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LÄHTÖPISTE: ANTTILAN KAPTEENIN VIINIKELLARI

• Vielä 1950-luvulla oli yleisenä kansantietona, että Anttilanmäellä Ilomäenharjun 
kupeessa on jälki Anttilan kapteenin viinikellarista. 

• Tämän pikamatkan kannalta on toissijaista, onko se viinikellarin vai perunakuopan 
vai kenties soranottopaikan jälki. Jossain toisessa paikassa sitä ei edes kuviteltaisi 
viinikellariksi. 

• Anttilan herraskartanon mäellä eli Anttilanmäellä ajatus viinikellarista oli yhtä 
luonteva kuin kertomus Anttilan kapteenista.



REILU KILOMETRI, NOIN 250 VUOTTA

• Pikamatka Anttilasta, kartanon mäeltä, Kekkalan eli pappilan tienhaaraan , on melko lyhyt, vähän toista 
kilometriä. Ajallisesti kartanon perustamisen ja pappilan tyhjenemisen väliä on noin 250 vuotta. 

• Maakeski on vanha, jo keskiajalla asuttu kylä. Sen rajariidoista naapurien kanssa on mm. Eerik Akselinpoika Tottin 
antama tuomio; paremmin Eerik Akselinpoika muistetaan Olavinlinnan rakentajana. Maakeskessä oli vuonna 
1539 kymmenen taloa, mutta 1560 jo 13 taloa. Sattumalta vuoden 1905 maakirjassa on niin ikään 13 Maakesken 
taloa, nimittäin 1 Anttila, 2 Waris, 3 Kipaila, 4 Rauskala, 5 Rekola, 6 Teppinen, 7 Lohtari, 8 Rasvala, 9 Salvila, 10 
Uotila, 11 Nikula, 12 Häkkä ja 13 Kekkala. 

• Nämä 13 taloa eivät ole samat kuin vuoden 1560 13 talot. Nimittäin vuoden 1905 kirjoissa oleva Anttila 
perustettiin vasta 1683.



KATARIINA KRUSEN 
KYLÄ

Koko Maakeski eli kaikki sen talot olivat 1600-luvun puolivälissä 
läänitettyinä rouva Katariina Kruselle eli Catharina Cruus af 
Edeby’lle. Läänittäminen tarkoitti yksinkertaisesti sanottuna, 
että kuningatar Kristiina lahjoitti tilat Katariina Kruselle. Kun 
läänityksiä sitten peruutettiin, kolmea tilaa ei peruutettu eli 
palautettu aikaisemmille omistajilleen, vaan niistä tehtiin 1683 
virkatalo Hämeen ratsuväkirykmentin komentajalle Otto 
Wellingkille. Tämä virkatalo eli Anttilan puustelli eli 
sotilaskartano eli herraskartano muodostettiin kolmesta talosta: 
Anttila (1/3 m), Finnilä (1/3 m) ja Tulppala (1/4 m) eli yhteiseltä 
nimeltään Anttila (11/12 manttaalia). Kartanoon kuului 
jokseenkin 1/6 Maakesken alueesta. 

Cruus af Edebyn vaakuna



TYYPPIPIIRUSTUSTEN MUKAINEN VIRKATALO

• Ruotsin kuningaskunnan upseerien virkataloista oli tarkat säännökset. Periaatteena oli: korkeampi arvo 
– suurempi virkatalo eli puustelli (boställe). Virkataloista julkaistiin yksityiskohtaiset mallipiirustukset. 
Anttilan kartano oli kapteenin virkatalo, kun taas esimerkiksi Jokiosten kylän Brusila oli luutnantin ja 
Osoilan kylän Kartano oli korpraalin virkatalo. Kapteenin virkatalo oli suurempi kuin luutnantin. 
Kapteenin virkatalossa oli neljä huonetta ja keittiö. Luutnantin virkatalossa oli kolme huonetta ja keittiö. 
Virkataloon kuuluivat myös navetat, tallit, sikalat ja muut maatilan rakennukset sekä peltoja ja niittyjä ja 
metsää.

• Todennäköisesti Anttilankin päärakennus oli 1700- ja 1800-luvulla tyyppipiirustusten mukainen. Talo oli 
mitoiltaan 14 x 26 neliökyynärää. Oletan, että tämä kyynärä on ruotsalainen Tukholman kyynärä (ruots. 
aln): 59,4 cm = 1/3 syltä = 2 jalkaa = 4 korttelia = 24 (Ruotsin) tuumaa. Siis runsaat 8 metriä leveä ja 
vajaat 16 metriä pitkä talo, alakerrassa eteinen ja viisi huonetta.

• Vaikka Anttila oli alun perin kapteenin eli ratsumestarin virkatalo, myöhemmin sen haltijoina oli 
majureja ja everstiluutnantteja. Tiedossani ei ole, laajennettiinko tyyppipiirustusten mukaista virkataloa 
majurin tai everstiluutnantin arvoa vastaavaksi.



KARTANON PÄÄRAKENNUKSESTA SAIRASHUONEEKSI

• Anttilan nykyisistä rakennuksista mikään ei liene aateliskartanon 
ajalta. Nykyistä edeltäneen päärakennuksen edeltäjäkään ei ollut 
aateliskartanon päärakennus. Sen sijaan sitä edeltänyt rakennus 
saattoi olla tyyppipiirustusten mukainen virkatalo. 

• Joskus ehkä 1890-luvulla, mutta joka tapauksessa ennen Suomen 
itsenäistymistä, Anttilan päärakennus siirrettiin Padasjoen ja 
Kuhmoisten yhteisen sairashuoneen sairaalarakennukseksi 
Harmoisiin. Harmoisten sairaalasta säilyneistä valokuvista voi 
ehkä tunnistaa kapteenin virkatalon piirteet.



KARTANO: ISO JA VAURAS TALO, JOLLA ON 
VAPAUTUS MAAVEROISTA JA AATELISET 
ISÄNNÄT
• Vaurauden merkki: varhainen 

kivinavetta
• Laajojen tilusten merkki: vellikello aitan 

päädyssä



MAAKESKI NOIN 1914

Huomaa, mitä teitä oli ja mitä teitä nykyiseen 
verrattuna ei ollut. Harilantie (Rekolahteen) ja 
Piilostentie (Rauskalaan ja Kallio-Kipailaan) tulivat 
tarpeellisiksi vasta uusjaon myötä 1930-luvulla. Tie 
Ilolan rantaan on piirretty melko vapaalla kädellä. 
Nyystölään Sahurin- eli Myllykoskelle kuljettiin 
(nykynimin) Muurahaismäentietä pitkin.



KARTANOIDEN JA 
PAPPILOIDEN 
ESIMERKIN 
MUKAISESTI MYÖS 
TALONPOIKAISTALOT 
ALKOIVAT ISTUTTAA 
KOIVUKUJIA

Maakesken talonpoikaiskylästä 
kartanoon johtanut koivukuja 
kaartui aikoinaan vasemmalle, 
kartanon verannan edustalle. 
Nykyinen koivukuja kaartuu 
oikealle ohjaten kulkijat Anttilan 
ohitse.



MAAKESKEN LASIPALATSI

• Verottaja on hyvä keksimään verotettavaa. Verotiedoista tiedämme, että esimerkiksi vuonna 1804 
Maakeskessä ei ollut yhtään metsästyskoiraa, ei yhtään taskukelloa eikä kukaan pelannut korttia. 
Ajoneuvoveroa maksoi kaksi taloa, nimittäin Rasvala ja Tuomas Salvila. Tupakoitsijoita oli 19. Ja 
olihan kylässä myös ikkunaveron maksajia. 

• Anttilassa oli kaksikymmentä puolentoista killingin arvoista ns. säätyläisikkunaa. Muissa taloissa oli 
puolen killingin arvoisia, pienempiä ikkunoita. Useimmat talot ja torpat olivat kaksi tai enintään 
kolmi-ikkunaisia – paitsi Rasvala yhdeksän- ja Häkkä viisi-ikkunainen. 

• Kuvitelkaa nyt katselevanne kylästä päin Anttilaa keskellä syyspimeää! Antakaa sitten ajatuksissanne 
kynttilöiden syttyä Anttilassa. Sitä valon määrää, mikä hohtaa kartanon ikkunaruuduista. Varsinainen 
lasipalatsi!



KARTANO TULI OMILLAAN TOIMEEN

• Kartano oli jokseenkin omillaan toimeentuleva talousyksikkö. Sen takia kartanon pihapiirissä oli 
yhtä ja toista rakennusta. Vuonna 1911 Anttilanmäellä oli yli 20 erillistä rakennusta. Vaurauden 
merkkinä oli esimerkiksi kivinavetta, jonka alaosa on yhtä olemassa.

• Kartanon vauraus perustui osaltaan sen torppiin. Anttilanmäen tietkään eivät olleet läpikulkuteitä, 
vaan Anttilan tilus- ja torpanteitä. Esimerkiksi Nyystölän rajalla olleesta Anttilan Saarikon torpasta 
kuljettiin taloon taksvärkkiin Alpakan ja Suojalanmäen kautta, eikä (nykyisten) Hirtniementien ja 
Harilantien risteyksen kautta.



SEURAPIIRIUUTISIA…

• Anttila oli 1700-luvun puolivälissä Lorenz Glansenstiernan virkatalona. Hänet kannattaa mainita sen 
takia, että hän teki valtiopäivillä aloitteen ryhmäkylien hajottamisesta. Sitä juurta oli sitten ensin 
isojako, joka toteutettiin Maakeskessä 1790-luvulla, ja uusjako, joka saatiin päätökseen 1930-luvulla.

•  Glansenstiernan jälkeen Anttilassa oli Erik Johan Stjernvall. Hänen poikiaan olivat Viipurin maaherra 
Carl Johan Stjernvall ja Hämeen maaherra Gustaf Fredrik Stjernvall. Venäjän tsaari Aleksanteri I lausui 
heistä, että Suomen ja Venäjän suhteiden järjestämistä käsitelleessä suomalaisvaltuuskunnassa olivat 
sivistyneitä vain Stjernvallin veljekset. 

• Stjernvallin aikana lampuotien eli tilanvuokraajien viljelemät Finnilä ja Tulppala yhdistettiin Anttilaan, 
jolloin niiden viljelijöistä tuli Anttilan torppareita. Se vaikutti mm. siihen, mikä oli näiden viljelijöiden 
istumapaikkana kirkossa: talollisten penkistä torppareiden penkkiin.



…JA -JUORUJA

• Lorenz Glansenstiernan tytär Anna Elisabet oli naimisissa Yrjö Maunu Sprengtportenin kanssa. 
Anna Elisabetin kerrotaan olleen hyvin sivistynyt nainen. Ehkä valloituksistaan kuuluisa Kustaa 
Mauri Armfelt sai häneltä rukkaset, mikä saattaa selittää puheet siitä, että Anna Elisabet oli niin 
ruma, että Armfelt ei edes yrittänyt vietellä häntä. 

• Sen sijaan Carl Johan Stjernvallin tytär Aurora Karamzin lienee ollut Suomen ensimmäinen 
seurapiirikaunotar.

• Vänrikki Stoolin tarinoissa on runo Anttilan isännästä Otto von Essenistä. Otto von Essen 
muistetaan huonosti menneistä häistään: morsian Ulla Möllersvärd ryöstettiin, eikä häntä 
palautettu koskaan. Ullasta kerrotaan myös Mika Waltarin romaanissa Tanssi yli hautojen.



ANTTILASTA TULI TALONPOIKAISTALO

• Anttila lakkasi olemasta aateliskartano 1840-luvulla, kun talonpoika Juhana Mikkelinpoika Mattila 
tuli sen arrendaattoriksi eli vuokraviljelijäksi. Mattilat muuttuivat sukunimeltään Anttiloiksi, ja kun 
Anttiloille sitten 1900-luvun alussa tuli sukupolvenvaihdoksen aika, pojat katsoivat kortilla, kuka 
rupeaa viljelijäksi. Veljeksistä se, jolle kortti antoi talon, niin kerrotaan, luikahti kuitenkin yön aikana 
ikkunasta ulos ja saman tien merille… 

• Sitten taloa vuokrasi liikemies Manasse Toivonen. Hän kuitenkin luopui siitä, koska ei voinut olla 
talossa, joka oli ollut punakaartin komppanian majoituspaikkana. 

• Seuraavaksi taloa vuokrasi ja sen lunasti itselleen Anttilan nykyisen omistajan isoisän isä.



SAUHAILANSILTA: MAANLUONTOJEN RAJALLA

• Maatilalla oli maanluonto. Maanluonnolla ei ollut mitään tekemistä luonnon tai maalajin kanssa. Maanluonnolla ilmaistiin, kuka tai mikä oli tilan 
omistaja ja millaista veroa siitä oli maksettava. Maanluontoja oli kolmea päätyyppiä: rälssimaa, kruununmaa ja vero- eli perintömaa. 

• Sätereillä, rälssikarjataloilla ja piiritaloilla voi olla täysi rälssi (ruotsiksi frälse). Se tarkoitti vapautusta kaikista kruunulle menevistä maaveroista ja 
useimmista muistakin rasituksista. Lisäksi oli niin sanotun yleisen rälssin tiloja. Rälssimaa oli yksityismaata. Tyypillisesti säterikartanot olivat aateliston 
omistuksessa.

• Myös vero- eli perintömaa oli yksityismaata. Perintötila oli omistajansa perinnöllistä omaisuutta. Jos talonpoika omisti tilansa, se oli verotila. Jos maa 
ei ollut yksityismaata, se oli kruununmaata. Kruununmaahan yksityinen ei voinut saada omistusoikeutta, mutta kruununtilan voi ostaa perintötilaksi. 
Kruununtilan sukupolvenvaihdos vaati maaherran hyväksynnän.

• Maakirjassa 1905 on kolmetoista Maakesken taloa. Virkatalot eli kapteenin Anttila ja kappalaisen Kekkala olivat kruununmaata vielä vuonna 1905; 
Anttilan kartano nautti säterivapautta. ”Vanhastaan perintötiloja” olivat Häkkä, Rasvala, Rekola, Salvila, Teppinen ja Uotila samoin kuin puolikas 
Kipailasta ja Rauskalasta. Perintötiloiksi oli ostettu osaksi tai kokonaan kruunun omistamat Kipaila (1842), Rauskala (1860), Lohtari (1866), Nikula 
(1867) ja Waris (1868). 



KOIVUKUJAN 
PÄÄSSÄ OLEVA 
SAUHAILANSILTA: 
MISTÄ SE ON 
SAANUT NIMENSÄ?
Sauhailansilllan nimi on selitettävissä Maakesken 
murteella: kun maakeskeläinen puhuu savenottopaikasta 
se eli savihauta on sav’hauta. Savihaudan silta on siten 
Sav’haulan silta. Huonosti maakesken murretta taitanut 
kirjuri sai siitä sitten Sauhailansillan 

Sauhailansillan nimi haalistui aikojen kuluessa. Sen 
eteläpuolella oli nimittäin sähkömuuntamo. Tulipalossa 
tuhoutuneen rakennuksen jälkeen se oli korkea 
tiilirakennus. Sen avulla paikka oli paljon helpommin 
osoitettavissa ja määritettävissä kuin Sauhailansiltaa tai 
Savihaudansiltaa etsimällä.



SILTOJA: MYLLYSILTA ALAJUOKSULTA KUVATTUNA, TAPOLANKUJAN 
SILTA SEN YLÄJUOKSUN PUOLEISELTA SILLALTA KUVATTUNA



KYLÄNJOEN SILLAT

• Puheena olevana aikana Kylänjoen ylitti useampi silta: yläjuoksulla ensin 
Meijerinsilta, sitten maantien Kalasilta, sen jälkeen nykyisen Häkän lammen 
alapäässä ollut nimetön silta, sitten nykyisen Muurahaismäentien silta (jolla on 
saattanut olla erisnimi), seuraavana Myllyjärven alapäässä ollut myllyn ja sahan 
pato ja silta, sitten nimetön silta, sen jälkeen nykyisen Tapolankujan silta ja 
viimeisenä Anttilan myllysilta

• Lisäksi lienee ollut lähinnä jalankulkijoiden tarpeisiin tehtyjä siltoja

• Mitkä lienevät olleet ne erityiset tarpeet, joiden takia kilometrin matkalle tarvittiin 
näin monta siltaa…



MAAKESKEN VESIVOIMAKÄYTYTÖISET MYLLYT

• Maakesken läpi kulkee jokia ja puroja. Vanhoihin karttoihin on merkitty useita niiden pyörittämiä myllyjä tai 
vesirattaita. Nykyisiä virtaamia ajatellen voi kysyä, ovatko ne voineet toimia hyödyksi muulloin kuin 
kevättulvien aikaan. Yksi vesiratas on Vähäjoen suussa ja peräti kaksi Isojoen varrella. Isojoen myllyistä 
toinen näyttäisi olevan Ryöpäkän kosken mylly ja toinen mylly on piirretty siitä alajuoksulle päin. 
Heinäjoessa oli 1800-luvun lopulla Metsäkankaan Atlen mylly.

• Kylänjoessa lienee ollut ainakin kaksi myllyä. Toinen lienee ollut Anttilan Myllysillan kohdalla, ja se saattaa 
olla sama kuin kansanperinteen tuntema Finnilän mylly; siis kartanon mylly.

• Toistaiseksi viimeinen toiminut mylly oli Hemmilän sahana ja myllynä tunnettu Kylänjoen Myllyjärven mylly. 
Asiakirjoista tarkistamatta uskon perimätietoon, jonka mukaan se oli kylänmylly, jonka Asikkalasta tullut 
mylläri Hemmilä osti kylältä. Sahan ja myllyn rinnalla toimi sittemmin myös Hemmilän puusepänliike.



HEMMILÄN MYLLYN 
JA SAHAN 
ALAPUOLELTA

Elokuisen vähävetinen Kylänjoki 
Hemmilän myllyn alapuolelta ja 
sen  oikealla puolella tieura 
nykyiselle Häntämäentielle.



RIENTOLA 
KUVATTUNA 
KALLIOLTA, JOSTA 
KALLIO-HÄKÄN NIMI 
JOHTUU

Ryhmäkylänä ollut Maakesken talonpoikaiskylä oli 
maantien koillispuolella (nykyisin nimin) Kylänraitin ja 
Häntämäentien sekä Koivukujan ja Koivikkokärjen 
varrella. Häntämäentien varrella se ei ulottunut kuvassa 
olevaa kalliota edemmäs, kun taas Koivikkokärjen 
suunnalla se lienee ulottunut Tapolan pellon laitaan 
saakka



MAAKESKEN RYHMÄKYLÄ

• Kansantieto väittää Maakesken kylän olleen niin tiiviisti rakennettu ryhmäkylä, että sen kaikissa taloissa 
voi käydä rakennusten kattoja pitkin kulkemalla. Ihan kokonaan en tätä usko. Ainakin Anttila oli liiaksi 
muista erillään. Lisäksi epäilen, että talonpoikaiskylässäkään Kylänjoen ylitse ei päässyt kävelemällä – 
tokko pääsi edes katolta toiselle hyppäämällä.

• Missä tämä ryhmäkylä sitten oli? Isojako toimitettiin 1700-luvun lopulla. Siihen aikaan Anttila oli omalla 
mäellään ja talonpoikaistalot ja pappila omana ryhmänään. Anttilan, Kylänjoen ja nykyisten teiden avulla 
talonpoikaistalot voidaan suunnilleen paikantaa seuraavasti.  Anttilan kanssa samalla puolella jokea mutta 
eripuolella Häntämäentietä olivat Helleri, Kekkala, Rasvala, Salvila, Sisto ja Uotila; niistä  muut paitsi Sisto 
olivat Mukulintien koillispuolella. Kylänjoen ja Kylänraitin välissä olivat Kipaila ja Teppinen, jotka olivat 
maantien ja Muurahaismäentien välissä.  Joen toisella puolella maantien ja Muurahaismäentien välissä 
olivat Häkkä, Waris ja Rekola, kun taas Muurahaismäentien koillispuolella olivat Paavo ja Lohtari.



AHDAS RYHMÄKYLÄ JA SITÄ YMPÄRÖINYT 
ASUTUS
• Kylässä oli toki muitakin asukkaita kuin talollisia. Oli ainakin torppareita, käsityöläisiä (esimerkiksi 

seppiä, suutareita, kankureita, vaattureita, räätäleitä) ja sotamiehiä, joilla oli oma asumuksensa. 

• Erityisesti käsityöläisten ja sotilaiden asumukset olivat talonpoikaiskylän ympärillä olevilla mäillä: 
Suojalanmäki, Korkiasmäki, Manninmäki, Sallanmäki, Maaksojanmäki… Talojen 
maanviljelystorpatkaan eivät olleet keskellä kylää.

• Vanha ryhmäkylä oli ahdas. On melkoinen ihme, että tietävästi tulipalot eivät kertaakaan 
polttaneet sitä poroksi. Anttila paloi ainakin  vuonna 1768 – mikä osaltaan osoittaa, että kartano oli 
jo silloin erillään talonpoikaiskylästä.



KYLÄN HAJAANTUMINEN ISOJAOSTA 
UUSJAKOON
• Esimerkiksi kappalaiset valittivat alinomaa Kekkalan tontin ahtautta. Niinpä Kekkala siirrettiin 1830-

luvulla Tuhkasten pellon ylälaitaan Tuhkastenmäkeen. 

• Ilmeisesti talollisten omasta tahdosta Rauskalan eli Paavon puolikas siirtyi Maaksojanmäelle Kangas-
Paavoksi.  Sallanmäelle siirtyivät Salvilat (entisen torppansa paikalle) ja samoin Sallanmäelle siirtyi 
Nikula eli Helleri. Lohtari siirtyi Vakkilanmäkeen. Häkän puolikas eli Vähä-Häkkä siirtyi mutta jäi kylään 
kallion kupeeseen ja se antoi talollisille sukunimen Kallio-Häkkä. Rekolan puolikas ja samoin Kipailan 
puolikas siirtyivät kylästä muutaman satametriä Muurahaismäentien varteen Kallio-Rekolaksi ja 
Kallio-Kipailaksi. Uotila ja Teppiset siirtyivät Mukulintien varrelle. Waris eli Seppälä eli Heikkilä lienee 
ollut lopulta pellon takana Häkältä luoteeseen olevalla mäellä Maaksojan takana, minne taannoin 
meni tie Iso-Häkän kohdalta.



TALONPOIKAISKYLÄ
NRAITTI JOEN 
KAAKKOISPUOLELTA

Kuvan vasemmassa reunassa pilkottava kaupparakennus 
on Kipailan talon muinaisella paikalla ja keskellä kuvaa 
oleva sininen rakennus on Kekkalan muinaisella paikalla.  
Raitin oikealla puolella ja Mukulintien lounaispuolella 
olleen Siston talon runko on nykyisin Nyystölässä Turvan 
tilan rakennuksen runkona. Siston ja Lohtarin talojen 
alkuperäisten runkojen kerrotaan olleen samanlaiset.



LAVÉNIN PAIKKA

Kuvassa on kylänristeys Mukulintieltä kuvattuna. Stop-merkistä oikealle 
oli kappalaisen pappila eli Kekkala ennen kuin se siirrettiin 
Tuhkastenmäkeen. Sitten sillä paikalla oli Iso-Rasvala ja sitä vastapäätä 
Mukulintien toisella puolella oli Sisto. Kylänristeyksen takaa Mukulintien 
suuntaisena alkaa Muurahaismäentie, jota pitkin kuljettiin Nyystölään.

1900-luvun puolivälissä Kekkalan muinainen tontti tunnettiin Lavénin 
paikkana, jossa silloin toimi helluntaiseurakunta.



SUUNTIA JA SUUNTAUTUMISIA

• Maakeskessä ei ollut kirkko keskellä kylää, mutta oli sentään ollut kappalaisen pappila. (Kirkonkylässä pappila oli 
talonpoikaistaloista yhtä erillään kuin Anttila oli erillään Maakesken talonpoikien taloista.)

• Sittemmin Kekkalan paikka tunnettiin Lavénin paikkana. Se oli 1950-luvulla helluntaiseurakunnan tukikohta. Lavénin paikassa 
esimerkiksi pidettiin helluntaiseurakunnan pyhäkoulua. Myös vapaakirkollisella herätysliikkeellä oli viime vuosisadan 
alkupuolelta lähtien suurta kannatusta Maakeskessä. Sen kantavia voimia oli Iso-Häkän emäntä. Ei paljon puuttunut, etteikö 
Maakeskeen olisi rakennettu myös kirkko, nimittäin vapaaseurakunnan kirkko. Sille lohkaistu, nyt jo muussa omistuksessa 
oleva tontti on Muurahaismäen rinteessä.

• Lavénin paikalta katseltuna koillisessa oli kartano ja etelässä Tuhkastenmäen rinteessä pappila. Lännessä on edelleen 
kartanoyhteiskunnan purkaantumista luonnehtiva työväentalo ja luoteessa Muurahaismäessä oli uskonnonvapautta 
ilmentävän vapaaseurakunnan kirkon tontti. Idässä pellon takana on (alun perin nuorisoseurantalo) Rientola; Maakesken 
raittiusseura lakkautti itsensä, kun vasta perustetun nuorisoseuran jäsenet tekivät raittiuslupauksen. Näinkin voi kuvata, kuinka 
Maakeskessä Venäjän vallan aikainen sääty-yhteiskunta väistyi ja teki tilaa itsenäisen tasavallan aikaiselle yhteiskunnalle.



KIRKON TONTTI

Iso-Häkän emäntä Hulda Häkkä 
lahjoitti tontin 
vapaaseurakunnalle. Tontille oli 
tarkoitus rakentaa kirkko. Nykyisin 
osoittein (nyt jo muussa 
omistuksessa oleva) tontti on 
Muurhaismäentien ja Vinniläntien 
välisessä kulmassa.



MUURAHAISMÄENTIETÄ 
PITKIN KULJETTIIN MYÖS 
NYYSTÖLÄN MYLLYILLE

Muurahaismäentie oli maantien ohella läpikulkutie 
Nyystölään. Sen alkupään varrella, ilmeisellä liikepaikalla, 
oli Maakesken ensimmäinen kauppa, jota piti Kylä-Paavon 
talossa Roope Paavo. Kuvan pensasaita on viime 
vuosisadan loppupuolella puretun Kylä-Paavon talon 
päädyn kohdalla. Koivikkokärjen tienviitta ohjaa Hemmilään 
eli taannoiselle oman kylän sahalle ja myllylle.



MAAKESKEN YKSITYISKAUPPARAITTI

•  Maakesken ensimmäisestä eli Kylä-Paavon kaupasta sai sokeria ja kahvia ja muita tärkeinä pidettyjä tavaroita. 

• Seuraava Maakesken kauppias oli 1890-luvulla Vähä-Häkän talossa ja vuodesta 1897 Kylä-Kipailassa kauppias Juho Kustaa Juhonpoika eli J. K. Häkkä.  (Sittemmin 
entisellä Kipailan talon paikalla oli Eino Heinosen ja viimeiseksi Marja Monosen kauppa. Sotien jälkeen yläkylässä oli Pakkasen kauppa.)

• Kalle Hjalmar Sisto oli myös kauppias. Häntä ei kuitenkaan ole merkitty kirkonkirjoihin kauppiaaksi vielä 1800-luvulla, mutta  1900-luvun alussa hän oli jo entinen 
kauppias.

• Maakesken kauppias 1900-luvun alussa oli Hollolasta vuonna 1909 tullut Kalle Vihtori Rekola (s. 12.3.1881). Rekolan jälkeen samassa liikehuoneistossa kauppiaana ja 
kahvilanpitäjänä jatkoi niin ikään Hollolasta tullut Jalmari Hannukkala, joka oli J.K. Häkän vävy. Sen lisäksi, että Hannukkala oli kauppias, hän oli myös linja-
autoliikennöitsijä. 

• Samaan aikaan Hannukkalan kaupan kanssa Maakeskessä, ilmeisesti Siston rakennuksessa, oli myös Sulssin puoti, kuten kyläläiset lausuivat kauppias Paul Schultzin 
liikkeen nimen. Kerrotaan, että tietoisena Schultzin halusta lähteä siirtolaiseksi Amerikkaan kilpaileva kauppias olisi luvannut hänelle siihen matkarahat – siis 
menomatkaan.

• Lohtarin talon ja Koivukylän välissä oli aikoinaan Marjomäen kauppa, jonka liikehuoneistossa oli sittemmin Sutisen kahvilaa Tähkä.



PADASJOEN TAI AINAKIN MAAKESKEN KUULUISIN KIVI 
KARTALLA JA NYKYISELLÄ PAIKALLAAN



ILMAKIVI ELI JUMAKIVI

• Kaupparakennuksen tykönä on se, mitä on jäljellä Maakesken kuuluisimmasta kivestä, nimittäin 
Ilmakivestä. 

• Minä oletan, että alun perin Teviänkorvessa (Muurahaismäentien länsipuolella) olleella Ilma- eli 
Jumakivellä ja siitä vähän matkaa kylään päin olevalla Harvarauniolla on jotain tekemistä keskenään. 
Harvaraunion nimessä on kaksi toistaiseksi selittämätöntä sanaa, nimittäin harva ja raunio: 
oletettavasti harva ei tässä tarkoita tiheän vastakohtaa eikä raunio sortuneen rakennuksen jäännöksiä. 
Apua saattaa tulla Ilmakiven nimestä, jonka toisintonimenä on Jumakivi. Toisin sanoen Jumakivellä ja 
Harvarauniolla saattaisi olla yhteinen tausta kristinuskon aikaa edeltäneissä uskonnoissa. 

• Arkisemmin sanottuna Ilmakiven ulkonäön muutosten sanotaan ennustaneen säätä.



MEIJERINMUTKA JA 
KALASILTA 
VAKKILAN 
SUUNNASTA 
KUVATTUNA

Ikimuistoinen maantie tuli Kurhilasta 
Maakeskeen ja jatkui Nyystölän kautta 
Padasjoen kirkonkylään. Viime vuosisadan 
alkupuolella kylänmutkaa kutsuttiin 
Meijerinmutkaksi. Kylänjoen ylittävä silta on 
nimeltään Kalasilta.  Kuvassa pylvään ja siihen 
kiinnitetyn liikennemerkin osoittamalla paikalla oli 
SOK-osuuskauppa.



ELINKEINOTOIMINTAA KALASILLAN PAIKKEILLA

• Kalasillan pielessä Vakkilan puolella jokea ja Häkän puolella tietä oli aikoinaan SOK:lainen Padasjoen Osuuskaupan 
myymälä. Myymälänhoitaja asui liikerakennuksessa ja hänen saunansa oli aivan joen rannassa. Osuuskaupan portailta 
katseltuna Vakkilan suunnassa oli ensin Kahvila Tähkä, joka toimi rakennuksessa, jossa aikaisemmin oli ollut myös 
kauppa. Siitä edelleen ylöspäin Vakkilanmäkeä on Lohtarin talouskeskus, joka siirrettiin 1890-luvulla nykyiselle 
paikalleen.

• Kalasillan yläpuolella Vierulan koskessa oli Juho Häkän meijeri ja kuorimo eli maidonjalostuslaitos. Sitä perua 
tienmutkaakin kutsuttiin ainakin lehtikirjoituksissa Meijerinmutkaksi. Meijerin lisäksi Häkällä oli myös muuta 
liiketoimintaa. Häkkä oli laivanvarustajana Päijänteellä ja Häkällä oli myös matkustajakoti. Olipa Häkällä 
kulkutautisairaalakin vuonna 1915.

• Huhtikuussa 1920 julkaistusta lehtiuutisesta saamme tietoa Juho Häkän lesken, rouva Hulda Häkän 
palkitsemiskäytännöistä. Nimittäin työmies W. Lavén sai kiitokseksi ”uskollisesta palveluksesta”, joka oli kestänyt ”12 
vuotta”, puolen tusinaa hopealusikkaa, joissa oli omistuskirjoitus.   



MAAKESKEN 
MEIJERI

Uudemmassa Padasjoen 
historiassa (ss. 74-75) on selostus 
ja kuva Häkän meijeristä. Meijeri 
käytti vesivoimaa, jota varastoitiin 
kuvassa olevaan Meijerinjärveen.  
Maakesken meijeri oli vientiyritys: 
se myi voita esimerkiksi 
Englantiin.



MONIPUOLINEN 
PALVELUKESKUS

Kuvassa olevalla paikalla oli 1900-
luvun alussa Kylä-Kipaila, 
monipuolinen palvelukeskus.

Vanha Kipailan talo oli jo ammoin 
jaettu Kylä-Kipailaksi ja Kallio-
Kipailaksi. Kallio-Kipaila oli 1900-luvun 
alussa Muurahaismäentien varrella.



MAAKESKESSÄ OLI ANNISKELURAVINTOLA 
1920-LUVULLE SAAKKA
• Maakeskessä oli kievari ikimuistoisista ajoista alkaen 1920-luvulle saakka. Esimerkiksi vuonna 1642 sitä piti Rasvalan isäntä, joka oli 

myös lautamies.

• Vuonna 1884 Padasjoen kievareiden kyytien määrä oli 2067, mistä Maakesken osuus oli 970. Muut silloiset Padasjoen kievarit olivat 
Auttoisilla ja Arrakoskella sekä varakievarit kirkolla ja Virmailassa. Viimeisen kerran kievarinpito lienee kilpailutettu 100 vuotta sitten 
ja asiaa käsiteltiin kunnanvaltuustossa 22.6.1922.

• 1900-luvun alussa Maakesken kievari oli Kylä-Kipailassa, jonka rakennukset olivat silloin Meijerinmutkassa sisäkaarteessa joen 
Tuhkastenmäen puoleisella rannalla (eli nykytunnusmerkeillä Hannukkalan puimalan paikalla).

• Paitsi että kievari tarjosi maksua vastaan hevoskyydin ja majoituksen, sillä oli myös anniskeluoikeudet. Ilmeisesti ne eivät kuitenkaan 
olleet riittävän laajat, koska kievarinpitäjiä sakotettiin myös luvattomasta oluen myymisestä. Kievareiden jälkeen Maakeskessä ei ole 
ollutkaan anniskeluravintolaa.

• Maakeskessä oli myös vuonna 1901 perustettu postipysäkki, josta tuli postiasema 1904. Ensimmäinen toimipaikka oli Kylä-Kipailan 
kievaritalossa. Oukko-Kalle toi postin sinne kirkolta, mihin se tuotiin Evolta.



REKOLAN, 
HANNUKKALAN JA 
LÄNSI-PÄIJÄNTEEN 
OSUUSLIIKKEEN 
MYYMÄLÄRAKENNU
S

Sallanmäen alapäässä on 
liikerakennus, jossa Rekola aloitti, 
Hannukkala jatkoi ja OTK:lainen 
Länsi-Päijänteen Osuusliike 
lopetti kaupanpidon.  Kaupan 
yhteydessä oli aikoinaan myös 
kahvila.



SALLANMÄEN NIMISTÖÄ

• Yläkylän ja alakylän välistä tieosuutta kutsutaan nykyisin Sallanmäeksi. Sallanmäki on laajemmin 
otettuna kyseisen mäen päällä sinne siirtyneiden Salvilan talojen ympäristössä.

• Maakesken ensimmäinen alakoulu toimi Salvilan talossa eli epäilemättä Sallanmäellä. Maakesken 
ensimmäinen yläkoulu rakennettiin reilut 100 metriä Sallasta koilliseen Myllymäelle; nimestä 
päätellen mäellä oli mylly ja paikasta päätellen se oli tuulimylly.

• Myllymäkeä vastapäätä maantien toisella puolella ovat Tuhkastenmäki, jonne Kekkala muutti, ja sen 
yläpuolella Manninmäki.

• Mutta vuoden 1884 tienaurauksen kilpailutuksessa ei puhuttu Sallanmäestä: kunnalle edullisimman 
tarjouksen osuudesta ”Vakkilan rummusta Tuhkaisten mäkeen” teki Aaretti Anttila. Hän aurasi tämän 
välin 29,50 markalla (nykyrahaksi muunnettuna noin 150 euroa). 



MYLLYMÄKI 
TUHKASTENMÄEN 
SUUNNASTA 
KUVATTUNA

Kuvan keskeltä, vanhan kouluntien 
aukosta, pilkottaa punatiilinen 
koulurakennus, joka otettiin käyttöön 
1960. Sen tieltä purettiin 
Myllymäelle1900-luvun alussa 
rakennettu vanha yläkoulu. Yläkoulun 
hirret olivat peräisin Waris-Seppälän 
talon päärakennuksesta.



LAINVOIMAINEN TUOMIO UUSJAOSTA

• Lopullisesti Maakesken ryhmäkylä hajaantui 1936 lainvoiman saaneeseen uusjakoon. Siinä ei siirrelty vain tiluksia vaan myös talouskeskuksia. Osa taloista, kuten Piilosille 
siirtynyt Rauskala tai Rekolahteen siirtynyt Kylä-Rekola taikka kahteen paikkaan jakaantunut Kylä-Kipaila, eivät tietääkseni vieneet uusjaon mukaisia siirtoja ainakaan ylimmän 
oikeuden ratkaistavaksi.

• Uusjaossa Kallio-Häkkä muutti Mukuliin ja talon nimeksi tulisi Päijätlahti. Kekkala eli kappalaisen joutilaaksi jäänyt virkatalo muutti Vakkilaan. Suppulan talo muutti Rekiään 
Päijänteen rannalle. Kallio-Rekola muutti Latoniittyyn ja Kallio-Kipaila Piilosille. Kylämaisemaan vaikutti myös se, että lainvoimaisen tuomion mukaan Iso-Häkkä sai pysyä keskellä 
kylää, niin kuin Helleri eli Nikula sai pysyä Sallanmäellä. 

• Lehdistä voitiin lukea: ”Päijänteen rantapuoli, jossa ennestään ei ole ollut kuin pari kolme taloa, tulee nyt uudeksi asutuskeskukseksi.”

• Lisäksi uusjako vaikutti yhteen lahjoitukseen. Uotila nimittäin lahjoitti maa-alueen Linnamäen hyppyrimäkeä varten. Uusjaon seurauksena alue kuitenkin siirtyi Ylä-Teppiselle, 
josta siten tuli lahjoituksen toimeenpanija.

• Vaikka päätökset uusista asutuskeskuksista tehtiin 1930-luvulla, puretun ryhmäkylän jäljet olivat näkyvillä vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Mannintien varrella oli Kekkalan 
pihapiiri ja puutarha. Muurahaismäen tien varrella Koivikkokärjen tienhaarassa oli Olga Paavon tupa. Kallio-Häkän kallion laidassa oli Omar Häkän rakennusten raunioita. 
Muurahaismäentien ja Koivukujan kulmassa oli Kylä-Rekolan päärakennus. Muurahaismäentien varrella kallioiden kupeissa olivat Kallio-Rekolan ja -Kipailan kivijalkojen jäänteet



ABRAHAM NICOLAISTA UUNO RAEKALLIOON

• Maakeski on ollut kahden virkatalon eli puustellin kylä. Maakesken kartano eli Anttila oli sotilasvirkatalo. Jo 
sitä ennen Padasjoen käräjillä 27.8.1650 lausuttiin Maakesken toisen virkatalon, kappalaisen puustellin 
syntysanoja. ”Abraham Nicolai ottanut autiota viljelykseen 1650 27/8.” Abraham Nicolai oli kirkkoherra. 
Kekkalan edelliset omistajat olivat talonpoika: Vilppu Matinpoika ja häntä ennen Matti Juhaninpoika.

• Paitsi että oli kappalaisen puustelli Kekkalassa oli keväällä 1918 myös punakaartin esikunta. Ilmeisesti tien 
toisella puolella eli koululla oli punakaartin sairaala.

• Viimeinen Maakesken Kekkalan pappi oli kappalainen Uuno Wilhelm Hagelberg (1869–1927). Sukunimensä 
hän suomensi 1906 Raekallioksi. Kekkalasta ei enää ole jäljellä kuin ehkä iso lehtikuusi, mutta Jorma 
Raekallion nimi on nähtävillä Maakeskessä. Ettekö muista? Se on Rientolan seinällä sankarivainajien 
taulussa: Jorma Raekallio kaatui Summassa 14.2.1940.



TUHKASTENMÄEN 
KEKKALA

Uusjakoa edeltäneen ajan 
Kekkalan tontin löytää suuren 
lehtikuusen avulla. Kuva on otettu 
Sallamäestä Honkamökin 
kohdalta.



ISO-HÄKÄN VANHA PÄÄRAKENNUS OMALLA PAIKALLAAN, 
KALLIO-KIPAILAN JA KALLIO-REKOLAN ENTISET PAIKAT



KOLME NIMENANTOKALLIOTA

• Kallio-Häkän nimi johtuu Häntämäentien varrella olevasta kalliosta

• Kallio-Kipailan ja Kallio-Rekolan nimi johtuu Muurahaismäentien varrella olevista 
kallioista, joista edellisessä diassa näkyy (kuvan keskeltä vähän oikealle) Kipailan 
kallio Arosillantieltä kuvattuna

• Kallio-Kipaila oli kuvassa näkyvän harmaan ladon ja kallion välissä, Kallio-Rekola 
oli kuvassa näkyvän kallion takana olevan kallion vasemmalla puolella

• Kuvan vasemmasta laidasta pilkistää Iso-Häkän punainen vaja, jonka paikalla oli 
aikoinaan Kylä-Rekolan talo, josta Häkän omistukseen siirryttyä tuli Rekolahti.



TÄLTÄ PAIKALTA 
LÄHTIVÄT 13.10.1939 
PADASJOEN MIEHET 
TALVISOTAAN

Maakesken kylästä on lähdetty.  
Aina ei ole palattu. Eräs esi-isäni löi 
1808 kirveen tupansa nurkkaan ja 
lausui ennustuksen: ”Jos kirves 
putoaa, tiedätte minun kaatuneen.” 
Talvisotaan lähdön muistomerkki on 
koulun kentän päädyssä.



TÄHÄN PÄÄTTYY PIKAMATKA 
MAAKESKESSÄ ELI KOEKÄVELY 
KARTANON MÄELTÄ PAPPILAN 
TIENHAARAAN
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