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TEKSTI MARJA HAKOLA KUVAT TUUSULAN TAIDEMUSEO

Lasten äänet kaikuvat rantakallioilla, sauna lämpiää, mestari maalaa 
ateljeessaan ja Maija-vaimo soittaa pianoa. Vierailu Pekka Halosen 

ateljeekodissa on aikamatka sadan vuoden taakse.

Mestarin
taidonnäyte K uvittele mielessäsi kolme 

suomalaistaiteilijaa viet-
tämässä vappua Pariisis-
sa keväällä 1892. Samp-
panjapullojen korkit 
poksahtelevat, musiikki 

soi ja ilo on ylimmällään? 
Ehei, ei sinne päinkään. Nämä kolme veli-

kultaa istuvat iltaa pariisilaisessa ateljeessa, 
keskustelevat kiihkeästi suomalaisuudesta 
ja suomalaisesta identiteetistä ja piirusta-
vat paperille mökkejä, tupia, torppia ja töl-
lejä. Torppa kun ilmentää heidän mielestään 
suomalaisuutta parhaimmillaan!

Ehkä juuri tuona iltana ystävykset, tai-
demaalarit Pekka Halonen ja Axel Gallén 
(myöhemmin Akseli Gallen-Kallela) ja ku-
vanveistäjä Emil Wikström, sopivat, että 
kukin heistä rakentaa itselleen oman ”tor-
pan” koti-Suomeen. 

Niin myös tapahtui – vaikka torpista tuli-
kin komeita erämaa-ateljeita. Ensimmäise-
nä valmistui Wikströmin Visavuori Sääks-
mäelle vuonna 1894. Vuotta myöhemmin 

nousi Gallénin Kalela Ruovedelle. 
Pekka Halosen ”tupatölli” Tuu-
sulan Halosenniemessä valmistui 
loppuvuodesta 1902.

”Pois salit ja pehmeät soffat”

Taiteilijatoverusten talot oli suun-
niteltu asumista ja työskentelyä 
varten. Taustalla oli halu päästä 
pois Helsingin hälystä ja sen pai-
nostavasta ilmapiiristä, jota venä-
läistämistoimet aiheuttivat. Ha-
luttiin elää lähellä luontoa, kas-
vattaa lapsia ja viljellä perunaa. 
Tavoiteltiin yksinkertaista, hyvää 
elämää.

”Maalle kauvaksi pois – pie-
nessä sievässä torpassa elämään 
ja olemaan ja Jumalan suuria töi-
tä tutkimaan”, kirjoitti Pekka Ha-
lonen unelmistaan kihlatulleen 
Maijalle Pariisista.

Visavuori ja Kalela, koristeelliset hirsilin-
nat, olivat Haloselle tuttuja, kun hän piirsi 

omaa torppaansa. Halonen hyö-
dynsi suunnitelmissaan ystävi-
ensä kokemuksia – otti hyvät ide-
at käyttöön ja paranteli toisia. Vi-
savuoressa Halosta viehätti talon 
ja luonnon sopusointu, Kalelas-
ta hän sai idean ateljeen kirjasto-
nurkkaukseen. 

Omasta torpastaan Halonen 
halusi yksinkertaisen ja vaati-
mattoman. Halosenniemestä tu-
likin Kalelaa ja Visavuorta talon-
poikaisempi ja tarkoituksenmu-
kaisempi. 

Myös sisustuksen tuli olla pel-
kistetty ja yksinkertainen: ”Pois 
ohjelmasta salit, pehmeä soffat ja 
kaikki sellaiset ylellisyydet”, Ha-
lonen kirjoitti Maijalleen.

Harrastelija-arkkitehdit

Kunkin kolmen taiteilijakodin 
ytimessä on kaksikerroksinen ateljee, jollai-
sia taiteilijat olivat nähneet Pariisissa. Työ-

Pekka Halonen

Axel Gallén

Emil Wikström

Pekka Halonen maalasi 
paljon ulkona ja usein 
omalla kotiniemellään. 
Halosen lasten piti osal-
listua puutarhatöihin 
– ja olla myös malleina 
isälleen. 

Halosenniemeä lähestytään keittiön puolelta. Polku kiertää suuren ateljeeikkunan ohi ja vie talon toiseen päätyyn, jossa on kuistimainen pääsisäänkäynti.

Pekka Halonen, Kesäinen 
puutarha, öljy 1912, 
yksityiskokoelma. 
Kuva Museokuva
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rakennushistoriallisen selvityksen. 
– Rakentajat osasivat työnsä. Hirret lo-

vettiin siten, että ne istuivat hyvin toisiinsa, 
ja puun laajenemiselle jätettiin tilaa.

Kun rakennuksen runko oli salvottu pai-
koilleen, hirret veistettiin erityisellä piilu-
kirveellä. Piiluamisen tarkoituksena oli se-
kä vahvistaa että koristella seinäpintaa. 

Talon katteeksi tulevat sadat puupaanut 
tervattiin huolella. Hirsiseinät jätettiin pal-
jaiksi korostamaan rakennuksen kansan-
omaisuutta ja asumisen yksinkertaisuutta. 

Halonen uunimaakarina

Muiden rakentaessa Pekka Halonen keskittyi 
taulujen maalaamiseen, sillä rahaa tarvittiin 
rakentamiseen ja kasvavan perheen tarpei-
siin. Rakentajat pääsivät jopa malleiksi työn 
alla olevaan Joroisten kirkon alttaritauluun.

Halosen käsialaa ovat silti lähes kaik-
ki talon takat ja uunit. Jokaiseen huonee-
seen eteistä myöten rakennettiin lämmi-
tysuuni: hella, avotakka, tiili- tai kaakeliuu-
ni. Uuneihinsa Halonen teki tiilet ja kaake-
lit itse. Ateljeen suurta avotakkaa hän piti 
mestarityönään. Omien sanojensa mukaan 
hän muurasi sen vetokanavat tieteen ja loit-
sujen avulla. 

Käytännöllinen taiteilija kehitti taloonsa 
uudenlaisen lämmitysjärjestelmän, erään-
laisen kiertoilmajärjestelmän. Vanhempien 
makuuhuoneessa sijaitsevan tulisijan pel-
leillä pystyi säätelemään kaikkia päähor-
miin liittyviä uuneja. Kirjeessä ystävälleen 
Halonen kehaisee, että hänen keksintönsä 
tekee ”täydellisen mullistuksen vanhaa jär-
jestelmää vastaan – en sentään viitsi patent-
tia hakea.”

Ateljeessa lämmityksestä huolehtivat 
takka ja kirjastonurkkauksen kaakeliuuni. 
Työhuoneen suuri ikkunapinta varustettiin 
harvinaisilla kolminkertaisilla laseilla: sa-
moihin ikkunapokiin on kitattu kaksi lasia 
siten, että niiden väliin on jätetty ilmarako. 

huonetta hallitsee suuri, pohjoiseen antava 
ikkuna. Portaat vievät ateljeesta toisen ker-
roksen asuinhuoneisiin tai sisäparvekkeelle.

Pariisin lisäksi harrastelija-arkkitehdit 
poimivat taloihinsa ideoita englantilaises-
ta arkkitehtuurista ja muotoilusta suositun 
Studio-lehden välityksellä. 

Kansainvälisistä vaikutteista huolimatta 
kaikki kolme ateljeekotia ovat hyvin suoma-
laisen näköisiä: kookkaita, 
korkealla kalliolla seisovia 
hirsitaloja. Koska talois-
ta ei haluttu tavanomai-
sia porvarillisia huviloita, 
mallia otettiin kansanomaisesta rakentami-
sesta ja omista taiteellisista lähtökohdista. 
Inspiraatiota saatiin myös karjalaisen ark-
kitehtuurin aiheista ja koristeluista, olivat-
han Karjala ja Kalevala monen suomalaisen 
taiteilijan matkakohde ja innoituksen lähde 
juuri näinä aikoina.

Hitaasti hyvää tulee

Pekka Halonen piirsi itse talonsa ensim-
mäiset luonnokset, mutta varsinaisten ra-

kennussuunnitelmien laadinnassa hänel-
lä oli apunaan veljensä Antti Halonen. Ant-
ti toimi myös työmaan arvostettuna raken-
nusmestarina.

Halosenniemi rakennettiin huolellises-
ti ja lähes kokonaan talkoovoimin. Mukana 
rakentamassa oli sukulaisia Lapinlahdelta: 
isä, setä, useita serkkuja ja ystäviä. Lapinlah-
delta kotoisin olevassa taiteilijasuvussa riitti 

taitavia käsityöläisiä ja kirveenkäyttäjiä. Ta-
lon koristeelliset uuninluukut takoi serkku 
Arttu Halonen.

Taiteilija Juho Rissanen on kertonut vie-
railustaan Halosenniemen työmaalla: ”Ih-
mettelin minä vähän sitä hommaa. Sillä vel-
jekset eivät tehneet taloaan kuin kirvesmie-
het, vaan niin kuin puusepät. Kaikki hirret 
höylättiin ja nurkat viimeisteltiin. Joka ra-
ko täytettiin ja silitettiin. Mutta valmista sii-
tä näytti sittenkin tulevan, vaikka talo olikin 

vasta metrin korkuinen.”
Ennen kuin rakentaminen pääsi vauhtiin, 

oli vaikeakulkuiselle niemelle rakennetta-
va tie. Kivityöt viivästyivät kovan lumentu-
lon takia. Keväällä 1901 rakentaminen pääsi 
lopulta vauhtiin. Kesällä valmistui rantaan 
saunarakennus, jonne Halosen nelihenki-
nen perhe muutti väliaikaisesti asumaan.

Hirret raiteita pitkin

Erityisen hienoa on talon 
hirsityö. Pekka Halonen 
piti huolen siitä, että hir-
ret oli kaadettu sydäntal-

vella, jolloin ne olivat parhaimmillaan kaa-
dettaviksi. Mahtavat, lähes 11 metriä pitkät 
hirret tuotiin Keski-Suomesta Järvenpää-
hän rautateitse.

Komeimmat hirret varattiin kannatta-
maan ateljeen kattoa ja jätettiin pyöreiksi. 
Muut hirret sahattiin raamisahalla suorasi-
vuisiksi. 

– Hirsien täytteeksi laitettiin sammalta 
ja pellavahamppua, kertoo tutkija Johanna 
Rinta-aho, joka on tehnyt Halosenniemestä 

Taiteilijat eivät halunneet taloistaan 
tavanomaisia porvarillisia huviloita. 

Halosenniemen sauna suunniteltiin maastoon talon mukaisesti. Pekka Halonen oli aikalaisten mu-
kaan hurja löylymies, ja hänen saunastaan tuli oikea kulttuurisauna: siellä viihtyivät niin naapurin 
miehet Jean Sibelius, Juhani Aho ja Eero Järnefelt kuin hyvä ystävä Eino Leino.

Pekka Halonen suun-
nitteli taloonsa monet 
tulisijat. Ateljeen eng-
lantilaismallisen avo-
takan vetokanavat on 
taiteilijan sanojen mu-
kaan muurattu paikoil-
leen ”tieteen ja loitsu-
jen avulla”.

Ateljeen kodikkaassa kirjastonurkkauksessa kokoontuivat myös taiteilijayhteisön naiset. Venny Soldan-Brofeldt luki ääneen samalla kun Maija Halonen, 
Aino Sibelius ja Saimi Järnefelt tekivät käsitöitä.

Kestävää kauneutt a  
piha-alueille!

Suositut ja näyttävät 
pesubetonilaatat ovat jälleen 
saatavilla! Uutuutena ohuet

HB-Pesubetonilaatat.
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1899
Taidemaalari Pekka Halonen ostaa hiihto-

retkellään löytämänsä tontin Tuusulanjärven 
rannalta. Kauppahinta on 1 850 markkaa.

1900
Kivityöt viivästyvät lumen takia. Syksyllä talon 

perustaa päästään louhimaan viereiseltä kalliolta.

1901
Rakentaminen pääsee vauhtiin keväällä. 

Kesällä päärakennuksen hahmo on nähtävissä. 
Jouluna perhe muuttaa puolivalmiiseen taloon 

”joulukuusta polttamaan”.

1902
Tammikuussa syntyy perheen kolmas lapsi. 

Halonen maalaa muotokuvaa ja ”pienen pojan 
vaatteita kuivaa nuoralla samassa huoneessa.” 

Sisätyöt jatkuvat. Viisi metriä korkea ja 80 neliön 
suuruinen ateljee valmistuu vuoden lopussa. 

1914
Ote Maijan puutarhasuunnitelmasta: ”Tomaatti, 
mansikka, porkkana, herne, pavut, kukkakaali, 

brysselinkaali, punajuuri, sipuli ja retikka.” 

1919
Halosenniemeen saadaan sähköt. Talousvesi 
pumpataan järvestä, juomavesi kannetaan 

omasta kaivosta. Viemäröintiä ei ole.

1929
Rakennusmestarina toiminut Antti Halonen 

korjaa rakennuksen savupiippuja ja arvioi niiden 
kestävän taas seuraavan neljännesvuosisadan.

1933
Pekka Halonen kuolee. Maija Halonen asuu 

talossa kuolemaansa, vuoteen 1944 asti. Vuosina 
1940–41 talossa asuu Karjalan evakoita. 

1949
Halosenniemi siirtyy Tuusulan kunnalle 

museokäyttöön. Museonhoitaja asuu osassa 
taloa 1980-luvulle asti. 

1990
Rakennus entisöidään huolellisesti. Ruokasalin 

purettu uuni rakennetaan uudelleen Kaiku-
lehdestä löytyneiden valokuvien perusteella. 

Katto tervataan viiden vuoden välein.

2017
Halosenniemen ateljeemuseo on auki yleisölle 

ympäri vuoden. Museossa järjestetään konsertteja 
ja teatteriesityksiä. Puutarha on kunnostettu.  

Taiteilijaelämää

– Halonen suunnitteli hyvin toimivan talon: kaksiker-
roksisen talon alakerta oli julkista tilaa, yläkerrassa si-
jaitsivat makuuhuoneet, Rinta-aho toteaa.

Ateljeen lisäksi alakerrassa sijaitsivat ruokasali, 
keittiö ja vierashuone. Yläkertaan vievät kolme por-
taikkoa: yksi ateljeesta, yksi keittiön vierestä ja yksi 
eteisaulasta. Yläkerrassa olivat vanhempien makuu-
huone, lastenhuone, piian huone ja ”Annin huone”. Ta-
lossa oli lisäksi avoullakko pyykin kuivaamista varten ja 
kivijalassa ruokakellari, puuvarasto sekä tulisijalla va-
rustettu huone. 

Ateljee oli yhtä aikaa isännän työhuone ja koko per-
heen olohuone. Isän maalatessa saivat lapset – lapsia 
syntyi kaiken kaikkiaan kahdeksan – mennä ja tulla va-
paasti, mutta liikaa meteliä piti välttää. Maija Halonen 
soitti usein ateljeen pianoa Pekan maalatessa.

Ateljeesta muodostui paitsi perheen myös ystävien 
viihtyisä kokoontumispaikka. Maija ja Pekka Halosen 
vieraanvaraisuus – ehkä myös Pekan kuuluisa rapar-
periviini – ja talon lämmin henki houkuttelivat paikal-
le niin ympäröivän taiteilijayhteisön jäseniä kuin mui-
ta taiteilijavieraita. 

Ateljeessa pidettiin kotikonsertteja. Soittajana saat-
toi olla Pekka itse kanteleen kanssa, viulisti Heikki Ha-
lonen, Pekan pikkuveli, tai hyvä ystävä, säveltäjä Ro-
bert Kajanus. Naapurissa asuva Jean Sibeliuskin saat-
toi joskus saunaillan jälkeen innostua soittamaan pia-
noa. 

Pekka Halosen poika Antti on kuvannut kirjassaan 
äitinsä ja Aino Sibeliuksen nelikätisiä pianoesityksiä 
ateljeessa: ”Kummallakin oli kapea kaula ja korkea kau-
lus sekä samanlainen tukkalaite... Molemmat keinui-
vat eri suuntiin ja innokkaasti, nyökkäilivät eteenpäin 
ja kallistuivat taas taakse ikään kuin sävelten virta olisi 
heitä tarkoituksellisesti heilutellut. Tämä heiluminen 
jatkui monta tuntia ja aina välillä vastatusten heilahta-
essaan he nyökkäsivät toisilleen kohteliaasti.”

Halosenniemen
vuosirenkaita

Into, toivo, rohkeus 
-näyttely (2.5.-3.9.2017) 
esittelee Tuusulan-
järven taiteilijoiden 
töitä, joiden avulla 
rakennettiin suoma-
laista identiteettiä.
Halosenniemi, 
Rantatie, Tuusula 
www.halosenniemi.fi

Pekka Halonen, 
Tomaatteja, öljy 1916, 
yksityiskokoelma. 
Kuva Museokuva

Pekka ja Maija Ha-
lonen lapsineen 
Halosenniemen 
valmistumisen ai-
koihin. Perhee-
seen syntyi kaiken 
kaikkiaan kahdek-
san lasta vuosina 
1896–1918.

Pekka Halonen, 
Puutarhasta, öljy 1918, 
yksityiskokoelma. 
Kuva Museokuva


