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Tiusala 
 
Kylä Tommola Kiinteistötunnus 5:0 
Kunta Pälkäne Peruskartta 2141 04 
Osoite Tommolantie 19 Itäkoordinaatit 2698 410 
Aluetyyppi kirkonkylä Pohjoiskoordinaatit 6819 010 
Kohdetyyppi pappila Rakennusten lkm 3 
Hist. tilatyyppi virkatalo Inventoitu 3 
Nykyinen tilatyyppi tila Omistaja Timo Tiusasen oi-

keudenomistajat 
Alue  Omistajan osoite c/o Ritva Tiusanen 

Vironkatu 4 C 20 
00170 Helsinki 

 
Kuvaus 
Tiusalan tila sijaitsee Tommolan kylässä, Pälkäneen keskustan eteläpuolella. Tila käsittää 
entisen kappalaispappila Tommolan miespihan, johon kuuluu päärakennuksen lisäksi yksi 
piharakennus ja maakellari. Vieressä itä- ja pohjoispuolella olevat talouspihan rakennukset 
kuuluvat nykyisin Mäkelän tilaan. 
 
Tilan rakennuksineen sijaitsee loivassa mäen rinteessä aikanaan pappilaan kuuluneiden 
peltoaukeiden reunalla. Pihaan saavutaan kuusiaidan ja suuren tammen muodostaman 
portin kautta. Epäsymmetrinen kiertopiha sijoittuu piharakennuksen päädyn ja pääraken-
nuksen väliin. Oleskelualue on päärakennuksen eteläpäädyssä ja maakellari länsipuolella. 
Pihassa kasvaa hedelmäpuita: omenaa, kirsikkaa ja luumua sekä vanha ruusupensaslaji-
ke. Tontin eteläosassa kumpareen takana on valoisa hyötypuutarha marjapensaineen. 
Pappilan aikaisia kasveja on siirretty talteen aukion reunoille.  
 
Pihan länsipuolella on luonnonvaraista, lehtomaista metsää vaahteroineen, pähkinäpens-
aineen ja saniaisineen. Keväisin metsässä ja pihalla kasvaa valko-, sini- ja keltavuokkoa. 
Portilla kasvava tammi on istutettu sortovuosien alkaessa 1899. Sen pari on kaatunut tai 
kaadettu. Pohjoisrajalla rantaan johtavan tien varressa pihaa on pengerretty ladotulla ki-
viaidalla. 
 
Historia 
Tommolan yksinäistalo, aikaisemmalta nimeltään Vesaniemi, on kuulunut Onkkaalan jako-
kuntaan ja Pälkäneen hallintopitäjän Äimälän neljännekseen. Vesaniemi mainitaan asiakir-
joissa ensimmäisen kerran 1507. Tilalla on mahdollisesti 1450-luvulla asunut lautamies 
Gudmund Wesaijnen. Tommolan historia jakautuu muutamaan vaiheeseen: alkuvaiheet 
talonpoikaistilana, autioituminen ja sotaväen omistus, kappalaispappilan aika ja sen jälkei-
nen yksityiskäyttö. 
 
 Tommolan varhaisin tunnettu omistaja oli Lasse Olavinpoika 1539-1543. Muita omistajia 
ovat olleet Anna 1544-1545, Mikko Tapaninpoika 1546-1579, Erkki Mikonpoika 1580-
1589, Juha tai Urbanus Lassenpoika 1591-1593, Erkki Mikonpoika 1595-1607 ja Martti 
Tuomaanpoika 1620-. Tila oli autiona 1600-luvun alussa 30 vuotta. 
 
Veronmaksukyvytön tila oli sotaväen hallussa 1600-luvun puolivälistä siihen asti, kun kap-
palainen Sigfrid Revallius otti sen viljelykseensä 1672. Kappalaisen virkatalona Tommola 
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mainitaan 1684. Suuren Pohjan sodan Kostianvirran taistelun yhteydessä 1713 venäläiset 
joukot polttivat Tommolan. Tila oli jälleen asumaton, kunnes seurakuntalaiset velvoitettiin 
1727 rakentamaan pappila uudelleen. Isojaon aikaan Tommolan tilakeskus sijaitsi nykyi-
sellä paikallaan, ja pellot levittäytyivät sen pohjoispuolella melko kapeana vyöhykkeenä 
Peltoniemestä maantiehen asti. Peltojen pohjoispuolella oli niittyjä, ja pappilan maat ulot-
tuivat Kostianvirtaan ja Hämeenlinnaan kulkevaan maantiehen asti.  
 
Tommolassa asuneita kappalaisia olivat mm. Mats Lignipaeus 1688-1700, Olof Castrenius 
1701-1728, Pehr Bergius 1729-30, Anders Menander 1731-1776, Anders Alander 1776-
1816, Vilhelm Thuren 1818-1828, Isak Hällfors 1829-1834, Karl Canth 1835-1849. 
 
Vuonna 1830 pappilassa oli kaksi kamaria, pakaritupa ja pirtti sekä eteinen niiden välissä, 
sauna, kaksi aittaa, käymälä, talli, liiteri, kaksi navettaa, sikala ja rehulato, ja pihan ulko-
puolella kaksi riihtä ja riihilato. Päärakennus pääsi rapistumaan, vaikka kappalainen Johan 
Zidbäck korjasi sitä omalla kustannuksellaan tultuaan virkaansa 1850. Hänen jälkeensä 
kappalaisia olivat vuoteen 1886 asti Adolf Cederberg, Gustav Lönnmark ja August Salmi-
nen. Vuoden 1888 katselmuksessa todettiin välttämättömäksi rakentaa päärakennus uu-
delleen, sillä yksi kappalainen oli jo kieltäytynyt ottamasta virkaa vastaan pappilan huonon 
kunnon vuoksi.  Hanke venyi, kun maksajista ei päästy yksimielisyyteen. Rakennus val-
mistui 1890-luvun alussa August Laaksosen asuttavaksi. Vuonna 1902 kappalaiseksi tuli 
Juho Wallinheimo, sitten Kaarlo Hulkkonen, Otto Lahtinen, Hugo Soila, Lauri Hakalehto ja 
viimeiseksi Niilo Hakalehto. Kappalaisen virka lopetettiin 1944. 
 
Pappilalla oli asiakirjojen mukaan 1860-luvulla yksi torppa; isojaon täydennyskartan 1879 
perusteella se lienee ollut Kostian torppa Kostianvirran rannassa. Vuosisadan lopulla 
Tommolan hakamaalta maantien varrelta lohkottiin alue uudelle hautausmaalle, joka vihit-
tiin käyttöön 1890. Vuonna 1907 pappilalla oli kaksitoista mäkitupalaista ja lisäksi muita 
asujia. Nämä ovat ilmeisesti asuneet Kostianvirran varrella sijainneilla vuokra-alueilla, joita 
lohkottiin 1920-luvulla palstatiloiksi.  
 
Talvisodan jälkeen 1940 Pälkäneelle laaditun asutussuunnitelman mukaan Tommolasta 
erotettiin 1945-1950 useita asuntotiloja, asunto-viljelystiloja ja viljelystiloja. Vuoden 1945 
toimituskartassa nykyisen Tiusalan rajat on jo merkitty, mutta tila erotettiin ilmeisesti vasta 
n. 1949, kun pappilan pitkäaikainen vuokraviljelijä Mäkelä lunasti kantatilan pellot ja met-
sät, ja seurakunnalle jäi noin hehtaarin kokoinen tila päärakennuksen ympäriltä sekä ve-
nevalkama. Saunan jäätyä Mäkelän puolelle pihasta purettiin vuokraviljelijän ja pappilan 
jakama kaksiosainen aitta, ja tilalle rakennettiin nykyinen piharakennus saunoineen. 
 
Sotien aikana ja jälkeen pappilaan asutettiin useita perheitä. Päärakennus oli 1960-luvulla  
jaettuna kahdeksi asunnoksi, jossa toisessa asui kanttori ja toisessa rovasti Erkki Kahra. 
Seurakunta myi tilan nykyisille omistajille 1971. Nykyiset vuokralaiset ovat asuneet tilalla 
1990-luvun alkuvuosista asti. 
 
Ympäristö 
Pihapiirin pohjoispuolella on vähintään 240 vuotta viljelty peltoalue, jonka keskivaiheilla on 
pieni, rehevä puronotkelma ja lampi. Aivan vieressä itäpuolella on Mäkelän tilan talousra-
kennuksia. Lehtomainen sekametsä ympäröi tilaa. Noin 200 metrin päässä lännessä on 
Mallasveden ranta, jossa on jätevedenpuhdistamo ja Tiusalaan kuuluva venevalkama. 
Isonvihan aikaan poltettujen pappilan rakennusten perustusten jäänteitä on perimätiedon 
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mukaan metsässä lähellä rantaa. Inventoinnin yhteydessä niitä ei löytynyt. Peltoaukean 
reunoilla on uudehkoa omakotiasutusta. Pellot rajautuvat rantavesakoihin, jotka nykyisel-
lään estävät näkymät järvelle. Alueen itäpuolella kohoaa harju, jonka länsikyljessä kulkee 
vanha Hämeenlinnaan johtanut maantie.  
 
Kaava Asemakaava. Käyttötarkoitus M pvm  
  pvm  
 
Suojelu 
 

Ei ole. 
Tiusalan ja Mäkelän omistajat esittivät 1988 tilojen rakennuskantaa 
suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla. Lääninhallitus ja ympä-
ristöministeriö katsoivat suojelun olevan mahdollista järjestää kaa-
voituksen yhteydessä. 
 

Kirjalliset lähteet, 
kartat ym. 

Pälkäneen historia. Vammala 1972 
Pälkäneen historia II.  Jyväskylä 1988. 
Maamittauslaitoksen arkisto: Isojaon kartta 1763, isojaon täyden-
nyksen kartta 1878-79 (1886),  
Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston arkisto: toimitus-
kartat 34:3, 34:6, 34:8 
Kansallisarkiston digitaaliark.: asutuksen yleisluettelot ja henkikirjat
 

Suulliset lähteet Irja Mäkelä, Laura Piekkari, Ritva Tiusanen 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. Arkkitehtoninen, rakennusperinteinen 
Historiallinen Seurakuntahistoria, asutushistoria 
Ympäristöarvo Maisemakokonaisuus 
 
Arvojen perustelu Tiusalan eli entisen Tommolan yksinäistilan ja kappalaispappilan 

miespiha, päärakennus ja piharakennus muodostavat peltoaukei-
den ja viereiseen tilaan kuuluvien talousrakennusten kanssa paik-
kakunnan historian kannalta merkittävän kulttuurimaiseman. Hyvin 
säilyneen päärakennuksen arkkitehtuurissa on nähtävissä 1800-
luvun lopun historismin tunnuspiirteitä ja kivinen maakellari edus-
taa 1900-luvun vaihteelle ominaista rakennustekniikkaa. Kiertopi-
ha, istutetut jalopuut ja hedelmäpuut ovat tyypillisiä kartanoiden ja 
pappiloiden edustaville pihoille. 

 
Arvoluokka  
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 
 

Päärakennus ja maakellari sekä puistomainen pihapiiri perinteisine 
hedelmäpuineen ja kivipenkereineen tulee suojella asemakaavas-
sa.  
Etenkin rantatien varrelta tulee karsia puustoa niin, että pääraken-
nuksesta ainakin osa näkyisi itään Tommolantien mutkaan. 
Seuraavassa julkisivukunnostuksessa olisi hyvä palauttaa alkupe-
räinen väritys. 
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Liitteet - asemapiirros, valokuvat 

rakennuslomakkeet 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 1.10.2007 
Päivittäjä  pvm  
 

 
5:0 Tiusala, asemapiirros 
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Kuva Tommolantieltä n. 1920-luvulta. Jul-
kaistu paikallislehdessä. 
Originaali Mäkelän kokoelmista tuhoutunut 

Päärakennus ennen muutostöitä 
Lähde: Pälkäneen historia II 

  
5-0 yleiskuva idästä 07 5-0 pihaa pohjoisesta 07 

  
5-0 pihatammi portilla luoteesta 07 5-0 kivimuuria pohjoisesta 07 
 



Tiusala 5:0 ylimääräinen kuvaliite. Valokuvat Vappuliisa ja Ilkka Hakalehdon kokoelmista.  



 
 

 
 
Kuvia Tommolasta 1930-luvun loppupuolelta. Edellisen sivun kolme alinta ja keskellä 
vasemmalla oleva vuodelta 1937. Pojat kuvissa ovat Juhani ja Ilkka Hakalehto. 
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Tiusala       rakennus 1 
 
Kiinteistötunnus 5:0 Kerrosluku 1 ½ 
Rakennustyyppi asuinrakennus Pohjakaava sydänseinä 
Nykyinen käyttö asuminen Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö pappila Ullakko x Kellari - 
Suunnittelija  Perustus kivi, saumattu 
Signeeraus/vuosil.  Runko hirsi 
Rakentamisvuosi 1890? Vuoraus peiterimalaudoitus 
Rak.vuosikymmen 1890 Katemateriaali saumapelti 
Rak. vuosisata 1800 Katon muoto satula 
Korjausvuodet 1950-luku,  

1960-luku 
Kuistityyppi 1. umpi, 2. avo 

  Kuistin kattomuoto satula 
 
Kuvaus 
Suorakaiteen muotoinen, hirsirakenteinen päärakennus on epäkeskeisen kiertopihan 
päässä sisäänkäynnit tulosuuntaan. Kahdesta kuistista pohjoisempi on suorakaiteen muo-
toinen umpikuisti, joka on ikkunoineen uusittu joko 1950- tai 1960-luvulla. Eteläisempi on 
epäsymmetrinen avokuisti.  
 
Perustukset on tehty epäsäännöllisistä luonnonkivistä ja saumat laastittu. Etelässä kivijal-
ka jää näkymättömiin. Ulkoportaat ovat betonia. Saumattu peltikatto on lievästi raidallista 
peltiä ilman pystykouruja ja syöksytorvia. Peiterimalaudoituksessa on helmalistat paitsi 
kuisteissa. Julkisivut on maalattu keltamullan väriin, listoitukset ovat valkoiset. Tasakerran 
kohdalla on pohjoispäädyssä kerroslista, eteläpäädyssä listaa ei ole. 
 
Osa pääkerroksen ikkunoista on kuusiruutuisia, osa yhdeksänruutuisia ja eteläisessä ul-
lakkopäädyssä neliruutuisia. Ikkunoissa on aedikulakehykset muualla paitsi eteläpäädys-
sä. Yhdessä länsisivun ikkunassa on avattava ruutu, fortuska. Pohjoispäädyssä uusittu 
ullakkoikkuna on matala ja myös suorakehyksinen, mutta ympärillä näkyy jälkiä alakerran 
ikkunoiden muotoa ja kokoa vastaavista ikkunankehyksistä. Pitkillä sivuilla on räystäiden 
alla haukkaikkunat.  
 
Lattioista suurin osa on yhä maalattuja puulattioita tai linoleumia ja katot huokoista kuitule-
vyä. Molemmissa päädyissä on ullakkohuone, välissä kylmä ullakko. Eteläpään ullakon 
lattia on muistitiedon mukaan ollut pohjoista matalammalla. 
 
Historia 
Edellinen päärakennus sijaitsi vielä 1880-luvun lopulla nykyisen pohjoispäädyssä siihen 
nähden poikittain. Vanha oli niin huonokuntoinen, etteivät kappalaiset suostuneet otta-
maan virkaa vastaan. Uudessa päärakennuksessa oli länsipuolella sali, kaksi kamaria ja 
ruokakammio, itäpuolella kamari ja eteinen salin kohdalla sekä ruokasali ja keittiö. Pää-
sisäänkäynti oli epäsymmetrisesti sijoitettu mutterikuisti, jossa oli viisilapekatto. Eteläpää-
dyn keittiösisäänkäynnissä on ollut suorakulmainen kuisti. Listoitus oli ajan tyylin mukaan 
seinäpintaa tummempi ja katto pärettä. 
 
Sotien aikana ja sen jälkeen päärakennuksessa asui useita perheitä, kukin yhdessä huo-
neessa. Tilajako säilyi kuitenkin ennallaan, kunnes rakennus jaettiin kahdeksi asunnoksi 
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ilmeisesti 1950-luvun alussa. Tällöin keittiökuisti purettiin ja tehtiin uusi sisäänkäynti 
itäsivulle. Seuraavat muutokset tehtiin 1960-luvulla, kun rakennukseen asennettiin hiili-
käyttöinen keskuslämmitys ja uunit purettiin. Samalla uusittiin pintamateriaaleja. Kiinteistön 
myynnin jälkeen 1970-luvun vaihteessa uudet omistajat vaihtoivat keskuslämmityksen hii-
lestä öljyyn. Tila vuokrattiin 1990-luvun alussa nykyisille asukkaille, jotka yhdistivät kahden 
asunnon keittiöt. 
 
Kunto 
Hyvä  
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. arkkitehtoninen 
Historiallinen seurakuntahistoriallinen, asutushistoriallinen 
Ympäristöarvo olennainen osa maisemakokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Hyvin säilynyt, entinen pappilan päärakennus edustaa muutoksista 

huolimatta 1800-luvun lopun historismia. Se liittyy paikkakunnan 
seurakuntahistoriaan ja sotien jälkeiseen asutushistoriaan. Raken-
nus on avain alueen kulttuurimaiseman hahmottamiselle. 

 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Rakennuksen perushahmoa, julkisivuverhousta, ikkunatyyppiä tai -
kehyksiä ei pidä muuttaa. Mahdolliset muutokset on tehtävä arvoja 
vähentämättä. Seuraavassa julkisivukunnostuksessa tulisi harkita 
alkuperäisen värityksen palauttamista. 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 

 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Päivittäjä    
 
 

  
Tommolan päärakennus 1900-luvun alussa. Lähde: Pälkäneen historia II. 
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Pohjapiirros 1930-luvulla Irja Mäkelän ker-
toman mukaan 

 
 

 
Pohjapiirros 1. krs  

Pohjapiirros ullakkokrs 
 

 
5-0 yleiskuva idästä 07 5-0 rak 1 kaakosta 07 

  
5-0 rak 1 lounaasta 07 5-0 rak 1 luoteesta 07 
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5-0 rak 1 pohjoisesta 07 
Edessä Laura Piekkari 

5-0 rak 1 ikkuna länsisivulla 07 

  
5-0 rak 1 avokuisti 07 5-0 rak 1 umpikuisti 07 

  
5-0 rak 1 sali 07 5-0 rak 1 kuisti sisältä 07 
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Tiusala           rakennus 2 
 
Kiinteistötunnus 5:0 Kerrosluku 1 
Rakennustyyppi talousrakennus Pohjakaava  
Nykyinen käyttö sauna-varasto Rungon muoto  
Alkuperäinen käyttö sauna-varasto Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus betoni 
Signeeraus/vuosil.  Runko ranko 
Rakentamisvuosi n. 1949 Vuoraus peiterima, pystylauta 
Rak.vuosikymmen 1940 Katemateriaali saumattu pelti 
Rak. vuosisata 1900 Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi avokuisti 
  Kuistin kattomuoto lippa 
 
Kuvaus 
Eleetön piharakennus sijaitsee pihan itälaidalla. Suorakaiteen muotoisen rakennuksen 
pohjoispäässä on liiteri ja sauna-pesutupa pukuhuoneineen, keskellä pari kylmää varasto / 
autotallia ja eteläpäädyssä pieni varasto ja ulkokäymälä. Saunaan johtavan avokuistin 
kohdalla ulkoseinä on sisään vedetty. Vuoraus on keltamullattua peiterimalaudoitusta pait-
si kylmiltä varasto-osilta pystylautaa. 
Saunassa on puukiuas ja pesuhuoneessa vesipata. 
 
Historia 
Piharakennus on tehty vanhan kaksiosaisen aitan paikalle tilojen lohkomisen jälkeen 1940-
luvun lopulla, kun sauna jäi Mäkelän tilan puolelle.  
 
Kunto 
Hyvä 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist.  
Historiallinen  
Ympäristöarvo osa kokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Pihapiiriä täydentävä talousrakennus edustaa pappilakäytön jäl-

keistä kerrostumaa. 
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

 

 
Liitteet  
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Päivittäjä    
 



RAKENNUSLOMAKE   Tommolan alueen maisemaselvitys 2007 
 

 
 

  

 

  
5-0 pihaa pohjoisesta 07 5-0 rak 2 pohjoisesta 07 

  
5-0 rak 2 koillisesta 07 5-0 rak 2 lounaasta 07 
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Tiusala      rakennus 3 
 
Kiinteistötunnus 5:0 Kerrosluku 1 
Rakennustyyppi maakellari Pohjakaava  
Nykyinen käyttö maakellari Rungon muoto suorakaide 
Alkuperäinen käyttö maakellari Ullakko  Kellari  
Suunnittelija  Perustus lohkokivi 
Signeeraus/vuosil.  Runko lohkokivi 
Rakentamisvuosi 1899 Vuoraus lohkokivi, pystylauta 
Rak.vuosikymmen 1890 Katemateriaali sementtitiili 
Rak. vuosisata 1800 Katon muoto satula 
Korjausvuodet  Kuistityyppi  
  Kuistin kattomuoto  
 
Kuvaus 
Lohkokivestä tehty maakellari on rinteessä päärakennuksen länsipuolella ovi pohjoiseen.  
Kellaria ympäröi tiheähkö kasvillisuus. Kiviosan yläpuoli on puurakenteinen, päädyn pysty-
laudat punamullatut. Päädyssä oven yläpuolella on vuosiluku 1899. Pohjoispäädyn nurkat 
ovat jonkin verran painuneet. Lohkokivistä muuratusta tynnyriholvista roikkuu lihakoukkuja. 
Kellari on jaettu kahteen osaan tiiliseinällä. Halssin ovi puuttuu. Katto on sammaloitunutta 
sementtitiiltä ja ovi on uusittu. Kellari on edelleen käytössä. 
 
Historia 
Päärakennuksen lisäksi talousrakennukset mainittiin huonokuntoisiksi ja uusittaviksi vuo-
den 1890 katselmuksessa. Kellari lienee valmistunut päätyyn merkittynä vuonna 1899, 
joitakin vuosia päärakennuksen jälkeen. 
 
Kunto 
Hyvä / kohtalainen 
 
Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Rakennushist. rakennusperinteinen 
Historiallinen  
Ympäristöarvo osa kokonaisuutta 
 
Arvojen perustelu Hyvin säilynyt, rakennusmateriaaliltaan ajalleen tyypillinen, kivinen 

maakellari kuuluu tärkeänä osana entisen pappilan pihapiiriin. 
 
Lisätietoja, 
toimenpidesuosit. 

Kasvillisuutta ja varsinkin suuret puut tulee karsia kellarin vierestä, 
jotta rakennus ei vaurioituisi enempää. Katto on syytä kunnostaa 
lähivuosina. 

 
Liitteet Kuvaliite lomakkeella 
Valokuvat Inventoinnin yhteydessä otetut digikuvat ovat CD:llä 

 
Inventoija Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Tallentaja Eija Teivas pvm 18.9.2007 
Päivittäjä    
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5-0 rak 3 pohjoisesta 07 5-0 rak 3 idästä 07 

 

 

5-0 rak 3 sisältä 07 
Kuvassa Laura Piekkari 

 

 


