
Järvenpää

Tuusula

Kerava

Virrenkulma

Kirkonkylä

Mikonkorpi

Ristinummi

Rusutjärvi

Satukallio

Sorsakorpi

Ilmarinen

Pöytäalho

Vanhakylä

Heikkilä

Hyökkälä

Jaakkola

Kaakkola

Kannisto

Isokytö

Jäspilä

Kaskela

Kinnari

Kurkela

Kytömaa

Nahkela

Paijala

Päivölä

Ruskela

Sampola

Siippoo

Terhola

Terioja

Tuomala

Hyrylä

Kaleva

Kyrölä

Lapila

Loutti

Pajala

Sompio

Kilta

Ahjo

Viro

10

8

10

145

145

148

145

11480

11480

45
148

148

45

45

145

45

145

45

45

45

145

145

45

140

140

140

148

139

11701

45

45

140

140

140

1421
146

11701

11701

117

11701

11701

146

146

140

11695

140

4

4

4

4

4

4

4

4

148

1421

11703

11702

11703

148

145

1456

11701

11480

11480

11471

139

139

139
139

139

Poikkitie

Kulloontie

Poikkitie

N
u

m
m

it
ie

Kulloontie

Si
be

liu
ks

en
vä

yl
ä

Jä
rve

np
ää

nt
ie

H
äm

eentie

H
äm

eentie

H
äm

een
tie

Ru sut

jär
ve

ntie

Jä
rv

en
pä

än
tie

H
el

si
ng

in

tie

Häm
eentie

H
äm

eentie

H
äm

een
tie

Jä
rv

en
pä

än
tie

Jä
rve

np
ää

nt
ie

Jä
rve

np
ää

nt
ie

Sib
eliu

ks en
väylä

La
d

h
en

tie

V
an

h
a 

L
ah

d
en

ti
e

L
ah

d
en

ti
e

Sii
ppoontie

Rusutjärventie

N
um

m
itie

H
äm

eentie

Sipoontie

N
um

m
itie

Lahd
e

Nahkelantie

Sa
vi

o
nt

ie

Keravantie

Linsvedintie

Rajakulmantie

V
an

h
a 

La
h

d
en

ti
e

L
ah

d
en

ti
e

Pohjoisväylä

L
älyäv

ne
d

ha

aL h
d

enväylä

L
ah

d
en

vä
yl

ä

La
hd

en
vä

yl
ä

La
h

d
en

vä
yl

ä

Lahdenväylä

La
hd

en
vä

yl
ä

L
ah

de
n

vä
y

äl

Lah
d

en
väylä

La
hd

en
vä

ylä

La
e

d
h

n
äl yäv

vä
yl

ä

Keravantie

Hel
sin

gi

nti
e

Pohjoisväylä

L
ah

d
en

ti
e

Keravantie

Pohjoisväylä

Tuusulantie

Tuusulantie

Jä
rv

en
pä

än
tie

Lahelantie

La
he

la
n

ti
e

Sa
vi

on
ti

e

Sa
vi

on
ti

e

Tuusulantie

Nahkelantie

La
helantie

Nahkelantie

NahkelantieNahkelantie

Rusutjärvi

Paippisten
luonnonsuojelualue

Lemmenlaakson
luonnonsuojelualue

1

Ke
ra

va
nj
ok

i

Pa

lojok
i

Pal
ojoki

reK
av

an
jo
ki

Keravanjoki

I

TUUSULANJÄRVI 
LAKE TUUSULA

© OpenStreetMap contributors
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   TUUSULANJÄRVEN
MATKAILUKARTTA & BUSSIAIKATAULU

LAKE TUUSULA 
VISITOR MAP & BUS TIMETABLE

2020

PYÖRÄILYREITTIKARTTA 
BICYCLE ROUTE MAP

www.visittuusulanjarvi.fi
www.visitlaketuusula.fi

030520

JUNALIIKENNEYHTEYDET
Järvenpää: lähijunat D ja R
Ainola: lähijuna R
Aikataulut: vr.fi

HOW TO FIND US BY TRAIN
 
FROM HELSINKI
Commuter trains R and D to Järvenpää. From 
there, you can walk, cycle or take a local bus 
to the Lake Tuusula area. The R train also sto-
ps at Ainola Station, which is 1 km from Ai-
nola Museum.
 
FROM HELSINKI-VANTAA AIRPORT
Take the P train to the Tikkurila railway sta-
tion, and then take a commuter train R or D 
towards Riihimäki and get off in Järvenpää. 
There is a train about every half an hour from 
Tikkurila to Järvenpää.

The R train also stops at Ainola Station, which 
is 1 km from Ainola Museum.
Timetables: vr.fi

TUUSULANJÄRVEN MATKAILU RY

info@visittuusulanjarvi.fi

www.visittuusulanjarvi.fi
www.visitlaketuusula.fi

facebook.com/tuusulanjarvi
Instagram: @visitlaketuusula
YouTube Visit Tuusulanjärvi
Twitter @LakeTuusula
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vout atmosphere is created with 
stained-glass windows and an al-
tarpiece dating back to 1850’s by 
Johan Asplund. Aleksis Kivi and 
Pekka Halonen are buried in the 
small churchyard. 

 Kirkkotie 34, Tuusula 
 +358 (0)9 875 960 
 www.tuusulanseurakunta.fi

12  TYÖLÄISKOTIMUSEO
 WORKER’S HOME 
 MUSEUM

13  ILMATORJUNTAMUSEO 
 ANTI-AIRCRAFT 
 MUSEUM

14  VILLA KOKKONEN
Alvar Aallon suunnittelema talo.
Home designed by Alvar Aalto. 

16  VILLA COOPER
Taiteilijayhteisön aikaan Aholan 
vieressä sijainnut Sigrid ja Gösta 
Enckellin rakennuttama, Ainolan 
sisarhuvilaksi kutsuttu hirsinen Vil-
la Cooper toimii nykyään vierailu-
kohteena ja Järvenpään Käsinteki-
jöiden ympärivuotisen myyntinäyt-
telyn tilana. Avoinna ti–su klo 11–17. 
Vapaa pääsy.
Villa Cooper used to be located 
next to Ahola before being moved 
to its current position. It has been 
called a sister villa of Ainola (both 
being designed by Lars Sonck), 
and it currently functions as a year-
round sales exhibition of the Crafts 
people of Järvenpää. Open Tue-
Sun 11–17. Free entry.

 Myllytie 14, Järvenpää
 +358 (0)9 279 3237
 jarvenpaankasintekijat@gmail.com
 villacooper.nettisivu.org

41   KLAAVOLAN TALO
KLAAVOLA MUSEUM OF 
LOCAL HISTORY AND 
CULTURE
Tuusulan museon Klaavolan ta-
lo esittelee, millaista oli vauraan 
uusmaalaisen maalaistalon elämä 
1900-luvun alkupuolella. Avoin-
na sopimuksen mukaan ja 28.7.–
9.8.2020 ti–su klo 11–17.
Klaavola House tells the story of the 
local farming family. Open by ap-
pointment only and 30.7.–11.8.2020 
Tue–Sun 11–17.

 Klaavolantie 3, Tuuusula
 www.tuusula.fi/klaavola

TEKEMISTÄ 
ACTIVITIES

21  KRAPIN PAJA   
 ESCAPE ROOM  
KRAPIN KESÄTEATTERI
KRAPI SUMMER THEATRE
Tuusulan rantatien kulttuurikara-
melli. Musiikki- ja teatteriklube-
ja, tapahtumia. Paikalliskulttuuriin 
perustuvat pakohuonepelit kaveri- 
ja työporukoille. Puistokonsertteja.
Music and event venue with 
themed clubs, shows and art 
events. Escape rooms based on lo-
cal cultural history. Park concerts.

 Rantatie 2, Tuusula 
 +358 (0)9 274 841
 myynti@krapi.fi
 www.krapinpaja.fi
 www.kut.fi/kesateatteri

49  PIENI KOTIELÄINTILA 
JA KAHVILA ONNI
SMALL DOMESTIC ANIMAL 
FARM & CAFÉ ONNI
Pieni Kotieläintila on Tuusulan Rus-
kelassa sijaitseva idyllinen maatila, 
jonka luonnonrauhassa asuvia eläi-
miä sinun on mahdollisuus seura-
ta. Kotieläintilalla viihdyt vaikka ko-
ko päivän. Alueella on leikkipaikka 
ja grillialue. Maatilalla vieraita pal-
velee myös Kahvila Onni. Avoinna 
2.6.–2.8.2020 ti–su klo 10–17.  
An idyllic small farm is located in 
Ruskela area in Tuusula. Here you 
can have a great day out by get-
ting close to the farm animals. 
Playground and bbq area. Lovely 
Café Onni serves customers in one 

of the farm buildings. Open in the 
summertime Tue – Sun 10–17. 

 Santavillantie 78, Tuusula 
 +358 (0)40 5463070
 jonna@pienikotielaintila.fi

23  JÄRVENPÄÄ-TALO
 Hallintokatu 4, Järvenpää
 +358 20 729 6395
 www.jarvenpaatalo.fi

22  JÄRVENPÄÄN 
 KESÄTEATTERI 
JÄRVENPÄÄ SUMMER 
THEATRE

 www.jarvenpaanteatteri.fi

42  EXIT CENTER 
 PAKOHUONEPELIT
EXIT CENTER 
ESCAPE ROOMS
Escape room eli pakohuone tar-
joaa jännittävän elämyksen. Sopii 
viihteeksi kaveriporukoille, paris-
kunnille ja ryhmille. 
Immersive live escape room 
games offer an exciting experience 
for groups. Suitable for friends, 
family with teenagers, couples and 
teams. 

 Mannilantie 41, Järvenpää
 +358 (0)50 410 1860
 info@exitcenter.fi
 www.exitcenter.fi

51  STUDIO 123 
ELOKUVATEATTERI 
STUDIO 123 CINEMA

 Helsingintie 12, Järvenpää

FATBIKEPYÖRIEN VUOK-
RAUSTA & OPASTETTUJA 
SAFAREITA 
FATBIKE RENTAL
Lähde tutustumaan luontoon 
opastetusti maastopyöräillen. Ko-
kenut opas räätälöi sopivan reitin 
- vaikkapa vain parin tunnin lähi-
metsälenkin tai jopa koko päivän 
retken laavulle makkaranpaistoon. 
Safarin jälkeen myös eksoottinen 
telttasauna sekä peräkärrysauna 
varattavissa!
Fatbike rental with an experienced 
guide. Guided tours to the local 
woods ranging from 2 hours to 
whole day, with an option of exotic 
tent sauna afterwards. 

  +358 (0)44 366 6369
  fatbikevuokraus.com

VÄLINEVUOKRAUSTA 
EQUIPMENT RENTAL

Soutuveneet / Rowing boats
Halosenniemi 6
Hotelli Gustavelund 35 
(040 582 1061,  0400 425 218 
aurinkolautta.24varaus.fi)
Vuokrahinnat / rental rates:
5€/2h – 10€/4h  – 15€/6h

Tenniskenttä ja -välineet 
Tennis court and equipment
Hotel Gustavelund 35

Polkupyöriä, kanootteja, sou-
tuveneitä ja muita kesäaktivi-
teetteja 
Bicycles, canoes, rowing boats 
and other summer activities 
Krapi 21

Polkupyöriä / Bicycles
Hotelli Gustavelund 35
Järvenpään taidemuseo/ 
Art Museum 3
Tuusulan kunnan sähköpyörät: 
tuusula.fi

Luistimet ja talviurheiluvälineet 
Ice skates & winter equipment
Hotel Gustavelund 35

Sup-lautoja, kajakkeja sekä 
aurinkolautat Aino ja Venny
Stand Up Paddle boards & 
sightseeing boats (M/S Venny, 
M/S Aino)
Hotel Gustavelund 35 

RANTASAUNOJA 
LAKESIDE SAUNAS RENTAL
Rantasaunoja Krapin ja Onnelan 
alueilla; savusauna, perinnesau-
na, järvisauna ja Elvilä. 
Krapi 21
Lammaskallion Tila 52 
Keuda 28
Seurakuntaopisto 37

NÄE JA KOE! 
SEE AND 
EXPERIENCE!
1  AINOLA

Säveltäjä Jean Sibeliuksen koti, jo-
ka on valmistunut vuonna 1904 
Lars Sonckin suunnittelemana. 
Puutarhassa Sibeliuksen ja hänen 
vaimonsa Ainon hauta. Piharaken-
nuksessa kahvila Aulis ja museo-
kauppa. Avoinna kesä-syyskuu ti-
su 10–17.
The home of Jean Sibelius, where 
visitors can still experience the si-
lence that the composer consid-
ered indispensable for his work. 
The grave of the composer and his 
wife Aino, is situated in the garden. 
Café Aulis and a shop. Open June–
Sep Tue–Sun 10–17.

 Ainolankatu, Järvenpää
 +358 (0)9 287322
 info@ainola.fi
 www.ainola.fi

2  AHOLA
Tuusulanjärven taiteilijayhteisö sai 
alkunsa, kun kirjailija Juhani Aho 
ja hänen puolisonsa taidemaalari 
Venny Soldan-Brofeldt muuttivat 
1897 vuokraamaansa Vårbackan 
huvilaan, joka sai nimeksee Aho-
la. Nykyisin Aholassa on nähtävillä 
Juhani Ahon ja Venny Soldan-Bro-
feldtin elämäntyöstä sekä taiteilija-
yhteisön elämästä kertova näytte-
ly. Avoinna kesä–syyskuu ke–su 10–
17. Muulloin sopimuksen mukaan. 
The home of the painter Venny 
Soldan-Brofeldt and her husband 
Juhani Aho who were the first to 
establish the artists’ community 
of Lake Tuusula. Open June–Sep 
Wed–Sun 10–17. Other time by re-
quest.

 Sibeliuksenväylä 57, Järvenpää
 +358 (0)40 315 2213
 ahola@jarvenpaa.fi
 www.jarvenpaa.fi/ahola

3  JÄRVENPÄÄN  
 TAIDEMUSEO 
JÄRVENPÄÄ ART MUSEUM
Järvenpään taidemuseon koko-
elmat koostuvat kahden kansalli-
sesti merkittävän taiteilijan, Ven-
ny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järne- 
feltin tuotannosta. He työskente-
livät viime vuosisadan vaihteessa 
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön jä-
seninä ja taiteilijanaapureina.Mu-
seossa järjestetään myös vaihtuvia 
näyttelyitä. Polkupyörän vuokraus-
ta.  Avoinna ke–su 10–17.
The Järvenpää Art Museum col-
lection consist of works by Venny 
Soldan-Brofeldt and Eero Järne-
felt, who were close neighbours 
and members of the early 1900’s 
artists’ community at Lake Tuusula. 
The museum also has changing ex-
hibitions. Bicycle hire. Open Wed–
Sun 10–17.

 Kirjastokatu 8, Järvenpää
 +358 (0)40 315 3881
 taidemuseo@jarvenpaa.fi
 jarvenpaa.fi/taidemuseo

4  SUVIRANTA
Eero ja Saimi Järnefeltin taiteilija-
koti vuodelta 1901. Suviranta on 
yksityiskäytössä. Suviranta ei ole 
avoinna yleisölle poikkeuksellisesti 
vuonna 2020.
The former studio residence of 
painter Eero Järnefelt from 1901. 
The house is privately inhabited. 
Suviranta is not open to the pub-
lic in 2020.

 Suvirannankatu, Järvenpää
 +358 (0)40 315 3881 
 suviranta@jarvenpaa.fi

5  KALLIO-KUNINKALA
Kallio-Kuninkalan tila siirtyi Pa-
loheimon perheen omistukseen 
vuonna 1899. He olivat läheisiä ys-
täviä Tuusulanjärven yhteisön tai-
teilijoiden kanssa ja toimivat myös 
heidän tukijoinaan. Nykyinen pää-
rakennus on vuodelta 1924. Kal-
lio-Kuninkalassa toimii Sibeli-
us-Akatemian Musiikkikeskus. Tilat 
ovat avoinna myös muille kurssi-
en, kokousten ja musiikkitilaisuuk-

sien järjestäjille. Kesäkahvila avoin-
na yleisölle. 
The Kallio-Kuninkala estate was 
purchased by the Paloheimo fam-
ily in 1899. They were close friends 
with the community of the artists 
living around Lake Tuusula and 
acted also as their patrons. The 
current main building was built in 
1924. Sibelius Academy operates 
in Kallio-Kuninkala, but the facili-
ties are also open for other organ-
isers of courses, meetings, and mu-
sic events. A summer café is open 
for public. 

 Ristinummentie 6, Järvenpää
 +358 (0)40 710 4210
 www.kuninkala.fi

6  HALOSENNIEMI
Tuusulanjärven rannalle vuonna 
1902 valmistunut taidemaalari Pek-
ka Halosen kansallisromanttinen, 
hirsinen erämaa-ateljee. Nykyisin 
taidemuseona toimiva Halosen-
niemi on entisöity alkuperäiseen 
asuunsa. Museossa järjestetään 
Pekka Halosen ja muiden taiteili-
joiden näyttelyitä. Museokauppa 
lipunmyyntirakennuksessa. Avoin- 
na 2.6.–6.9. joka päivä klo 11–18. 
12.9.–29.11. ti–su klo 12–17. Asunto-
messujen ajan torstaisin klo 11–19.
The National Romantic-style log 
studio of the painter Pekka Halo-
nen is today an art museum. The 
exhibitions feature the works of 
Halonen and other painters. The 
museum houses a café and a 
shop. Open 2.6.–6.9. every day 11–
18. 12.9.–29.11. Tue–Sun 12–17. Dur-
ing the Housing expo on Thursdays 
11–19.

 Halosenniementie 4–6, Tuusula
 +358 (0)9 8718 3466
 halosenniemi@tuusula.fi
 www.halosenniemi.fi

8  LOTTAMUSEO  
 LOTTA MUSEUM

9  ERKKOLA
Runoilija J. H. Erkon vuonna 1902 
valmistunut viehättävä taiteilijako-
ti, jossa järjestetään taidenäyttelyi-
tä ja kulttuuritapahtumia. Avoin-
na touko–elokuu ti–su 11–18, syys–
huhtikuu ke–su 12–17.
The poet J. H. Erkko’s house Erkko-
la was built in 1902. Today it hous-
es a museum and varied cultural 
events. Open May–Aug Tue–Sun 11–
18, Sep–Apr Wed–Sun 12–17.

 Rantatie 25, Tuusula
 +358 (0)40 314 3471
 erkkola@tuusula.fi
 www.erkkola.fi

10  ALEKSIS KIVEN 
 KUOLINMÖKKI
ALEKSIS KIVI MEMORIAL 
COTTAGE
Merkittävä kansallinen muisto-
merkki, jossa kansalliskirjailijamme 
Aleksis Kivi vietti elämänsä viimei-
set kuukaudet veljensä perheen 
hoivissa. Avoinna touko–elokuu ti–
su 11–18. 1.9. –10.10. la–su 12–17.
This modest cottage, where the 
Finnish national writer Aleksis Kivi 
spent the last months of his life, is 
now a significant national cultural 
treasure. Open May–Aug Tue–Sun 
11-18, 1.9.–10.10. Sat–Sun 12–17.

 Rantatie 24, Tuusula
 +358 (0)40 314 3471
 erkkola@tuusula.fi
 www.tuusula.fi/aleksiskivi

11  TUUSULAN KIRKKO 
 TUUSULA CHURCH
Kaunis, väritykseltään harmaa Tuu-
sulan ristikirkko valmistui vuon-
na 1734. Kirkon rakennusmestari-
na toimi tuusulalainen, Aleksis Ki-
ven äidin isoisän isä Erik Eskilin-
poika Hannula. Yksinkertaisesti si-
sustettuun kirkkoon luovat harras-
ta tunnelmaa lasimaalaukset se-
kä 1850-luvulla Johan Asplundin 
maalaama alttaritaulu. Kirkkopuis-
toon on haudattu mm. Aleksis Kivi 
ja Pekka Halonen.  
Tuusula’s beautiful grey cruciform 
church was built in 1734 and the 
bell tower in 1746. The church is 
very simply decorated and a de-
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JÄRVENPÄÄ

TUUSULA

Pysähdys/Stop Lähtö 
 Dep. 1

Lähtö 
 Dep. 2

Lähtö 
 Dep. 3

Lähtö 
 Dep. 4

Järvenpää Rautatieasema 
Järvenpää Railway station 

10.15 11.45 14.15 16.15

Järvenpään keskusta / Tori / Hesburger 
Järvenpää city center / Market Square 
/ Hesburger

x x x x

Kahvila / Café Vellikello, Sibeliuksenväylä x x x x
Ahola / Museum Ahola, Sibeliuksenväylä x x x x
Ainola parkkipaikka / car park 10.20 11.50 14.20 16.20
Kallio-Kuninkala, Järvenpääntie x x x x
Marin Memories, shop, Rantatie x x x x
Halosenniemi parkkipaikka
Halosenniemi Museum car park 

10.30 12.00 14.30 16.30

Lottamuseo / Lotta Museum 10.35 12.05 14.35 16.35
Erkkola & Aleksis Kivi, Rantatie x x x x
Krapihovin edusta / Krapihovi front x x x x
Hotelli Gustavelund, Kyöstinrannan 
pysäkki, Kirkkotie, Kirkkotie bus stop

x x x x

Tuusulan kirkko / Tuusula church 10.45 12.15 14.45 16.45
Tuusulan asuntomessut / Housing expo* x x x x
Ilmatorjuntamuseo, parkkipaikka 
Anti-aircraft Museum, car park

10.50 12.20 14.50 16.50

Ravintola Kerho / Restaurant Kerho x x x x
Hyrylän linja-autoasema 
Hyrylä coach station

11.00 12.30 15.00 17.00

Pescator Villas, Paijalantie bus stop x x x x
Sarvikallio, kääntöpaikka 
Sarvikallio recreational area car park

11.10 12.40 15.10 17.10

Lassilan tila, Löytynkallion pysäkki, 
Paijalantie bus stop

x x x x

Härmän Rati, Vanhakyläntie bus stop x x x x
Vanhankylänniemi / Villa Kokkonen 11.20 12.50 15.20 17.20
Rantapuisto x x x x
Järvenpään keskusta / city center, 
Helsingintien R-Kioski

x x x x

Kartanontie 26, pysäkki / bus stop 11.35 13.05 15.35 17.35

x = tarvittaessa / stops if required 
*) vain 3.–30.8., jos asuntomessut toteutetaan suunnitellusti / 
only if the housing expo takes place

VISIT LAKE 
TUUSULA BUS
Visit Lake Tuusula -bussi vie si-
nut hop-on hop-off-tyylisesti Tuu-
sulanjärven nähtävyyksiin. Bus-
sin reitti kulkee alueen museoi-
den ja majoituskohteiden kaut-
ta. Lippu on voimassa koko päi-
vän ja voit hypätä kyydistä ja kyy-
tiin niin usein kuin haluat. Bussi on 
ilmastoitu ja käytössä on maksu-
ton Wi-Fi.

1.7.–31.8.2020 tiistai–sunnuntai 

Hinta: 5 € päivälippu
Maksuton lapset alle 16 v. aikuisen 
seurassa tai Museokortilla.

Liput myynnissä kuljettajalta. 
Maksu: pankki/luottokortti, kätei-
nen

The Visit Lake Tuusula bus takes 
you to the top sights in the Lake 
Tuusula area. The route goes via 
the main museums and accom-
modation providers in the area 
and all its bus stops are marked 
with the ’Visit Lake Tuusula Bus’ 
sign. Your ticket is valid for the 
whole day and you can hop on 
and off as often as you like. 

Service operates: 
1.7.–31.8.2020 Tuesday–Sunday

Day ticket fare: 5 € per person
Free of charge for: children under 
16 years travelling with an adult, 
Museum Card holders.

Tickets are sold by the driver and 
you can pay by cash or card.

Museokortilla 
ilmainen!

Free with
Museum Card!

LIIKENNE 
TRANSPORTATION
 

A  JÄRVENPÄÄN 
 RAUTATIEASEMA 
JÄRVENPÄÄ RAILWAY 
STATION

B  JÄRVENPÄÄ 
 LINJA-AUTOASEMA 
JÄRVENPÄÄ BUS STATION

C  AINOLAN SEISAKE 
AINOLA RAILWAY STOP

D  HYRYLÄN 
 LINJA-AUTOASEMA 
HYRYLÄ BUS STATION

PYÖRÄILYREITTI 
BICYCLE ROUTE 

BUSSIREITTI 
BUS ROUTE 

    
VISIT LAKE TUUSULA 

    BUSSIPYSÄKKI 
    BUS STOP

 
HIENO MAISEMA     

    SCENIC POINT
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J.H. ERKKO 
(1849−1906)
J. H. Erkko  oli 1800-luvun loppupuo-
len keskeinen kulttuurivaikuttaja. Hän 
oli runoilija, aforistikko ja näytelmäkir-
jailija sekä vahva ja monipuolinen suo-
malaisen kulttuurin ja kansanvalistuk-
sen levittäjä. Monet Erkon runoista 
elävät yhä lauluiksi sävellettyinä kuten 
Hämeen maakuntalaulu Hämäläisten 
laulu, Jouluaatto (alkaa sanoin: No on-
kos tullut kesä) ja Kansalaislaulu (alkaa: 
Olet maamme armahin Suomenmaa).
J.H. Erkko was a poet, writer and jour-
nalist as well as a dedicated patriot. He 
admired Aleksis Kivi very much and 
built his villa as close as possible to the 
national writer’s memorial cottage.
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PEKKA HALONEN 
(1865-1933)
Taiteilija Pekka Halonen tunnetaan 
suomalaisen luonnon ja vakaan talon-
poikaisen kansan kuvaajana. Hän ra-
kensi itse omien suunnitelmiensa ja 
piirustustensa mukaan hirsisen atel-
jeehuvilan Halosenniemen  kallioisel-
le niemelle, aivan Tuusulanjärven ran-
taan. Halosen tunnetuimpia teoksia 
ovat talvimaalaukset, joita hän maala-
si Halosenniemen ympäristössä. 
The painter, Pekka Halonen is known 
for his depiction of Finnish nature and 
robust country folk. He studied art in 
Paris, but lived and worked on the 
shores of Lake Tuusula for more than 
three decades. He is best known for 
his paintings of winter scenery, which 
were painted outdoors near his home, 
Halosenniemi. 
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JEAN SIBELIUS (1865–1957)
Kansallissäveltäjämme Jean Sibelius 
on kansainvälisesti tunnetuin ja esi-
tetyin suomalainen säveltäjä. Jean ja 
Aino Sibeliuksen koti Ainola valmistui 
1904. Muutto maaseudun rauhaan 
Ainolaan takasi Sibeliukselle ihanteel-
lisen työskentely-ympäristön ja val-
taosa hänen sävellystuotannostaan 
onkin syntynyt Ainolassa. 
The composer, Jean Sibelius is known 
for his set of seven symphonies and 
compositions such as Finlandia, the 
Karelia Suite and Valse Triste. He 
was and is still the most respected 
and best-known Finnish composer 
of all time. In 1904 the Sibelius fam-
ily moved to the newly-built Aino-
la, which provided him with much 
needed peace for composition. Aino-
la was the Sibelius’ home for over half 
a century and it was here where he 
composed most of his works.
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JUHANI AHO (1861-1921)
Juhani Aho oli vapaamielinen kan-
salliskirjailija ja maamme ensimmäi-
nen suomeksi kirjoittanut ammatti-
kirjailija. Ahon tuotannosta mainitaan 
usein lastut sekä esikoisromaani Rau-
tatie. Aho muutti vaimonsa Venny Sol-
dan-Brofeldtin kera Tuusulanjärven 
rannalle Aholaan vuonna 1897, ja hä-
net tunnetaankin Tuusulanjärven tai-
teilijayhteisön isänä. 
Juhani Aho was a Finnish author 
and journalist, who’s also known as a 
founding father of the artists’ commu-
nity at Lake Tuusula. He and his wife, 
Venny Soldan-Brofelt moved to Aho-
la in 1897 and thus encouraged fellow 
artists to move into the area. 

VENNY SOLDAN-BROFELDT 
(1863–1945)
Boheemi taiteilija, joka yhdessä avio-
miehensä Juhani Ahon kanssa asui 
Aholassa vuodesta 1897. Lahjakas tai-
demaalari ja naisasianainen säväytti 
aikalaisiaan polttamalla piippua, käyt-
tämällä housuja ja pyöräilemällä. 
A bohemian artist, who lived together 
with her husband, Juhani Aho at Aho-
la from 1897, Venny Soldan-Brofeldt  
was both talented painter and suffra-
gette, who startled her neighbours by 
cycling, smoking a pipe and wearing 
trousers.
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ALEKSIS KIVI 
(1834 – 1872)
Kansalliskirjailijamme syntyi Tuusulan 
naapurikunnassa Nurmijärvellä. Kiven 
ainoaksi jäänyt esikoisromaani Seitse-
män Veljestä julkaistiin 1870. Tuusu-
laan hän saapui sairaana veljensä Al-
pertin luo Syvälahteen, jossa hän kuo-
li vain 38-vuotiaana joulukuussa 1872. 
Aleksis Kiven teoksista tuli tärkeä esi-
kuva suomenkieliselle kaunokirjalli-
suudelle ja teatterille.
Finland’s national writer was born 
in Nurmijärvi, close to Tuusula. Ki-
vi’s works include plays, poetry and 
the novel ‘The Seven Brothers’, which 
was the first significant novel writ-
ten in Finnish. In 1872 he moved in to 
live with his brother Alpert in Tuusula, 
where he died of illness aged 38. 
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EERO JÄRNEFELT  
(1863–1937)
Eero Järnefelt oli taidemaalari ja 
professori. Järnefeltin tunnetuimpia 
töitä ovat muotokuvat aikansa merk-
kihenkilöistä ja maalaukset Kolin 
maisemista. Järnefelt oli Aino Sibe- 
liuksen veli ja Jean Sibeliukselle Tuu-
sulanjärven taiteilijoista yksi ylitse 
muiden - ja aina toivottu vierailija Ai-
nolassa. Eero Järnefeltin teoksia on 
nähtävissä Ainolassa. Suvirannassa 
Eero Järnefelt asui perheineen ympä-
rivuotisesti vuoteen 1917, jolloin muut-
ti Helsinkiin, jolloin Suviranta jäi kesän 
ja suurten juhlien viettopaikaksi.
Eero Järnefelt was an official portrait 
painter for the newly independent 
Finland but is also known for his land-
scapes. He was Jean Sibelius’ brother-
in-law and was always very welcome 
to nearby Ainola, where you can see 
some of his paintings. His home, Suvi-
ranta was the focal point of communal 
festivities and events in the area. 

4

TUUSULANJÄRVEN 
TAITEILIJAYHTEISÖ

LAKE TUUSULA
ARTIST COMMUNITY

1900-luvun alkupuolella Tuusulanjärven rannoille syntyi 
ainutlaatuinen taiteilijayhteisö. Suomen kansalliskirjailija 
Aleksis Kivi oli viettänyt elämänsä viimeiset kuukaudet Tuu-
sulan rantatiellä ja tämä houkutteli suomalaisuuden ja suo-
malaisen kulttuurin puolesta toimineet taiteilijat alueel-
le. Rauhallinen maaseutu, Helsingin läheisyys ja hyvät ju-
nayhteydet houkuttelivat kultakauden mestareita kirjailija 
Juhani Ahon jalanjäljillä muuttamaan alueelle. Ainutlaatui-
nen Tuusulanjärven taiteilijayhteisö oli syntynyt.

A unique community of artists formed on the shores of Lake 
Tuusula in early 1900s. The best known representatives of 
the golden age of Finnish art settled in the rural area, where 
the Finnish national writer Aleksis Kivi had lived the last few 
months of his life. Many of these artists lived in Helsinki but 
longed for peaceful surroundings. The natural beauty of the 
Lake Tuusula area and the excellent transport connections to 
the capital city, Helsinki attracted the community to move in-
to the area. 

MAJOITUS 
ACCOMMODATION

21  KRAPI  /  HOTEL KRAPI
Hotellimajoitusta Krapin ja Onnelan alueilla. Kokoustiloja, ohjelmakeit-
tiö sekä saunoja. Hotel accommodation, restaurants, meeting facilties 
and saunas by the lake. 

 Rantatie 2, Tuusula
 +358 (0)9 274 841
 myynti@krapi.fi
 www.krapi.fi

30  HÄRMÄN RATI  /  GUEST HOUSE HÄRMÄN RATI
8 kahden hengen huonetta pohjalaisessa hirsirakennuksessa, lounas- ja 
tilausravintola, sauna. 8 twin rooms in a log-built house, lunchtime café 
and restaurant open upon reservation, sauna.

 Vähäjärvenkatu 1a, Järvenpää
 +358 (0)45 106 4964
 info@harmanrati.fi
 www.harmanrati.fi

35  GUSTAVELUND  /  HOTEL GUSTAVELUND
Hotelli, majoitustilaa 150 henkilölle. Kokoustiloja, ravintola, kahvila ja ke-
säterassi järven rannalla. Hotel, accommodation for 150 people. Confer-
ence rooms, restaurant, café and summer terrace by the lake.

 Kirkkotie 36, Tuusula
 +358 (0)9 273 751
 sales@gustavelund.fi
 www.gustavelund.fi

36  PESCATOR VILLAS
Korkeatasoisia tilavia huoneistoja Tuusulanjärven rannalla. Large self-ca-
tering luxury apartments for rent by Lake Tuusula. 

 Kalamestarintie 6, Tuusula
 +358 (0)40 523 3337
 sales@pescatorvillas.com

37  SEURAKUNTAOPISTO
Kampuksella on kokous- ja juhlatiloja, saunoja sekä 88 hotellitasoista vuo-
depaikkaa ja kesäisin majoituskäyttöön vapautuu oppilasasuntolan 100 
vuodepaikkaa ja omakotitalo (12 vuodepaikkaa). Voit kysyä pysäköintiä 
myös matkailuajoneuvolle. Various meeting facilities for up to 300 per-
sons. Hotel accommodation for 88 people and dormitory accommoda-
tion also available (100 beds) during summer period. Camper van park-
ing available.

 Järvenpääntie 640, Järvenpää 
 +358 (0)40 721 9293
 myynti@kirkkopalvelut.fi 
 www.seurakuntaopisto.fi

B&B PAJULA
Vanhassa idyllisessä rintamamiestalossa sijaitseva B & B Pajula tarjoaa 
kotoiset puitteet majoittujalle. Kesällä myös ”Skutsi-baari” Pajulan kontti, 
jossa tarjolla luomu- ja lähituotantoruokaa ja -juomaa. Uutta: ”Rakuuna” - 
kalustettu kerrostalohuoneisto 2-4 hengelle. Osoite: Metsontie 4C34, Tuu-
sula. B&B Pajula offers homely accommodation in Järvenpää. B&B has 
three bedrooms, shared kitchen, lounge and sauna/shower in a sepa-
rate building. Pajula Container offers organic and locally produced food 
and drinks. Additional location: ”Rakuuna” – furnished flat for 2-4 per-
sons in Tuusula.

 Kiteentie 16, 04410 Järvenpää
 +358 (0)40 501 9116
 info@bbpajula.fi 
 www.bbpajula.fi

VILLA TAMMIKKO
Tilava ja kodikas loma- ja juhlahuvila isommallekin porukalle Tuusulan 
Ruotsinkylässä. Spacious self-catering villa with hot tub, sauna and free 
bicycles. Located in Ruotsinkylä village near Helsinki-Vantaa airport.

 Maisalantie 237, Tuusula 
 +358 (0)50 355 8492 
 +358 (0)50 366 7464
 villatammikko@gmail.com

RAVINTOLOITA & KAHVILOITA 
RESTAURANTS & CAFÉS 

5  KALLIO-KUNINKALAN KESÄKAHVILA
KALLIO-KUNINKALA SUMMER CAFÉ

 Ristinummentie 6, Järvenpää
 +358 (0)40 710 4210
 www.kuninkala.fi

21  KRAPIHOVI JA MANKELIAITTA KESÄRAVINTOLA 
RESTAURANT KRAPIHOVI AND SEASONAL RESTAURANT 
MANKELI & SUMMER BEER GARDEN

24  LOUNASKAHVILA TYYNI  /  LUNCH CAFÉ TYYNI
 Sibeliuksenkatu 14, Järvenpää
 +358 (0)9 291 7100
 www.tyyni.fi

27  KAHVILA AULIS  /  CAFÉ AULIS
 Ainolankatu, Järvenpää
 +358 (0)44 575 7505
 www.ainola.fi

28  OPISKELIJARAVINTOLA ATERIAKEIDAS, KEUDA
STUDENT RESTAURANT

 Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää
 +358 (0)50 304 9548 
 +358 (0)50 430 2756

30  HÄRMÄN RATI LUOMURAVINTOLA & KESÄKAHVILA
HÄRMÄN RATI ORGANIC RESTAURANT & SUMMER CAFÉ

35  GUSTAVELUND INTO RAVINTOLA JA KESÄTERASSI 
GUSTAVELUND INTO CAFÉ & SUMMER TERRACE

43  KAHVILA VELLIKELLO  /  SUMMER CAFÉ VELLIKELLO
 Sibeliuksenväylä 53, Järvenpää
 +358 (0)40 769 7661

46  RAVINTOLA KERHO /  RESTAURANT KERHO 
 Tykkitie 1, Tuusula
 +358 (0)10 231 2750
 info@kerho.fi
 www.kerho.fi

NEULEKAHVILA LENTÄVÄ LAPANEN
KNITTING CAFÉ LENTÄVÄ LAPANEN

 Emalipolku 2 B, Järvenpää
 +358 (0)50 434 2374
 www.lentavalapanen.fi

OSTOSPAIKKOJA 
SHOPPING

16  VILLA COOPER
Myyntinäyttelystä löytyy monilla eri tekniikoilla toteutettuja asusteita, si-
sustustuotteita, astioita, leluja ja somisteita. Järvenpään Käsintekijät. Shop 
for clothing, ceramics and wooden art made by artisans and craftsmen.

 Myllytie 14, Järvenpää
 +358 (0)9 279 3237
 villacooper.nettisivu.org

53  FLEIMIO
Taidegalleria, tapahtumatila ja tuusulalaisia fleimio-tuotteita myyvä liike. 
Art gallery and a shop selling fleimio products made in Tuusula.

 Kaupparaitti 3, Tuusula
 +358 (0)40 595 4824
 info@fleimio.com 
 www.fleimio.com

21  KRAPIN KAUPPA
Kauden parhaita herkkuja Krapin keittiöstä ja palvaamosta. A small food 
and gift shop selling local delicatessens.

 +358(0)9 274 841
 myynti@krapi.fi
 www.krapi.fi

30  KAUPPA, HÄRMÄN RATI
Luomumyymälä, myynnissä luomuruokaa, luonnonkosmetiikkaa ja koru-
ja. Organic food products, natural cosmetics and jewellery. 

 Vähäjärvenkatu 1a, Järvenpää
 +358 (0)50 587 4541
 info@harmanrati.fi
 www.harmanrati.fI

31  MARIN MEMORIES
Viihtyisä sisustus- ja lahjatavarakauppa vanhassa navetassa. Atmospheric 
gift and interior design shop in an old brick-built barn.

 Rantatie 110 B, Tuusula
 +358 (0)50 5252 193
 www.memories.fi

32  PYTINGIN PUOTI
Paikallisten kädentaitajien myymälä ja näyttelytila Vanhankylän kartanon 
Yläpytingissä. Alan työnäytöksiä ja tapahtumia. A small boutique offering 
unique and high quality crafts designed and produced by local artisans. 

 Stålhahnentie 26, Järvenpää 
 pytinginpuoti@gmail.com
 pytinginpuoti.wixsite.com/mysite

52  LAMMASKALLION TILA  /  LAMMASKALLIO FARM SHOP 
AND CAFÉ
Tilalla toimii tilamyymälä & kesäkahvila kauniissa maaseutumiljöössä, 
myynnissä karitsanlihaa ja  luomuvihanneksia. Rantasaunan ja kokoustilo-
jen vuokrausta. Avoinna kesäisin la-su 12–16. Lamb and organic vegetables 
for sale. Summer café. Lakeside sauna and meeting rooms for rent. Open 
during the summer Sat-Sun 12–16. 

 Lammaskalliontie 87, Tuusula
 www.oivalahituote.fi

48  LASSILAN TILAN PIKKUPUOTI JA OSUUSKUNTA OMA 
MAA / LASSILA FARM AND FOOD CO-OP OMA MAA 
Lassilan luomutila ja tilalla toimiva ruokaosuuskunta Oma maa tunne-
taan työstään kestävän elämän ja ekologisen ruoantuotannon eteen. 
Tilapuodista saa tietoa myös ruokaosuuskunta Oma maasta. 
Farm shop sells locally produced organic food. Co-op produces sustaina-
ble, local and organic food for members.

 Paijalantie 341, Tuusula 
 +358 (0)50 547 9428 (Lassilan tila)
 +358 (0)41 536 8183 (Oma Maa)
 lassilantila.fi / www.omamaa.fi

46  MAALAISPUOTI KERHO  /  RESTAURANT KERHO
Leipomo- ja konditoriaherkkuja, maankuuluja macaroneja ja käsintehtyä 
suklaata. Laaja valikoima gluteenittomia tuotteita sekä paikallisten tuotta-
jien luomutuotteita.
Bakery and patisserie products including macarons and hand-made 
chocolate. Wide range of gluten free products and local organic produce. 

 Tykkitie 1, Tuusula
 +358 (0)10 231 2750
 info@kerho.fi
 www.kerho.fi

50  SOMIA LIVING 
Sisustuksen ja muodin design shop Tuusulassa. Myymälä tarjoaa ajatto-
mia sisustustuotteita ja kotimaista kestävää muotia kauniissa ympäris-
tössä. Interior and fashion design shop in Tuusula. Timeless design items 
and sustainable Finnish fashion in beautiful surroundings.

 Nappulakatu 1, Tuusula 
 +358 (0)40 0512617
 www.somialiving.fi

KOIRAMÄEN PAJUTALLI
Lahjoja ja sisustustuotteita niin kotiin kuin puutarhaan.  Gifts and souve-
nirs for home and garden.

 Forsteninkuja 10, Tuusula
 +358 (0)40 539 6641
 www.koiramaenpajutalli.fi

NEULEKAHVILA LENTÄVÄ LAPANEN
KNITTING CAFÉ LENTÄVÄ LAPANEN
Lankojen Ihmemaa ja neulojan olohuone, missä voi hetkeksi hengähtää 
suunnittelemaan, ideoimaan ja neulomaan kahvikupin äärelle. Lentävä 
Lapanen is a knitting café, which combines cosily a yarn store and a café.

 Emalipolku 2 B, Järvenpää
 +358 (0)50 434 2374
 www.lentavalapanen.fi

54  ASUNTOMESSUT TUUSULASSA 
HOUSING FAIR IN TUUSULA 
3.–30.8.2020
Asuntomessujen 50-vuotisjuhlamessut pidetään Tuusulassa. Luonnon-
läheinen Rykmentinpuisto on yksi Helsingin seudun merkittävimmistä 
uusista aluerakentamishankkeista. Se on myös Asuntomessujen koti 
vuonna 2020. 
Rykmentinpuisto is one of the most significant new residential areas in 
the Helsinki metropolitan area, and home of the Finnish Housing Fair 
in 2020.

 www.asuntomessut.fi

ULKOILUALUEET 
RECREATIONAL 
AREAS

17  SARVIKALLIO  
Sarvikallion virkistysalueelta auke-
aa upeat näkymät Tuusulanjärvelle. 
Järven länsirannalla sijaitseva Sar-
vikallio oli keskeinen paikka taitei-
lijayhteisön piirissä ja taiteilijat teki-
vät alueelle souturetkiä. Sarvikallion 
korkein kohta ulottuu 25 metrin kor-
keuteen Tuusulanjärven pinnasta. 
Uudet 2 km ja 3 km reitit vievät si-
nut metsämaisemien läpi taukopai-
kalle, jossa sijaitsevat tulentekopaik-
ka ja kuivakäymälä.
You gain spectacular views over 
the lake from Sarvikallio recre-
ational area. Sarvikallio was fre-
quently visited by the artist com-
munity, who used to row across 
the lake from their villas. The high-
est point reaches 25 metres above 
the lake level. Two marked hiking 
and cycling trails (2 km and 3 km) 
take you through a varied wood-
land landscape with some view-
points over the lake. Both trails lead 
you to the campfire site.
Sarvikalliontie, Tuusula

18  VANHANKYLÄNNIEMI  
Kaikille avoin virkistysalue. Niemes-
sä myös uimaranta. Luontopolku, 
opastus kartanolta. 
Vanhankylänniemi is a public rec-
reation area with beach and na-
ture trail.

19  TERVANOKKA 
 & RANTAPUISTO  
Tervanokan uimaranta ja Järven-
pään Rantapuisto.
Tervanokka beach and Järvenpää 
Rantapuisto recreation area. 

20  FJÄLLBON PUISTO   
 FJÄLLBO PARK AREA
Fjällbon puisto sijaitsee Tuusulan-
järven rannalla. Siellä voit nauttia 
komeasta järvimaisemasta ja luon-
nonrauhasta. Nuotiopaikka, pie-
ni lasten leikkipuisto, laituri ja hu-
vimaja.
Fjällbo park is located on the banks of 
Lake Tuusula. You can admire hand- 
some lake scenery and enjoy the 
peacefulness and natural beauty. 
Campfire, children’s playground, jet-
ty and summer house.

FJÄLLBON PUISTO

HALOSENNIEMI

AINOLA

ERKKOLAALEKSIS KIVEN KUOLINMÖKKI

AHOLA

SUVIRANTA

SARVIKALLIO

HALOSENNIEMI


