ristinummentie 12:ssa (01.043). Lippumäen
länsirinteelle, osoitteeseen Erkontie 5, on rakennettu näyttävä moderni
pientalo.

Alue on kulttuurihistoriallisesti, paikallishistoriallisesti,
kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä.

Ristinummentien pohjoispuolinen alue kuuluu RKY 2009-alueeseen:
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

11



13.20 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Ristinummen asemanseutu
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 02.011, 07.029, 07.030,
07.048, 07.049, 07.115, 07.125, 07.147, 07.148, 07.149, 07.150,
07.151, 07.152, 07.153

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummen asemanseudun kyläasutus on kasvanut rautatien
tuntumaan suhteellisen pitkän ajan kuluessa. Alue muodostaa pienen
puutarhakaupungin Järvenpäässä, joka näkyy hyvin junamatkustajille.
Etenkin rautatien länsipuolelle asemalta etelään rakennettu huvilakylä
antaa yhtenäisen vaikutelman hoidettujen puutarhapihojensa ja
kylämäisen rakentamistapansa ansiosta. Ominaisia piirteitä alueella
ovat kylämäinen mittakaava, pihapiirien rakennukset ja vanhemman
rakennuskannan puujulkisivut.

Asemakaava mahdollistaa alkuperäisten suurten tonttien jakamisen
jopa neljään osaan, jolloin alue on vähitellen tiivistynyt. Alueelle ja sen
tuntumaan on rakennettu viime vuosina myös uusia taloja.
Hytösen talo (02.011), Villa Lehtorinne (07.029), entinen Pietilän huvila
(07.030), entinen Ollinmaan talo, Holvikiven huvila (07.048), Tyynelä
(07.049), entinen Korten talo, sekä Mäkelä, entinen Nurmisen paikka
(07.115), Ossinkuja 7 (07.125), Weckströmin talo (07.147), Mäntylä
(07.148), Peltolan talo (07.149), Urhonkatu 12 (07.150), Ossinkuja 5
(07.151), Leonkuja 7 (07.152), ja Urhonkatu 2-4 (07.153) ovat
esimerkejä alueelle mittakaavaltaan tyypillisestä tai ominaispiirteensä
hyvin säilyttäneestä rakennuskannasta. Alueen länsipuolella on
Kuusimäki (07.116) ja itäpuolella Porvalla-torppa (07.060).

Alueella on paikallishistoriallista, kaupunkikuvallista ja maisemallista
merkitystä. Ristinummentien pohjoispuolinen alue kuuluu RKY
2009-alueeseen: Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema.
RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

13.35 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kirkonmäki
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus
x Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 10.006, 10.009

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kirkonmäen aluekokonaisuuteen kuuluvat vanha kirkko (10.006) ja
kirkko (10.009). Alueen itäpuolella on seurakuntatalo (10.010).
2000-luvulla alueelle on rakennnettu uusi seurakuntarakennus, jonka
paikalla oli 1920-luvulla rakennettu , mm. seurakunnan käytössä ollut
kaksikerroksinen puurakennus.

Vanha, seirakuntataloksi 1940-luvulla rakennettu vanha kirkko ja
1960-luvun uusi kirkko muodostavat eri aikakauisen arkkitehtuuria
hyvin ilmentävinä ja kaupunkikuvaltaan historiallisesti kerroksellisen ja
mielenkiintoisen kokonaisuuden. Alueella on paikallishistoriallista ja
kaupunkikuvallista merkitystä.

Alue kuuluu RKY 2009-alueeseen: Järvenpään kirkko.
RKY-alueen rajaus: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4627.
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13.36 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Koulukeskus
Toimenpideluokka: 2: Suojellaan kaavoituksella

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.215, 09.020, 07.203,
07.327, 09.010, 09.011, 11.009, 09.007

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön (osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Koulukeskuksen alue ulottuu Kirkonmäen (13.35) ja Invan puistoalueen
(13.05) eteläpuolelta Sipoontielle saakka. Alueeseen sisältyy
koulurakennuksia sekä joitakin asuinkerrostaloja.

Rakennuskohteita koulukeskuksen alueella ja ympäristössä ovat
Yhteiskoulu, keskustan yläaaste ja lukio (09.004), Keskuskoulu,
keskustan ala-aste (09.010), Opettajien asuntola (09.011), Vanha
kaupungintalo (11.009), Mannilantie 6 (07.203), Kansakoulunkatu 16
(07.215), Mannilantie 8-10 (07.327) ja Keskuskoulun lämpökeskus
(09.023). Koulukeskuksen rakentuminen on alkanut 1950-luvulla,
samnaikaisesti läheisten asuinkerrostalojen kanssa. Koulukeskusta on
täydennetty vuosikymmenien kuluessa alueen käyttötarkoituksen
säilyessä ennallaan. Kohde ilmentää oppilaitosarkkitehtuurin ja
opetuksen historiaa Järvenpäässä.

Uusin rakennus alueella on aiemman Invan liikunta- ja uimahallin tilalle
2000-luvulla rakennettu Validia-ammattiopiston rakennus. Alue on
asemakaavoitettu julkiseen opetustoimen käyttöön (YO),
urheilukäyttöön (YU) sekä osin puistoksi (P) ja asumiseen (A).

Alue on paikallishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.
Koulukeskus ja keskusurheilukentän ympäristö kuuluvat
maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Tuusulan
Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö).
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12.01a Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Tahvola 1
Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tahvola 1 on rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Alueella on
yhteensä 47 pientaloa pääasiassa yhden kadun varteen ryhmitettynä.
Alueella on käytetty viittä eri tyyppitaloa, jotka on ryhmitelty tyypeittäin.
Ryhmien vuorottelu tuo vaihtelua muutoin varsin suoraviivaiselle
alueelle. Kahdessa tyyppitaloryhmässä on tasakatot vaihdettu
järjestelmällisesti harjakatoiksi.

Katualue on poikkeuksellisesti ratkaistu. Se kiertää keskelle jäävän
pienemmän taloryhmän ja taloja on alueen pohjoispäässä kolmessa
rivissä.

Alue on tyypillinen 1970-luvun pientaloalue, jossa on selkeä ja
kurinalainen aluerakenne. Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.

12.01b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Tahvola 2
Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

1970-luvun alussa rakennetussa Tahvola 2:ssa on yhteensä 55
pientaloa. Alueella on käytetty tyyppitaloja, mm. Tiilikeskus Oy:n ja
Enso-Gutzeit Oy:n suunnitelmia. Eri tyyppitalot eivät muodosta selkeitä
ryhmiä kuten Tahvola 1:n (12.01a) puolella. Osassa rakennuksista on
vaihdettu tasakatto harjakatoksi.

Katualue on poikkeuksellisesti ratkaistu. Se kiertää keskelle jäävän
pienemmän taloryhmän ja taloja on alueen pohjoispäässä kolmessa
rivissä.

Alue on tyypillinen 1970-luvun pientaloalue, jossa on selkeä ja
kurinalainen aluerakenne. Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.

14



12.03 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kartanonseudun pientalot
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Laaja rivi- ja omakotitaloalue on rakennettu 1970-luvun alkupuolella.
Alueen rakennukset on tehty useiden eri suunnitelmien mukaan.
Rakennuksiin on tehty melko paljon muutoksia, mm. tasakattoja on
muutettu harjakatoiksi. Laajan alueen lävistää kujamainen
kevyenliikenteen raitti. Alueen eteläpuolelle on rakennettu uusi koulu.

Alueella on kaupunkikuvallisia arvoja ja se on edustava esimerkki
1970-luvun pientalorakentamisesta. Lähiympäristössä ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia, kuten täydennysrakentamista.

12.05 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Seutula
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot
 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kauppalanarkkitehti Kalle-Heikki Narisen suunnittelema Seutula on
rakennettu 1960-luvun loppupuolella. Alueella on 50 saman
tyyppipiirustuksen mukaan rakennettua pientaloa kolmen lenkkikadun
varteen ryhmiteltynä. Lenkkikatujen sisäkehille jää pienet puistoalueet.
Yhtä Ruskopolun taloa lukuun ottamatta kaikki talot on muutettu
samaan tyyliin harjakattoisiksi 1980-luvulla.

Asemakaavassa Seutula on merkitty omakotirakennusten
korttelialueiksi (AO-11), lisäksi asemakaavassa on tarkat ohjeet
rakennusten laajentamista varten.

Alue ilmentää hyvin aikansa suunnitteluihanteita ja on säilynyt melko
hyvin alkuperäisen kaltaisena. Yhtenäisenä alueena sillä on
kaupunkikuvallisia arvoja.
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12.06 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Terioja
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus

x Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Teriojan alue on rakentunut 1940-luvun lopulta lähtien. Alueelle
rakennettiin omakotitaloja useiden eri piirustusten mukaan, joten se ei
ollut alunperinkään kovin yhtenäinen. Myöhemmin aluetta on tiivistetty
ja rakennuskantaa uudistettu. Vanhoja 40- ja 50-luvulla sekä 60-luvun
alussa valmistuneita taloja on jäljellä kymmenkunta. Aluetta on
täydennysrakennettu kaikkina vuosikymmeninä sen jälkeen. Uutta
rakennuskantaa on runsaasti.

Alueen ympäristö ja rakennuskanta on paikoin voimakkaasti uudistunut,
mutta kulttuurihistoriallinen merkitys pohjautuu Tuusulan rantatien
RKY-alueen arvoihin, jonka osa Teriojan pientaloalue on.

RKY-alueen rajaus:  http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_kartta.aspx?KO
HDE_ID=1477&OBJECTID=25222

12.07 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sotakylä
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Sotakylään rakennettiin kaikkiaan 11 taloa 1940-luvun alussa
sotainvalideille ruotsalaisin lahjoitusvaroin. Alueella käytettiin kolmea
eri Sörnäs Ab:n ja Puutalo Oy:n tyyppitaloa, jotka sijoittuvat vapaasti
rinnemaastoon. Myöhemmin alueelle on rakennettu uusia
piharakennuksia, laajennusosia sekä uusia asuinrakennuksia ja
tyyppitaloja on korjattu alkuperäistä ulkomuotoa poikkealla tavalla.
Alueen perusluonne on kuitenkin säilynyt.

Erillispientalojen korttelialueella on aluekohtainen suojelumerkintä
(/s-3).

Alueen arvot liittyvät historialliseen tapahtuman ja on
jälleenrakennuskaudesta ja ruotsalaisten lahjataloista kertova
kokonaisuus Järvenpäässä.
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12.09 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Torpantie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 02.002, 05.002, 05.003,
07.065, 07.066, 07.067, 07.068, 07.100
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Kokonaisuuteen kuuluvat kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman
kohteet Veijo Kokkosen talo (02.002), entinen Järvenpään sahan/
Harjuvaaran rakennus (05.002), entinen kenkätehdas Kauris (05.003),
Mankisen talo (07.065), Ilmari Kokkosen talo (07.066), Nykyrin talo
(07.067), Pekka Harjuvaaran talo (07.068) sekä Morosoffin talo
(07.100).

Taloihin liittyy jossain määrin paikallis- ja henkilöhistoriaa. Alueella on
kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä Järvenpäässä vähitellen
hävinneestä huvilarakentamisesta.

12.10 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kaukotie 34-42
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Järvenpään hautausmaan vieressä Kaukotien varrella on viiden lähes
muuttumattomana säilyneen jälleenrakennuskauden tyyppitalon ryhmä,
joita ei ole luetteloitu hoitosuunnitelmassa erikseen.

Kolmen tontin takaosaan on rakennettu uusi asuinrakennus ja
Kaukotien 42 päärakennusta on korjattu siten, ettei se enää ilmennä
aikakaudelle tyypillisiä ominaispiirteitä.

Rakennusten julkisivuverhoiluna on käytetty pääasiassa vaaleaksi
maalattua karjalaponttilautaa ja ikkunat ovat alkuperäisiä,
kapeasmyygisiä. Ikkunat ulkonevat seinäpinnasta kapeilla ja
pyöristettyprofiilisilla kehyksillä. Kaukotie 36:ssa ikkunat on uusittu ja
tyyli muutettu. Verhouslauta, ikkunanpuitteet ja seinäpinnasta ulkonevat
ikkunat ovat äärimmäisen tärkeitä yksityiskohtia talon ulkonäön
kannalta. Näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, mikäli
rakennuksiin suunnitellaan julkisivumuutoksia.

Aluekokonaisuudella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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12.11 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Satukallionkuja
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.324
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontiestä (13.21) etelään, Satukallionkujan molemmin puolin
olevalla alueella on vielä joitain rinteessä sijaitsevia alkuperäisiä
1935-50-luvun mökkejä sekä rinnettä vastapäisellä niityllä/pellolla
jälleenrakennuskauden taloja. Täydennysrakentamisen myötä alueen
luonne on muuttunut jonkin verran.

Aluekokonaisuuteen kuuluu kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa
esitetty Satukallionkuja 19 (07.324).

Satukallionkuja 13:ssa on poikkeuksellisen nopan mallinen
piharakennus, jossa on aumattu katto. Satukallionkuja 19 on sijoitettu
huimasti kallion nokkaan. Satukallionkuja 25:n pihapiiri ja
Satukallionkuja 20:n rakennukset ovat hienoja. Alueen vanhimpia
rakennuksia on Satukallionkujan osoitteissa 12A, 13, 17, 18, 19, 20 ja
25.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisenä miellyttävänä
pientaloalueena ja esimerkkinä aikansa asuinrakentamisesta.

12.12 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Wärtsilänkatu ja Kivitie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
x Edustavuus

Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.129, 07.131, 07.130
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Alue, joka koostuu Kivitien ja Wärtsilänkadun alkuperäisistä taloista, on
hyvin säilynyt ja melko yhtenäinen jälleenrakennuskauden asuinalue.

Tiivistäminen, tonttien jakaminen ja sopimaton uudisrakentaminen
vaarantavat alueen arvokkaiden piirteiden säilymisen. Alueen väljyys
on arvo itsessään. Alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaan
alue on erillispientalojen korttelialuetta. Käyttämätöntä
rakennusoikeutta on runsaasti.

Edustavimpia rakennuskohteita ovat Kivitie 2 (07.129), Kivitie 5b
(07.130) ja Kivitie 8 (07.131).

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä yhtenäisestä,
hyvin säilyneestä jälleenrakennusajan omakotialueesta.
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12.15 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Auertie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Auertien alue on metsäiselle mäelle väljästi rakennettu 1970-luvun
kerrostaloalue, jossa on 3-4-kerroksisia pistemäisiä
betonielementtitaloja. Rakennukset ovat ajalle tyypillisiä rationaalisia ja
pelkistettyjä rakennuksia, joissa on tasakatot, sisäänvedetyt parvekkeet
ja sisäänkäynnit sokkelin kautta

Auertie 9 julkisivut on punaruskeaksi maalattua betonielementtiä. Osa
alueen rakennuksista on muuttunut ulkoasultaan. Auertie 5
rakennukset on julkisivuremontin yhteydessä rapattu sileäpintaisiksi ja
maalattu valkoiseksi. Parvekkeet on lasitettu ja betonikaiteet on
maalattu punaiseksi. Auertie 7 rakennusten parvekkeet on lasitettu.

Kuusirinteen lastenkoti sekä Aeron (12.04) ja Seutulan (12.05)
asuinalueet sekä Laurilanpuisto-Lähdepuisto (12.18) ovat samaa
asemakaavallista kokonaisuutta.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä 1970-luvun
asuinkerrostalorakentamisesta.

12.16 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Jaalankatu-Anjalankatu
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Alueella on viitisenkymmentä pientaloa, jotka on rakennettu seitsemän
erilaisen tyyppitalomallin mukaan 1970-luvun lopulla. Alue käsittää
Verlankujan, Jaalankadun, Pyhtäänkujan ja Kuusaankujan kaikki talot
sekä Anjalankadun eteläpuolen talot.

Julkisivumateriaalina on käytetty tiiltä ja lautaa. Yleisimmät julkisivuvärit
maalatuissa taloissa ovat keltainen, punaruskea ja valkoinen. Suurin
osa alueen tasakattoisista taloista on muutettu joko aumakattoisiksi tai
mataliksi harjakatoiksi.

Alue on varsin vehreä ja siihen kuuluu myös viereinen pallokenttä.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä yhtenäisesti rakennettuna
1970-luvun pientaloalueena.
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12.17 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Kinnarin rivitalot
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ylänkötien ja Kinnarinkadun risteyksen vieressä sijaitsevat
kaksikerroksiset rivitalot on suunnitellut arkkitehti Reijo Ailus. Ne ovat
valmistuneet vuonna 1981. Alue jakautuu kahteen kortteliin, joista
punaiset talot ovat lähempänä Pohjoisväylää, ja keltaiset Ylänkötien ja
Keskitalontien kulmassa.

Punaisista taloista (kortteli 612, tontti 2) on muodostunut sympaattinen,
pienipiirteinen, vehreä ja miellyttävä asuinalue. Talot on rakennettu
tasaiselle pellolle. Pienet pihat ja yhteiset viheralueet on hoidettu hyvin.
Talot ovat siistejä ulkoasultaan ja luovat muistumaa suomalaisten
ruukinalueiden punamullatuista asuntokasarmeista. Autokatokset
sopivat talojen tyyliin ja väritykseen. Asuntojen varastot ja talopesula on
järjestetty piharakennukseen. Koko alue ja asuntopihat on aidattu
lauta-aidoilla.

Keltaisissa taloissa (kortteli 555, tontit 5 ja 14) on käytetty periaatteessa
samaa suunnitteluideaa kuin punaisissa, mutta julkisivuväritys ja pihan
jäsentely ovat toisenlaiset. Pysäköintiä ei ole järjestetty tietylle alueelle
eikä piha-alueita ole rajattu. Asuntokohtaiset ulkovarastot ovat
sisäänkäyntien yhteydessä.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä esimerkkinä yhtenäisesti
toteutetuista 1980-luvun rivitalokortteleista, jotka ovat säilyneet hyvin
alkuperäisessä asussaan.

12.18 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Laurilanpuisto-Lähdepuisto
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Alue on 1970-luvun matala pientalolähiö, joka on toteutettu
onnistuneen yksinkertaisesti. Suorakulmainen koordinaatisto ja
istutukset tekevät alueesta yhtenäisen.

Rakennukset ovat samankaltaisia betonielementeistä toteutettuja rivi-
ja paritaloja. Yksikerroksiset, loivaharjakattoiset asuinrakennukset ovat
valkoiseksi rapattuja, varastot ja roskakatokset alunperin tumman
mustanruskeaksi kuultomaalattua pystylautaa. Autopaikat on järjestetty
avoimiin katoksiin alueiden syöttökatujen varteen. Asuinkortteleiden
keskelle on järjestetty leikkipuistot keinuineen ja pihakalusteineen.
Istutukset ovat täysimittaisia sekä yksityispihoilla että yhteisillä alueilla,
joten alueiden yleisilme on vihreä ja viihtyisä. Talojen sisäänkäynnit
pikkupihoineen ovat yhtenäisen aitauksen suojaamia. Puistoalueet
(Laurilanpuisto ja Salpatien pääte sekä Lähdepuisto) ovat osin
rakentamattomia ja luonnonvaraisia.

Alueella on kaupunkikuvallista ja historiallista merkitystä esimerkkinä
yhtenäisesti toteutetusta 1970-luvun pientaloalueesta.
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12.25 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Jamppa
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Jamppa on tyypillinen esimerkku maahamme 1960-1970-luvuilla
aluerakentamissopimuksin toteutetuista lähiöistä, jotka vastasivat
aikakauden kaupungistumisen mukanaan tuomaan asuntojen
tarpeeseen. Rakennustyöt aloitetttiin 1968 ja ne vilkastuivat
1970-luvulla. Jampan vanhin rakennuskanta edustaa ajalle tyypillistä
betonielementtitekniikkaan perustunutta tehokasta rakennustapaa
tasakattoineen, standardi-ikkunoineen ja parveketorneineen. Jampan
rakenteessa näkyy myös aikakauden kaupunkisuunnitteperiaate, jonka
mukaan ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne suunniteltiin erillisille omille
reiteilleen, pysäköinti on kortteleiden reunoilla ja ostoskeskus ja muut
palvelut ovat alueen yttimessä kevyen liikenteen reittien
solmukohdassa.

1995-1999 toteutettiin Jampan lähiöuudistus. Osa alkuperäisistä
rakennuksista uudistettiin ja aluetta täydennysrakennettiin. Alueen
rakentamattomia kortteleita oli toteutettu myös 1980-luvulla
harjakattoisilla elementtikerrostaloilla. Jampan aluerajaukseen on tässä
suunnitelmassa sisällytetty alueen vanhimmista kortteleista parhaiten
alkuperäiset ominaispiirteensä säilyttäneet. Kerrostaloaluetta
täydentävät hienosti sen eteläpuolella olevat Menninkäisenmetsän
yhtenäiset rivitalokorttelit, jotka edustavat massoittelultaan,
julkisivuiltaan ja materiaaleitaan 1960-70-luvun arkkitehtuuria.
Rivitalojen kokonaisuus on hyvin säilynyt ja sopisi edelleen esimerkiksi
tiiville ja matalalle rakentamiselle.

12.33 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pöytäalhontie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pöytäalhontien varrella on edustettuna rakennuksia sekä sotia
edeltävältä että sen jälkeiseltä ajalta. Kapean kadun varressa on tilavia
ja vehreitä tontteja.

Alueella on kaupunkikuvallista merkitystä.
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12.37 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pöytäalhon talometsä
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus

x Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.305, 07.306, 07.307,
07.308
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Pöytäalhontien ja Ylänkötien välissä on aluekohde, jonka taloista suurin
osa on rakennettu ennen vuotta 1960. Alkuperäiset tontit ovat olleet
isoja, mutta ne on jaettu ja alue on täydennysrakennettu.

Pöytäalhontien kaarteessa on yhtenäisenä säilynyt talorivi, jonka
rakennuksista Pöytäalhontie 83 (07.305), Pöytäalhontie 85 (07.306) ja
Pöytäalhontie 87 (07.307) on esitetty yksittäisinä rakennuskohteina
toimenpideluokassa 3. Neljäs yksittäinen rakennuskohde
toimenpideluokassa 3 on Ylänkötie 66 (07.308).

Säilyneet, vanhat rakennukset ovat tyypillisiä omalle alueelleen ja
aikakaudelleen.

Alueen eheys on täydennysrakentamisen myötä pirstoutunut. Lohkotut
tontit ja täydennysrakentaminen ovat häivyttäneet metsämaista /
puutarhamaista kaupunkikuvaa. Kaupunkikuva on rakentamistavaltaan
kerroksellinen.

12.44 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Melodiakortteli
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys

x Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Melodiakortteli koostuu Huvilakatu 5, 7 ja 9 sekä Oikotie 3, 5 ja 7
uusista kerrostaloista. Kerrostalojen keskelle jää hienosti suunniteltu
sisäpiha istutuksineen. Rakennukset ovat 5-6 kerroksisia.

Asemakaavan tavoitteena on ollut rakentaa tehokas ja
kaupunkimainen, korttelipihan ympärille rakentuva suurkortteli.
Helsingintien varteen katutasoon on rakennettu liiketilaa. Asuntojen
autopaikat on sijoitettu pysäköintialueelle samassa korttelissa ja
pysäköintitaloon viereisessä korttelissa.

Helsingintien varren kerrostalot (tontti 125-3) on rakennettu vuonna
2012, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Muut
kerrostalot (tontit 125-4, 5, 6, 7, 10) on rakennettu vuosina 2010-13,
suunnittelija rakennusarkkitehti Antero Syrjänen.
Melodiaparkki-pysäköintitalon (tontti 126-11) on suunnitellut
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy. Rakennettu samoihin aikoihin
kerrostalojen kanssa, valmistunut 2011. Hesburger (tontti 125-9) on
rakennettu 1997.
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12.45 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Haarajoen siirtolapuutarha
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys

Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Haarajoen siirtolapuutarha joen itärannalla on rakennettu samaa
mökkityyppiä käyttäen 1980-luvun lopussa. Onnistunut kokonaisuus.
Mökit on sijoitettu neljään samansuuntaiseen ja yhtenäiseen riviin.
Mökkirivien välissä on pensasaidoin rajatut käytävät.

Alueella ei ole asemakaavaa.

13.01a Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Hyrylä-Mäntsälä maantie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Tielinjauksen perustana on ollut 1600-luvun lopussa rakennettu
Hyrylä-Mäntsälä maantie. Tie säilyi merkittävimpänä Järvenpään läpi
kulkevana liikenneväylänä 1950-luvulle saakka. Keskustan
eteläpuolella tien linjaus on suoristettu nykyiseen muotoonsa pääosin
1960-luvulla, mutta vanha tielinjaus on kuitenkin säilynyt suurelta osin
pyörätienä. Keskustan pohjoispuolella tie noudattaa pääosin edelleen
vanhaa pienipiirteistä ja maastonmuotoja seurailevaa linjausta, joka
tosin katkeaa Pohjoisväylän kohdalla. Keskustan eteläpuolella nykyiset
Järvenpääntie ja Sibeliuksenkatu muodostavat maisemallisesti
yhtenäisen väylän, jolta aukeaa laajoja näkymiä ympäröivään
kulttuurimaisemaan.

Pajalanpihan päiväkodin rakentaminen on muuttanut tielinjausta
kohdassa, jossa Pajalantiestä poikkeaa pohjoiseen Vanha Valtatie
(nykyinen Valovirrankatu).

Kohde kuuluu eteläosuudeltaan valtakunnallisesti merkittävään
Tuusulan rantatien kulttuurimiasemaan (RKY 2009): 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1477.
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13.01b Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Vanhankyläntie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön (osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Keskustan kohdalla vanhasta Hyrylä-Mäntsälä maantien tielinjauksesta
(13.01a) haarautuva kulkuyhteys Vanhankylän kartanolle ja Ruskelaan
lienee ollut olemassa jo 1600-luvulla. Tämä tielinjaus on suoristunut
lähes nykyiseen muotoonsa jo 1900-luvun alkuun mennessä.
Vanhankylän pohjoispuolisilla rantaan avautuvilla peltoaukeilla tien ja
maiseman historiallinen luonne on vielä vahvasti koettavissa.

13.05 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Invan asuinalue
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
x Edustavuus
x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus
x Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 09.009b
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: Sijoittuu maakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Invan asuinalue on rakennettu 1950-luvun alussa arkkitehti Esko
Suhosen suunnitelmien mukaan. Alueelle rakennettiin rivitaloja Invan
henkilökunnalle sekä kerrostaloja opiskelijoille. Alueelle rakennetut
kerrostalot olivat ensimmäiset asuinkerrostalot Järvenpäässä.
1970-luvun lopussa alueelle rakennettiin korkea Invatorni, jonka
suunnittelivat arkkitehdit Erkki Colliander ja Heikki Suvitie. Invan
rivitalot on purettu ja niiden tilalle on rakennettu 2000-luvulla vanhusten
palveluasumiskohde "Kirkkopiha".

Rakennusuunnittelun yhteydessä alueelle laadittiin puutarha-
suunnitelma sosiaalineuvos Eino K. Kalervon johdolla vuonna 1952.
Suunnitelman toteutus jäi kuitenkin myöhemmäksi. Alueelle
rakennettiin ylijäämämaista kumpare, joka jäi 1970-luvun lopulla
Invatornin alle. Alueen pohjoisosan lentopallokenttä on muutettu
paikoitusalueeksi. Myös alueen eteläosaan on tehty myöhemmin
paikoitusalue. Alueelle tyypillinen puulaji on harvinainen
saarnivaahtera, jota kasvaa myös Invan oppilaitostontilta. Alue on
Järvenpään Invalidien asunnot Oy:n omistuksessa. Asemakaavassa
alue on merkitty yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi
(ALK-21), ja alueen asuinkäyttö jatkuu. Asemakaavan rakennusalat,
-korkeudet ja -oikeudet edistävät alueen säilymistä. Asemakaavassa on
osoitettu alueen keskiosa istutettavaksi.

Muutoksista huolimatta Invan kerrostaloalue muodostaa
kaupunkikuvallisesti merkittävän ja tyylillisesti varsin yhtenäisen,
historiallisesti kerroksellisen kokonaisuuden. 1950-luvun kerrostalot
ovat edustava esimerkki aikakautensa asuinkerrostalo-
arkkitehtuurista.Tontin keskiosassa on säilynyt yhtenäinen
puistomainen alue.
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Alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema ja Tuusulanjärven ympäristö.

13.07 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Seutulan kartanon alue
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Seutulan kartano on ollut yksi Järvenpään 1700-luvun kartanoista.
Rakennukset kartanoalueelta on purettu 1970-luvulla ja 1980-luvun
alussa. Pajalantie on rakennettu kartanoalueen poikki 1980-luvulla,
lisäksi alueelle on tehty pururata. Pajalantien pohjoispuolelle on
rakennettu päiväkoti 2000-luvulla. Pajalantien eteläpuoleisessa
puistossa on yhä havaittavissa kartanorakennusten jäänteitä, kuten
kivijalkojen paikkoja. Päärakennukselle johtaneet puukujat ja ympäröivä
puusto ovat yhä jäljellä. Etelästä päärakennukselle ja edelleen
navetalle johtanut tie on nykyisin tärkeä kevyenliikenteen raitti.

Alue on pääosin Järvenpään kaupungin omistuksessa ja osoitettu
asemakaavassa puistoksi (P) ja keskeiseltä osin puistoksi, jolla oleva
puusto on suojeltava (VP-3).
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13.08 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Hautausmaa
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 10.002
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Seurakunta hankki alueen 1952 ja samana perustettiin hautausmaa.
Hautausmaa toteutettiin arkkitehtikilpailun voittaneen arkkitehti Risto
Sammalkorven ja puutarhasuunnittelija Erkki Melajan suunnitelman
mukaan 1950-luvun alkupuolella. Samalla vuosikymmenellä toteutettiin
alueelle myös kappeli (10.002). Hautausmaa sijaitsee
kangasmaastossa ja yleisilmettä hallitsevat korkeat männyt.
Seurakunnan kasvaessa on myös hautausmaata jouduttu
laajentamaan useaan otteeseen. Alueen omistaa Järvenpään
seurakunta. Alue on hyvin hoidettu ja kunnossapidetty.

13.13 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Pääradan alikulkusilta
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus

x Alkuperäisyys
x Historiallinen todistusvoimaisuus

Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot
Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei asemakaavaa

Luonnonkivirakenteinen kapea alikulkutunneli sijaitsee aivan kaupungin
luoteisnurkassa. Alikulku on tehty mahdollisesti jo viime vuosisadan
puolella ja sen kautta on ajettu tavaraa Purolan kartanon ja Yli-Pertin
tilan välillä. Alikulku kuuluu rautatiealueeseen, jonka omistaa Suomen
valtio. Tunnelirakennelma on melko hyvässä kunnossa.

Alueella ei ole asemakaavaa.

26



13.14 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Nummenkylä
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
x Historiallinen kerroksisuus

Rakennustaiteelliset arvot
x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: 07.077, 07.078, 05.028,
07.079, 05.015, 06.022, 07.108, 07.110, 07.061, 07.063, 11.001
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle (osin)
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle, osin)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Nummenkylän alue sijaitsee Järvenpään pohjoisrajalla matalalla
harjulla. Kylä on syntynyt Helsingistä Mäntsälään ja edelleen
Orimattilaan ja Lahteen johtavan maantien varteen (Vanha valtatie).
Alueen historiaan liittyy entinen Nummenkylän reservikomppanian
kasarmialue (sittemmin naisvankila) ja Malmarin tila, jonka
talouskeskus sijaitsee kylätaajaman kaakkoispuolella Tuusulan
puolella. Reservikomppanian alue rakennettiin 1883 reservikomppanian
koulutus- ja harjoituspaikaksi. Harjoituskentät sijaitsivat Vanhan
valtatien länsipuolella nummimaastossa, jossa nyt on osittain
omakotiasutusta. Rakentaminen on keskittynyt kolmeen pääkauteen
1800-luvun lopusta 1920-luvulle, 1950- ja 1960-luvuille sekä 1990-,
2000- ja 2010 -luvuille. Väliaikoina on noussut vain muutamia
rakennuksia.

Kylän vanhin rakennuskanta yhdessä maantien ja osittain säilyneen
harjoituskentän kanssa ilmentää vahvimmin Nummenkylän
kulttuuriymäristön ominaispiirteitä, jotka on pääosin onnistuneesti otettu
huomioon viime vuosikymmenten aikana alueen täydentämisessä ja
laajentamisessa. Rakennusten vallitsevat julkisivuvärit ovat punainen,
keltainen ja valkoinen. Vallitseva rakennuksen muoto on kompakti ja
satulakattoinen. Uudisrakentaminen on saanut vauhtia 1990-luvun
alussa, kun alueelle on laadittu asemakaava ja siinä on osoitettu myös
uusia asuinkortteleita

Yleisilmeeltään Nummenkylä on vehreä. Puut ovat pääasiassa
harjumaastossa menestyviä mäntyjä, koivuja ja syreenejä. Lisänä ovat
monet jalot lehtipuut, kuten tammet ja vaahterat. Pensaslajeista
vallitsevia ovat angervot ja erilaiset ruusut, etenkin juhannusruusu.

Yksittäisiä rakennuskohteita alueella ovat asemakaavalla suojeltu

Nummenkylän naisvankila (11.001), entinen Nummenkylän mylly
(05.015), Vanha valtatie 111 (05.028), entinen Ahomaan kauppa
(06.022), Vanha valtatie 101 (07.061), Vanha valtatie 92 (07.063),
Hiekkakatu 5 (07.072), Vanha valtatie 104 A (07.077), Pohjola, entinen
Kaivola (07.078), Vanha valtatie 110 (07.079), Lehtimäki, Vanha
valtatie 114 (07.080), Vanha valtatie 125 (07.081), Vanha valtatie 103
(07.108) sekä Sorapolku 1 (07.110).

Alue on paikallishistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti
merkittävä. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö (Tuusulan reservikomppania): 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2012.
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13.17 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Ristinummentie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: Sijoittuu RKY 2009-alueelle
Maakunnallinen arvo: (Sijoittuu RKY 2009-alueelle)
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Ristinummentie liittyy Tuusulanjärven Rantatien kulttuurimaisemaan ja
-historiaan ja on säilyttänyt varsin hyvin historiallisen vaihtelevan
maaseutumaisen ja kylämäisen luonteensa. Ristinummentien yhdistää
sen varrella olevia rakennusperintökohteita: Kallio-Kuninkala (13.03),
Perttilän talo ympäristöineen (01.012), Lippumäki (13.19) ja
Ristinummen asemanseutu (13.20). Ristinummentien päätepisteenä
lännessä on Kallio-Kuninkalan ranta-aitta (01.034), idässä rautatien
alikulku.

Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Tuusulan Rantatien
kulttuurimaisemaan (RKY 2009): 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1477.

13.21 Sisältö päivitetty: 14.08.2017

Sipoontie
 

Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä
 

Arvotuskriteerit
x Harvinaisuus

Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

 

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -
 

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Ei

Sipoontien vanha linjaus on nähtävissä Satukallion-Satumetsän
alueella. Se ulottuu Pohjoisväylältä Peikkometsäntien kautta
Keravanjoen vanhalle siltapaikalle saakka. Nykyisin käytössä oleva
Sipoontie kulkee vanhan tien eteläpuolelta Lahdentien suuntaan.

Sipoontien varrella on useita rakennuksia, joilla on paikallishistoriallista
ja kaupunkikuvallista merkitystä. Sipoontie 51 (07.160) on entinen
liikerakennus. Yksittäisiä rakentamisajankohtaansa hyvin edustavia
asuinrakennuksia ovat Sipoontie 43 (07.156), Sipoontie 76 (07.162) ja
Peikkometsäntie 6 (07.154).

Tiellä on maisemallista, kaupunkikuvallista ja paikallishistoriallista
merkitystä.
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13.25 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Haarajoenkatu
Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys

x Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Haarajoentie Vähänummentien ja Lehmustien välillä on osa
Järvenpäästä Halkian suuntaan johtanutta vanhaa maantietä. Tien
varrella on vanhaa asutusta. Eteläpäässä on asemakaavalla suojeltu
Haarajoen vanha koulu (09.001) ja entisen Perhelän liiketalo (06.026).
Tien itäpuolelle on rakennettu 2000-luvulla uusi omakotialue. Tien
varren rakennuskanta on ajallisesti kerroksellista. Tien linjaus myötäilee
maastoa.

Tiellä on paikallishistoriallista ja osittain maisemallista tai
kaupunkikuvallista merkitystä.

13.37 Sisältö päivitetty: 15.08.2017

Kävelykatu
Toimenpideluokka: 3: Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä

Arvotuskriteerit
Harvinaisuus
Tyypillisyys
Edustavuus
Alkuperäisyys
Historiallinen todistusvoimaisuus
Historiallinen kerroksisuus
Rakennustaiteelliset arvot

x Ympäristöarvot

Hoitosuunnitelman kohteet alueella: -

Valtakunnallinen arvo: -
Maakunnallinen arvo: -
Erityislailla suojeltu kohde: -
Edistääkö asemakaava säilymistä: Kyllä

Kävelykatu on Järvenpään keskustassa tärkeä kaupallinen ja
toiminnallinen alue sekä yhteys aseman ja rantapuiston välillä. Se
päättyy etelässsä Sibeliusentoriin ja edelleen Rantatiehen sekä
Rantapuistoon. Kävelykadun ja torin alue on kauttaaltaan betonikivetty.
Katutasossa alue rajautuu liiketiloihin, rakennuksissa on myös asumista
ylemmissä kerroksissa. Kävelykadun varrella tilaa rajaavat puurivit
molemmilla laidoilla sekä katosrakennelma, johon on integroitu
valaisimia.

Kävelykadun yleissuunnitelman on tehnyt Suunnittelukeskus Oy
vuonna 1999, pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Arja Sippola.
Kävelykatu toreineen toteutettiin 2000-luvun alussa.
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Ei toimenpideluokkaa Tahvontuvan päiväkoti Sipulitie 2

Ei toimenpideluokkaa Validian kampus Mannilantie 27-29

LIITE 3 Tutkitut uudet kohteet ja alueet
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