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Humppilan Venäjän kartanosta ai-
kanaan jaettu Urpolan tila on kuulu-
nut samalle suvulle jo 1800-luvulta 
lähtien. Vuonna 1924 tilalle valmis-
tui jugendhenkinen kartanoraken-
nus, joka on ollut niin yksityiskotina, 
Helsingin kaupungin kesäsiirtolana, 
sotaorpojen sijoituspaikkana kuin 
mattokutomonakin.

–�Vanhempani remontoivat karta-
non ravintolakäyttöön, ja se avattiin 
vieraille vuonna 1984. Olemme ol-
leet Leenan kanssa mukana alusta 
asti ja päävastuun otimme kymme-
nen vuotta sitten, Mikko Kylämar-
kula kertoo.

750-NELIÖINEN, tunnelmallinen kar-
tano toimii kokonaan tilausravinto-
lana. Tiloja on kolmessa kerrokses-
sa. Leena Kylämarkulan mukaan 
talossa järjestetään paljon erilaisia 
juhlia ja kokouksia. Erityisen vilkasta 
on pikkujouluaikana, loppukeväästä 
ja kesällä. Vieraita kartanoon mah-
tuu enimmillään 300 ja heitä käy eri 
puolilta Suomea. 

–�Tänne on helppo tulla, koska vie-
ressä kulkee 2-tie ja 9-tiekin on aivan 
lähellä, Leena Kylämarkula sanoo.

URPOLA EI ole kuitenkaan vain kar-
tano ja ravintola. Tilan maille on 
vuosien varrella kasvanut moni-
puolinen matkailukohde. Majoitus-
mökkejä rakennettiin jo Mikko Ky-
lämarkulan vanhempien aikana, ja 
nykyinen isäntäpari on laajentanut 
toimintaa entisestään.

Yksi paikan erikoisuuksista on 
vuonna 2002 tehty viikinkisauna. 
Viikinkityyliin, luonnonmukaises-
ti puupölkyistä ja savesta raken-
nettu vanhanajan savusauna on 
isäntäparin mukaan ainoa laatu-
aan Suomessa.

Saunan ulkoseinällä, lämmitys-
pesän yläpuolella lämmityspuu-
hia vartioi nokinen viikinkihah-
mo. Myös takkatupa on tehty vii-
kinkihenkeen.

SISÄPIHALLA saunojat voivat pulah-
taa viileään lampeen ja nautiskella 
viikinkilaiva Helkan kuumakylvys-
sä. Sisäpihalla on myös kärrysauna 
ja tänä kesänä valmistunut, vielä 
nimeään odottava laivasauna.

–�Viikinkisaunaan on pyritty 
luomaan aivan omanlainen maa-
ilmaansa. Paikka on käytössä ym-
pärivuotisesti, ja syksyllä ja talvel-
la tunnelmaa luodaan kynttilöil-

lä ja roihuilla, Leena Kylämarkula 
kertoo.

KARTANOSSA toimineesta Helan-
derin mattokutomosta sai alkunsa 
Urpolan tilalla nykyään kukoistava 
kädentaito-osaaminen. Mikko Ky-
lämarkulan sisko Elina Kylämar-
kula osti kutomon vuonna 1978. 
Nykyään se toimii kartanon vie-
reisessä vanhassa heinävintissä ni-
mellä Urpolan kutomo. Samassa 
tilassa on Galleria Elina. Paikassa 
syntyy sekä räsymattoja että tai-
dekäsitöitä.

MYÖS Leena Kylämarkula on käsi-
työihmisiä. Rakkaan harrastuksen-
sa innoittamana hän perusti tilalle 
Tilkkutexin vuonna 1998. Myymälä 
tarjoaa kankaita ja muita käsityö-
tarvikkeita.

–�Varsinkin kankaat ovat minun 

juttuni. Panostan laatuun, kuvi-
oihin ja värimaailmaan. Suurin 
osa kankaista tulee Yhdysvallois-
ta, mutta erikoisuuksia tulee joka 
puolelta maailmaa, Leena Kylämar-
kula sanoo.

TILKKUTEXIN vieressä Käsityöku-
jalla järjestetään puolestaan käden-
taitajien myyntinäyttelyitä useita 
kertoja vuodessa. Sieltä taiteilijat ja 
käsityöläiset voivat vuokrata oman 
tilansa. Vakituisena vuokralaisena 
kujalla on hieroja. 

Kädentaitoja Urpolan tilalla pää-
see ihastelemaan myös taideyhdis-
tys Idun taidemakasiinissa. Yhdis-
tys on vuokrannut näyttelypaikaksi 
Urpolan kartanon vanhan viljama-
kasiinin.

Matkailun lisäksi Urpolan tilalla 
harjoitetaan edelleen maanviljelys-
tä ja metsätaloutta. FL

Kartanotunnelmaa, löylyjä ja kä

Yli 90-vuotias Urpolan kartano on ollut monessa käytössä. 

Urpolan tilan isäntäpari Mikko ja Leena Kylämarkula ottivat päävastuun paikasta kymmenen vuotta sitten. KUVAT: Lassi Puhtimäki
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Hämeen kesäisiä reittejä. Ilmoita 
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numeroon 050 330 4982.
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ädentaitoja

Laivasauna on valmistunut tänä kesänä. 

Urpolan kutomossa ja Galleria Eli-
nassa syntyy sekä mattoja että tai-
dekäsitöitä.
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