28. Prijuutti

merkittävää korkeakulttuurin edustajaa.

Tämä kaunis rakennus sijaitsee maantien varressa Hyrylän keskustan
eteläpuolella. Prijuutin eli Rauhalinnan rakennutti kauppataloksi
Turusta muuttanut ja Hyrylän kievarin pitäjän Amanda Lindbergin
nainut kuopiolainen Alexander Karttunen, josta tuli Hyrylän
ensimmäinen maakauppias. Karttuset pyörittivät yhdessä kievaria
vuodesta 1849 lähtien ja vuodesta 1863 lähtien myös maakauppaa,
jonka pitämiseen he saivat luvan pitkällisen taistelun jälkeen. Tätä
ennen Alexander oli toiminut kauppaneuvos Gaddin asiamiehenä
ja toimittanut tarvikkeet Hyrylän venäläiseen varuskuntasairaalaan.
Karttuset ostivat Rauhanlinna -nimellä kulkeneen palstan Postin eli
Knuuttilan tilalta vuonna 1870. Rauhalinna eli Karttusen maakaupan
2,44 hehtaarin tontti oli jo tätä ennen ollut heillä vuokralla vuodesta
1854 lähtien ja asuinrakennuksen eli Rauhanlinnan he olivat
rakennuttaneet 1855-56.17

Prijuutti on rakennettu kahdessa vaiheessa. Pohjoisimmat kuusi
huonetta on ryhmitetty yhtenäisen sydänseinän varaan, kun sen
sijaan eteläpään kaksi huonetta poikkeavat niistä leveydeltään.
Myös ikkunat ovat erilaisia, eteläpäässä ne ovat neliruutuiset,
vanhassa osassa 6-ruutuiset. Eteläpää on mahdollisesti nuorempi.
Tällöin myös tienpuoleinen koristeellinen, seitsenkulmainen
kuisti olisi hieman myöhäisempi. Se muistuttaa Tuusulan pappilan
samanlaista kuistia, joka on 1800-luvun lopulta. Pihan puolella
on kaksi avokuistia, joista pohjoisempi on ollut aiemmin suuri,
satulakattoinen umpikuisti: vain oven päällä on ollut pieni
kolmiruutuinen ikkuna ja eteläseinällä pieni kuusiruutuinen ikkuna.
Kuisti on myös verhoiltu samaan tapaan kuin itse rakennus.20
Hirsirakennus on yksikerroksinen ja satulakattoinen. Erittäin
leveä (10 tuuman lautoja) vaakaponttivuoraus on tyylillisesti vielä
empireä, mutta ikkunoiden rikasmuotoiset kehyslaudat viittaavat jo
vuosisadan jälkipuoliskon vaihteleviin tyyleihin.

Karttunen on mahdollisesti sekä pitänyt kauppaa että asunut
talossaan. Hänellä oli suorat yhteydet pietarilaisiin kauppahuoneisiin
vaimonsa sisarusten kautta. Karttusen kuoltua vuonna 1877
Rauhanlinna siirtyi kokonaisuudessaan hänen Amanda-vaimonsa
haltuun. Amanda solmi avioliiton varuskunnan everstiluutnantti
Bourchtynin kanssa 1891 ja kun aviopari kuoli vuonna 1908,
siirtyi tila everstin pojan haltuun, joka myi kiinteistön samana
vuonna Venäläiselle Hyväntekeväisyysyhdistykselle Suomessa
ry:lle.18 Rauhanlinnassa toimi tästä eteenpäin venäläinen lastentarha
ja vanhusten kesäkoti. Tältä ajalta on peräisin myös Prijuuttinimi; venäjän sana prijut tarkoittaa suoja/hoivapaikkaa mutta
myös lastenkotia. Pihapiiriin kuului tuolloin myös Rauhanlinnaa
vanhempi maalaistalo, joka korjattiin pikkulasten taloksi - se sijaitsi
päärakennuksen päädystä rakennuksen mitan verran eteläänpäin ja
pitkä sivu Rauhanlinnan päätyä vasten. Lastenkotitoiminta jatkui
kesään 1967 asti, jonka jälkeen se loppui tyystin. Tuusulan kunta
osti Prijuutin vuonna 1973 kaikkine rakennuksineen - aitta piti
jäädä myyjälle, siirtoehdolla. Ostoa seuranneet vuodet kiisteltiin
puretaanko rakennus piharakennuksineen vai kunnostetaanko se
johonkin käyttöön. Syksyllä 1976 talo piharakennuksineen päätettiin
laittaa vuokrattavaksi, jolloin keraamikot Leena Paloheimo ja
Anna-Maria Osipow vuokrasivat talon piharakennuksen eli
vanhan keittiörakennuksen kera työskentely- ja asuintiloikseen 25
vuodeksi. Samalla he kunnostivat rakennuksen ja liittivät kunnan
vesijohtoverkkoon. Vuokralaiset poistuivat 2003, mikä käytännössä
päästi vandaalit valloilleen: ikkunat ja uunit särjettiin, lattioilla
poltettiin nuotioita kunnes ikkunat peitettiin vanereilla19. Rakennus
jätettiin käytännössä lahoamaan samaan tapaan kuin Kellokoskella
sijaitseva Toimela, koska kumpaisenkaan historiaan ei liity
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Rakennuksen julkisivu on tärvelty hiekkapuhaltamalla aiemmat
maalikerrokset pois ja maalaamalla karvaisiksi muuttuneet
panelit paksulla lateksikerroksella. Eteläpäädyssä on rakennettu
valesokkeli, josta on todennäköisesti rakenteellista haittaa. Hirsinen
piharakennus on hävinnyt vuoden 1986 jälkeen21, käytännössä
muut piharakennukset keittiörakennusta lukuunottamatta purettiin
kiinteistön siirryttyä Tuusulan kunnan haltuun ja keittiörakennus
purettiin vuonna 2002.22 Rakennus on uhanalainen, sillä hylättyyn
rakennukseen on murtauduttu useasti ja sen sisäpihalle on
sytytelty nuotioita. Rakennuksen ikkunat on peitetty vanerilevyin.
Rakennuksesta puuttuvat vesikourut ja syöksytorvet mikä edesauttaa
rakennuksen hidasta tuhoutumista - mikään museonäkökulma ei estä
sadevesijärjestelmän asentamista.

Prijuutti on rakennus- ja paikallishistoriallisesti
poikkeuksellisen arvokas kohde. Sillä on suurta arvoa Hyrylän
taajaman maisemassa ja historiassa. I LUOKAN KOHDE
Prijuutin korvaa Fallbackantien kerroksellinen asutus, joka
muodostuu kolmesta erillisestä alueesta. Alueen asutus on
muodostunut 1920-60-lukujen aikana. Luokitus avoin.
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Prijuutin pihapiirissä kasvaa runsaasti kulttuurisidonnaisia kasveja,
mutta varsinaiset istutukset on vuosien saatossa kadonneet.
Talousrakennuksia ei pihapiirissä enää ole ja ympäristö on
radikaalisti muuttunut - lähinnä sijaitseva kulttuurikohde Gästgifars
on kaukana monikaistaisen tien takana. Prijuutin uudiskäyttö
julkisena tilana merkitsisi nykymääräyksin ja -periaattein
käytännössä tuhoutumista.
Prijuutista ei ole tehty rakennusinventointia eikä tarkkaa
rakennushistoriallista selvitystä paikan päällä ja tämä olisi
syytä tehdä mahdollisimman pian korjausten ja uudiskäyttöä
silmälläpitäen. Kuntoarvio ei ole rakennushistoriallinen selvitys ja
Härön 1980-luvulla laatima selvitys ylimalkainen.
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sahalaitakuvion. Sahanteräkattoinen tupakkatehdas valmistui
seuraavana vuonna. Rakennus koostuu kahdesta pääosasta,
joista toinen on konttori-, toinen varsinainen tuotanto-osasto.
Korkeamman konttoriosaston julkisivua on jäsennelty valokuilulla,
mainittu sahanteräkatto on tehdasosan tunnusmerkki. Nykyisin
päiväkotina toimiva, alueen pohjoisreunalla sijaitseva tehtaan
johtajan asuinrakennus (29d; luokka 2) valmistui sekin vuonna
1955. Pulpettikattoinen, rapattu tiilitalo jatkaa ilmeeltään rivitalojen
linjaa. Tehtaan lisäksi kokonaisuus käsitti lämpökeskuksen ja
vedenpuhdistamon. Asuinrakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen
ilmeensä. Tehdasta laajennettiin 1957, jolloin rakennettiin
voimalaitos, kirjapaino, metalli- ja puutyöpaja sekä lisää
ulkovarastoja. Tehdasalue on säilynyt yhtenäisenä, vaikka se on
jäänyt pohjoisesta leviävän rivitaloalueen puristuksiin.
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Tehdasalue on myöhemmin laajentunut itään, mutta nämä
1950-luvun rakennukset muodostavat yhä yrityksen julkisivun
tielle päin. Hyvin säilynyt tehdasalue on merkittävä osa Tuusulan
1950-luvun teollisuushistoriaa. Konserniin kuului myös Kukkameri
Oy kasvihuoneineen Itäisen kehätien varrella ja nykyisin nämä
tunnetaan Pirilän kukkatalona.23
Amer-yhtymän rakennukset ovat arkkitehtonisesti
korkeatasoisia. Ne edustavat Tuusulan myöhempää teollisuuden
rakennuskantaa, ja maisemallisesti ne ovat oleellinen osa
Hyrylän taajamaympäristöä. I LUOKAN KOHDE
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29. Amer-yhtymä
Amer-yhtymän Hyrylän tehtaat (29a; luokka 1) sijaitsevat
Helsingistä tulevan maantien varressa, Hyrylän eteläosassa. Ne
ovat Jokelan tulitikkutehtaan ohella esimerkki sotien jälkeisestä
korkeatasoisesta teollisuusrakentamisesta ja siihen liittyvästä
asuinrakentamisesta. Alueen rakennukset on suunnitellut arkkitehti
Esko K. Mäkelä.
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Vuonna 1954 valmistuivat tehtaan pohjoispuolella olevat
kaksikerroksiset, pulpettikattoiset rivitalot (29 b ja c; luokka
1), jotka limittäin sijoitettuina muodostavat asemakaavallisesti
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