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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto suunnittelutarverat-
kaisuhakemuksesta koskien tilaa Numminmäki, Tuusula, Paijalan 
kylä
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee hanketta kulttuuriym-
päristön valimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon.

Hakemuksella haetaan alun perin asuinrakennuksen, sittemmin vapaa-
ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista takaisin asuinkäyt-
töön. Samalla rakennusta laajennettaisiin katon harjan suuntaisesti.

Paijalan kylä on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas ym-
päristö. Kylärakenne kylänraitteineen on hyvin säilynyt. Kylässä on säi-
lynyt usean käsityöläismökin ryhmä, jolla on merkitystä Tuusulan käsi-
työläisten rakennusperinnön osana. Tuusulan kulttuuriympäristöinven-
toinnissa Paijalan kylä on arvotettu I luokan alueeksi. 

Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavassa aluetta koskee suojelu-
merkinnät sr (7) ja sr/m. Numminmäki on osa käsityöläisrakennusten 
ryhmää, joka on historiallisesti arvokas ja maisemallisesti tärkeä osa 
Paijalan kylärakennetta.

Paijalan kyläkuvan keskeinen tekijä ovat 1800-luvun jälkipuoliskon ja 
1900-luvun alun käsityöläisrakennukset. Numminmäki tunnetaan seppä 
Juslinin talona. Satulakattoinen, pieni hirsirakennus on hyvin säilyttänyt 
alkuperäiset piirteensä. Rakennus on 1800-luvun lopulta. Sen pihapii-
riin kuuluu useita talousrakennuksia. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo pitää laajennusta mahdollisena, 
vaikka sen johdosta pienimuotoinen ja vaatimaton asuinrakennus muu-
tetaan kookkaammaksi omakotitaloksi. Myönteistä on, että uudet mär-
kätilat on suunniteltu laajennusosaan eikä niistä koidu haittaa vanhan 
osan rakenteille. Kylpyhuoneen ikkuna tulee toteuttaa paremmin van-
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haan rakennukseen sopivana, esitettyä korkeampana. Keski-Uuden-
maan maakuntamuseo korostaa, että laajennus on toteuttava siten, et-
tä se luontevasti jatkaa vanhaa rakennusrunkoa. Katemateriaalin, vuo-
rauksen ja uusien ikkunoiden tulee olla vanhan osan materiaaleihin ja 
yksityiskohtiin sopivia. Lopputuloksen tulee ulkonäöltään olla perintei-
sen pihapiirin ominaispiirteitä kunnioittava.
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