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Tutustumisen voi aloittaa jalkau-

tumalla Tuusulan kirkolla (A). 

Tuusulan kirkko on upea vanha 

puinen ristikirkko, jonka raken-

si 1734 A. Kiven esi-isä. Kan-

salliskirjailijamme ja mm. Pekka 

Halosen hautamuistomerkit sekä 

maamme kauneimmaksi sanotut 

sankarihaudat ovat Tuusulanjär-

velle avautuvassa niemessä. Kir-

konmäellä ovat myös arvokkaat 

vanhat viljamakasiinit, työläisko-

timuseo ja Tuusulan vanhin kou-

lu. 

Aja Kirkkotietä etelään kilomet-

ri ja käänny (B) Tuusulanjoen 

Koskensillan yli kohti Nurmijär-

veä tietä n:o 139. Matkalla ohi-

tat Nahkelan satoja vuosia van-

hat ja kauniit maanviljelysmai-

semat, jossa on kirkonrakentajan 

ja Kiven äidin kodin muistokivi 

vasemmalla valkoisen muuntajan 

juurella (C). Satoja vuosia vanhaa 

rakennuskulttuuria on viereisellä 

Nahkelan raitilla.

Palojokilaaksosta noustessa va-

semmalle jää Kiven syntymäko-

ti (D) ja oikealle Taaborin vuo-

ri (museona). Jatka ”Eteläiseen 

Hämeeseen” yli Vantaanjoen se-

kä uuden ja vanhan Hämeentien. 

Teiden risteysalueella on säästy-

nyt ”Venlan mökki” ja edessä au-

keaa kivinen tanner ja ”Jukolan 

talo” (E). 

Jatka pohjoiseen ja nauti mut-

kista ja korkeuskäyristä ”Sonnin-

mäen” ylityksessä ja saavut mui-

naiseen ”Toukolan kylään”(F). 

Vasemmalla aukeaa satoja vuo-

sia vanha ”järviaukea” -”Ilvesjär-

vi”, joka nurmeksi kuivatuksen 

jälkeen kuvaa osuvasti pitäjän ni-

meä. Oikealla näkyy murskattu 

Aleksis Kiven ja Seitsemän 
veljeksen jalanjäljillä

Ilveskallio. 

Käy pyörähtämässä Nurmijär-

ven kirkolla (G) ja ohitat samalla 

”Lukkarin tuvan”, jossa ABCkiri-

an oppia veljesten kivikoviin päi-

hin taottiin.

Jatka taas itään kohti Siippoo-

ta ja voit poiketa huollossa Myl-

lykukossa (H). Myllykoskella (I) 

voi nauttia komeista koskimaise-

mista ja mikseipä kalastuksesta-

kin.  Parkkipaikalta alkaa myös 

patikkareitti ”Impivaaraan”. 

Jatka kuitenkin kohti Hynnän-

korventietä ja Raalaa, Hiiden-

kiveä ja ”Viertolan kartanoa” ( J) 

(Raalan kartano). Hyvien mutka-

teiden varsilla laidunsivat ennen 

härät. Nykyään suuren navetan 

ovat vallanneet moottoriharrasta-

jat. Ei mylvi enää härät vaan he-

vosvoimat - mustia viivoja asfal-

tissa. Aito Hiidenkivi näkyy 100 

m Askarintien varressa oikealla 

aidan takana.

Nukarintieltä Nukarin pirtillä 

saavut taas mutkaiselle vanhalle 

Hämeentielle, jatka kohti Tuusu-

laa. Poikkea Vanhankylänniemes-

sä, jossa on Vanhankylän kartano 

(K). Kartanon ensimmäinen isän-

tä Nils Stålhana,  30-vuotisen so-

dan sankari ja hakkapeliittapääl-

likkö,  on myös Tuusulan pitäjän 

ja vastarannalla olleen kirkon pe-

rustaja. Järvenpään puistoblues, 

purjehtijat ja karavaanarit sekä 

Villa Kokkonen ovat nykyaikaa.

Jatka Järvenpään läpi kohti Ran-

tatietä. Ohitat kulttuurin kulta-

kauden mestareiden koteja Sibe-

liuksen Ainolan ja Järnefeltin Su-

virannan (L). Rantatiellä ajetaan 

hiljaa ja ohitetaan historiaa ha-

visevia nimikylttejä; Kuninkaala, 

Halosenniemi, Ukko-Pekan tie, 

Taistelukoulun alue, Lotta-mu-

seo (M), Onnela, Erkkola, Alek-

sis Kiven kuolinmökki. 

Reitin linkki:http://goo.gl/maps/MpvRn
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Näihin kohteisiin voi sitten tu-

tustua erikseen syvällisemmin 

vaikka aloittaen Tuusulan kunnan 

kulttuuritoimesta. Osa kultakau-

den mestareista asettui Tuusulaan 

Aleksis Kiven ansiosta. 

www.tuusula.fi /kotiseutupolut .

Kierroksen voi päättää Rantatien 

eteläpäähän Krapin ravintolan 

puistikkoon (N). Siinä kokoontuu 

virvokkeille kesäisin tuhatmäärin 

polkupyöräilijöitä ja Tuusulanjär-

ven kiertäjiä. Pihassa on olutra-

vintola, kesäteatteri, hotelli sekä 

18-reikää golfi n ystäville. 

Aleksi Kiven kierros Keski-Uu-

simaalla on 60 km maltillisen 

nopeuden päällystettyjä vanhoja 

teitä ja niistä saa virikkeitä myös 

moottoripyöräreissuille. 

Laatija Mphessu                                    

  Tuusulan 

  Automuseo

Huoltotie 1, 04300 Tuusula
Avoinna sopimuksen mukaan
Yhteyshenkilö Raimo Stenvall 

puh. 0400 450 585
www.r-stenvall.fi 
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