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1.2.2.2 Luokitus

Kohteiden ja alueiden luokittelussa on 1960- ja 1970-luvuilla 
käytetty kolmiportaista numeroluokitusta, jolla pyritään 
määrittelemään lähinnä kohteen säilytettävyyden aste. Luokitus 
on nyttemmin tullut takaisin käyttöön, mm. Pirkanmaan 
maakuntamuseon tekemässä Pispalan kaupunginosan inventoinnissa 
sekä Järvenpään kaupungin rakennetun kulttuuriympäristön 
inventoinnissa.

Luokitus helpottaa inventoinnin tulosten hyödyntämistä 
maankäytössä. Paljon tietoa käsittävän raportin sisältö voidaan 
luokituksen avulla hahmottaa helpommin maankäytön suuntaviivoja 
laadittaessa. Luokituksen haittapuoli on välimuotojen puuttuminen 
hienovaraisuudesta huolimatta. Rajatapauksia on paljon, ja 
inventoijan tiedostamaton subjektiivisuus vaikuttaa luokitukseen 
väkisinkin.

Luokituksen käyttö on perusteltua, mikäli alueella on paineita 
uudisrakentamiseen ja ympäristön muutokset ovat nopeita. Tuusulan 
rakennuskanta ja ympäristöt ovat pääkaupunkiseudun lievealuetta, 
minkä vuoksi kunnan väestönkasvu ja sitä kautta uudisrakentaminen 
ovat nopeaa. Tuusulan maaseutu käsittää arvokkaan kokonaisuuden 
maanviljelyskulttuuriin liittyvää rakennuskantaa ja maisemaa, 
jotka ovat viimeisten vuosikymmenten aikana ehtineet 
kärsiä maisemaan sopimattomasta uudisrakentamisesta sekä 
suoranaisesta tuhoamisesta. Luokituksen ideana on Tuusulan 
tapauksessa auttaa tiedon nopeampaa siirtymistä maankäytön 
ratkaisuihin sekä rakennusvalvonnan työskentelyyn inventoinnin 
paikkatietojärjestelmään viennin avulla. Luokituksen avulla 
maankäyttöä voidaan ohjata tunnistamaan arvokkaat ympäristön osat 
ja inventoinnin yhteydessä luodun kuvapankin avulla huomioimaan 
ne asiat, joita numeerisesti ei voida ilmaista.

Numerot eivät välttämättä anna kuvaa kohteiden välisten arvojen 
suhteesta, sillä ehdoton säilymisen vaatimus voi olla hyvin erilaisilla 
kohteilla.

Osalle kohteista ei ole annettu lainkaan luokitusta. Joissain 
tapauksissa kohde ei täytä riittäviä säilyneisyyden kriteereitä, 
mikä ei merkitse, ettei sillä olisi lainkaan arvoa. Erityisesti useiden 
rakennusten kokonaisuuksilla saattaa olla historiallista merkitystä, 
vaikka rakennukset yksin olisivat vähäarvoisia. Myös erittäin 
huonokuntoiset kohteet on jätetty luokituksen ulkopuolelle, jos 
voidaan arvioida, että niiden kunnostaminen väistämättä tuhoaisi 
rakennuksen antikvaarisen arvon.

1.2.2.3 Luokituksen kriteerit

Yksittäiset kohteet

Luokka I

Erityisen merkittävät kohteet, joilla on suuri paikallinen arvo ja 
myös mahdollisesti valtakunnallista merkitystä.

Antikvaarisesti hyvin säilyneet kohteet, joilla on suuri merkitys 
Tuusulan rakennusperinteen osana.
Näihin kohteisiin sisältyy useita arvonäkökulmia tai erittäin 
vahva yksi peruste. I luokan kohteiden kuvauksiin on liitetty lyhyt 
perustelu luokituksesta.

Suojelusuositus: Rakennuksia ei saa purkaa. Kohtuullisen pieniä 
muutoksia sallitaan, mutta ne tulee tehdä harkiten ja rakennuksen 
kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen.

Luokka II

Merkittävät kohteet, jotka ovat paikallisesti, mahdollisesti 
kokonaisuuden osana tärkeitä.

Kohteita, jotka ovat vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä ja 
edustavat Tuusulan rakennuskulttuurinarvokasta osaa. Ne sisältävät 
yleensä useita arvonäkökulmia.

Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain erityisen pakottavasta 
syystä, joka täytyy perustella alan asiantuntijoita apuna käyttäen. 
Mahdollisissa muutoksissa tulee säilyttää rakennusten historiallinen 
ilme. Kevyet ja pienehköt laajennukset ovat mahdollisia.

Luokka III

Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet.

Kohteita, joissa on tehty muutoksia, mutta joilla on historiallista 
arvoa tai jotka ovat mahdollisesti osana arvokkaampaa 
kokonaisuutta.

Suojelusuositus: Rakennukset tulisi pyrkiä säilyttämään. Muutokset 
tulisi tehdä rakennusta
kunnioittaen, vaikka suuremmatkin laajennukset ovat mahdollisia. 
Laajennukset tulisi toteuttaa kuitenkin rakennuksen muodon ja koon 
sekä ympäristön ehdoilla.

Suojella paikoillaan vai siirtää?

Tuusulassa on muutamia kylien ja taajamien keskusta-alueille 
”jääneitä” vanhemman rakennuskannan edustajia, joiden käytöstä ja 
korjauksesta on käyty jopa vuosikymmeniä kestäviä kädenvääntöjä 
omistajien, paikkakuntalaisten ja ”suojeluviranomaisten” välillä. 
Näissä tilanteissa itse pääasia, rakennuksen ja sen lähiympäristön 
säilyminen seuraaville sukupolville, on jäänyt arvovaltakysymysten 
sijalla toissisijaiseksi ja tämän pattitilanteen seurauksena itse 
kiistakapula hoituu pois päiväjärjestyksestä tavalla tai toisella 

kohtaavan hitaan tai nopean tuhoutumisen uhrina. Tilanteissa, 
joissa aikaisempien sukupolvien lyhytnäköinen ja uutuudesta 
viehättynyt kaavoitus- ja rakennustoiminta on tuhonnut ympäröivän 
rakennuskannan, paikoilleen unohtunut rakennus on ymmärrettävä 
joko siirtää sellaiseen mahdollisimman lähellä alkuperäistä sijoitusta 
sijaitsevaan paikkaan, jossa sillä on ikäistään ja arvoistaan seuraa 
tai vaihtoehtoisesti siirtää/rakentaa tämän yksinäisen ympärille 
luonteva ja vanhaa rakennusta kunnioittava ympäristö. Ensijaisesti 
vanha rakennus tulee säilyttää alkuperäisellä tai nykyisellä 
paikallaan, sillä sijainti kertoo omaa historiallista tarinaa juuri 
kyseisestä rakennuksesta ja sen merkityksestä. Käytännössä suuri 
osa hirsirunkoisista rakennuksista on siirretty kerran olemassaolonsa 
aikana: joko veistopaikalta rakennuspaikalle tai muusta syystä 
paikasta toiseen mm. kauppa- tai perinnönjakotilanteessa; 
toisinaan vanha hirsirunko on ostettu uuden rakennuksen alta 
pois ja muotoiltu uudelleen pystytysvaiheessa.Vanhan, yksittäisen 
rakennuksen uudessa käytössä on huomioitava mahdollisimman 
tarkasti vanhan säilyminen sellaisenaan, sillä rakennuslaki antaa 
mahdollisuuden poiketa uudisrakentamisen normeista silloin kun 
kyseessä on suojelukohde tai muutoin arvokas rakennus. Tämä 
on tosiasia, jota äärimmäisen harva virkamieskään on sisäistänyt. 
Uudiskäyttötarkoitus tulee valita rakennuksen ehdoilla, ei millään 
muulla tuntumalla tai mielihalulla.

Erityisesti tulee huomioida rakennusten rakennusosien 
säilyttäminen sekä korjauksessa että siirtotapauksissa: 
rakennuksen rakennushistoriallinen arvo muodostuu alkuperäisistä 
rakennusosasista: ovista, ikkunoista, heloista, ulko- ja 
sisävuorauksesta, kivijalasta, koristelusta niin sisällä kuin ulkona 
(mukaanlukien vuorilaudat ja listat) ja kiinteistä kalusteista mm. 
kaiteet, kaapistot, komerot, portaat, uunit ja muut mahdolliset 
rakennelmat. Vanhassa rakennuksessa tulee näkyä ajan kuluminen: 
kunnostuksessa tulee ymmärtää patinan ja lian ero. Useimmiten 
vanhat, ennen 1960-lukua valmistetut rakennusosat ovat 
kunnostettavissa: lahonnut alapuite ikkunassa ei tarkoita, että koko 
ikkuna karmeineen pitää vaihtaa uuteen, vaan sitä, että lahonnut 
alapuite vaihdetaan tai vain lahonnut osa korvataan paikkapalalla 
- jos oma osaaminen ei riitä, koulutettuja ikkunakunnostajia/
konservaattoreita löytyy Suomesta jo kymmenittäin ja lähestulkoon 
joka paikkakunnalta. Vanha on aina arvokkaampi kuin uusi.

Alueet ja tielinjat

Luokka I

Erityisen merkittävät aluekokonaisuudet, joilla on suuri paikallinen 
arvo
ja myös valtakunnallista merkitystä.

Rakennuskannaltaan erityisen hyvin säilyneitä kokonaisuuksia, 
joiden rakennukset
ovat pääasiassa I tai II luokkaa. Alueet sisältävät useita 



arvonäkökulmia, mm.
rakennushistoriallisia, historiallisia tai maisemallisia arvoja. 
Alueilla voi olla uudisrakennuksia, mikäli niiden arvo on muuten 
kulttuurihistoriallisesti tai esim. taajamakokonaisuuden osana 
erityisen merkittävä.

Suojelusuositus: Kokonaisuus tulisi säilyttää mahdollisimman 
tarkkaan (ks. kohteet edellä),
myös tiet, pihojen rakenteet yms. tulisi huomioida. 
Uudisrakentamista tulisi välttää, mutta jos
siihen on riittävät perusteet, tulee tarkkaan huomioida mm. olemassa 
olevan
ympäristön mittakaava ja rakennustapa.

Luokka II

Merkittävät aluekokonaisuudet.

Alueella on vanhaa, pääasiassa II-luokan rakennuskantaa, jonka 
joukossa voi olla
muutama uusi rakennus. Uudisrakennukset sopivat mittakaavaltaan 
ja
rakennustavaltaan vähintään kohtalaisen hyvin ympäristöönsä. 
Alue sisältää useita arvonäkökulmia tai yhden erittäin vahvan 
arvoperusteen.

Suojelusuositus: Rakennuksia ja rakenteita saa purkaa vain 
pakottavasta syystä (huomioitava
mitä edellä on sanottu kohteista), myös tiet ja pihojen rakenteet tulisi 
huomioida. Vähäinen
uudisrakentaminen vanhaa rakennustapaa kunnioittaen on 
mahdollista.

Luokka III

Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet.

Alue on muuttunut esimerkiksi rakennuskannaltaan, rakenteiltaan, 
tiestöltään,
pihaistutuksiltaan. Rakennukset ovat pääasiassa II ja III-luokan 
kohteita ja alueella
on useita uudisrakennuksia, joista suurin osa sopii kuitenkin vanhan
rakennuskannan mittakaavaan ja rakennustapaan.

Suojelusuositus: Rakennuksia saa purkaa vain pakottavasta syystä 
(huomioitava mitä edellä on
sanottu kohteista), myös tielinjaukset tulisi säilyttää. 
Uudisrakentaminen on
mahdollista vanhaa rakennustapaa kunnioittaen.

Suojelusta yleisesti

Rakennuksen omistaja on velvollinen ylläpitämään ja huoltamaan 
rakennettua omaisuuttaan. Rakentamisen yhteydessä tulee 
tiedostaa rakennuksesta syntyvä vastuu ja velvollisuus varautua 
ylläpitokustannuksiin: rakennus ei ole koskaan kertaluontoinen 
sijoitus vaan jatkuvaa huoltoa ja rahallista panostusta vaativa 
omaisuuserä.
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V. NAHKELA-RUSUTJÄRVI-SIIPPOO

Nahkelan, Rusutjärven ja Siippoon kylien ympäristöt 
muodostavat avaran viljelysmaiseman, joilla on Nahkelan osalta 
valtakunnallista arvoa.

Nahkelan kylä

Nahkelan kylä sijaitsee Nurmijärventien varrella Tuusulan 
lounaisosassa. Se on osa Rusutjärven lounaispuolen laajaa 
kulttuurimaisema-aluetta, joka tosin kapenee ennen Nahkelan 
viljelysmaisemaa. Kylän pellot ja tilakeskukset ovat ryhmittyneet 
Krapusillanojan varren laakeille kummuille.

Kylän lävitse kulkeva maantie muutettiin 1700-luvun lopulla 
Nurmijärvelle vieneeksi yleiseksi maantieksi. Kylästä on myös 
johtanut tie Helsingin pitäjän Seutulaan ja johtaa sinne edelleen. 
Nurmijärventie muodostaa yhä viehättävän raitin Nahkelan 
keskustaan. Toinen tärkeä tie on 1800-luvulla osittain hävinnyt 
Ruotsinkyläntie, joka ylittää Nahkelan eteläpuolisen kauniin 
peltomaiseman.

Tyypilliseen keskiuusmaalaiseen tapaan kylä tuli verotuksen 
piiriin jo 1200-luvulla, jolloin mainitaan asutuksen käsittäneen 
kaksi vakituista savua ja toistakymmentä asukasta.Vuoden 1543 
maakirjassa esiintyvät kaikki nykyiset kahdeksan kantatilaa 
sekä kaksi muuta taloa eli kaikkiaan kymmenen savua1 mutta 
1600-luvulta eteenpäin luku vakiintuu kahdeksaan taloon. Marttila 
ja Heikkilä lienevät kylän alkuperäiset kantatilat2. Tilakeskukset 
sijaitsivat aina vuoteen 1905 asti kahtena lähekkäisenä, tiiviin 
ryhmäkylän (Alikylä ja Ylikylä) muodostaneena kokonaisuutena 
kylätien varrella. Isojaon yhteydessä (1771-72) taloja ei siis 
muutettu kylästä pois vaan vasta isojaon järjestelyn jälkeen eli 
1905.Tällöin Marttila, Kylänpää, Murto ja Korpela siirrettiin pois 
kylän keskustasta peltoaukeiden reunamille tasaisesti vanhan kylän 
ympärille.Vanhoista kantatiloista Setälä on hävinnyt kokonaan 
jakojen yhteydessä (nykyinen Setälä ei ole missään yhteydessä 
alkuperäiseen) ja Perttilä jaettu siten, että talouskeskus on siirtynyt 
naapurin, Heikkilän haltuun.3

Tiheä kylärakenne on siis hajaantunut vuoden 1905 jälkeen isojaon 
järjestelyssä jossain määrin, mutta toisaalta uudisrakentaminen on 
täydentänyt kylää. Puolet vanhoista kantatiloista on kylän vanhan 
keskustan ulkopuolella. Säilynyt raitti uudemman rakennuskannan 
kera antaa kuitenkin yhä käsityksen vanhasta kylärakenteesta. 
Myös itäisen ja läntisen rakennusryhmän voi yhä erottaa toisistaan. 
Tärkeimmät yksittäiset tilat kylän vanhassa keskustassa ovat Perttilä 
ja Maula - kolmas tärkeistä, Heikkilä, purettiin vuonna 1997. 

1  Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XII, s. 49.
2   lähde?
3   Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XII, s.53-
55.

Niiden lisäksi on mainittava vuonna 1895 rakennettu Lepomäen 
päärakennus sekä Majamäen päärakennus 1860-luvulta ja Maulan? 
Penttilän ulkorakennukset. Vuonna 1925 valmistunut alakoulu on 
sekin tärkeä osa kyläkuvaa. Kylän pohjoispuolisella Jussilanmäellä 
on säilynyt Mäki-Juulan vanha päärakennus.

Nahkelan kyläkuva on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 
menettänyt ilmettään, kun Peltolan ja Heikkilän päärakennukset on 
purettu. Vanhoista päärakennuksista asuttuna on enää Majamäki.

Vuonna 1905 valmistunut ja K. Lindholmin suunnittelema entinen 
yläkoulu, nykyinen ala-aste on keskustan koillispuolella. Rakennusta 
on 1970-luvulla voimakkaasti muutettu4 ja se on menettänyt 
täysin alkuperäisen yksinkertaisen muotonsa ja arkkitehtoniset 
yksityiskohtansa.

Nahkelan kylä on säilynyt joiltain osin historiallisen kahteen osaan 
jakautuneen ryhmäkylän muodossa. Kylä muodostaa rakenteeltaan 
ja rakennuksiltaan Tuusulan rakennusperinteen kannalta arvokkaan 
ympäristön. II LUOKAN ALUE

103. Perttilä

Perttilä (Rn:o 8) oli yksi Nahkelan kylän kantatiloista. Sen tontti on 
kylän vanhassa keskustassa, kylän  koillispäässä. 30-vuotisen sodan 
jälkeen Perttilä oli piiskurin hevostila eli rälssitila.  Tila jaettiin jo 
1780-luvulla kahteen osaan, ja 1800-luvun alussa kolmeen yhtä 
suureen osaan -  kaikkien tontit olivat vielä 1800-luvun alkupuolella 
vierekkäin Nurmijärventien ja kylätien risteyksessä.5 Nykyisin 
Perttilä, siitä huolimatta että on niistä ainoana säilynyt vanhalla 
tontillaan, ei ole enää Perttilän nimellä vaan se on osa naapurinsa 
Heikkilän pihapiiriä.6 Perttilän päärakennus on leveärunkoinen,  
jyrkkäharjainen hirsitalo. Sen asu lienee 1900-luvun vaihteesta, 
mutta rakennuksen runkoon kuuluu todennäköisimmin myös 
vanhempia osia Rakennuksessa on vielä luonnonkivijalka. 
Pystyvuorattu, umpikuistilla ja parvekkeella varustettu rakennus 
on maalattu vaalean vihreäksi. Tonttia rajaa  kuusiaita. Talo on 
asumaton ja ennen pitkää uhanalainen. II LUOKAN KOHDE

4  Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XII s. 66 ja 
72.
5   Risto O. Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 20.
6   Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XII, s. 55.

104. Heikkilä

Heikkilä (RN:o 3) joutui 1680-luvulla rummunlyöjän  virkataloksi 
ja vakiintui lopulta Uudenmaan jalkaväen kapteenin vapaatilaksi 
ja halottiin 1800-luvun alussa.7 Tila on ollut saman suvun hallussa 
vuodesta 1664 lähtien.8 Heikkilä pysyi isonjaon järjestelyssä 
vanhalla paikallaan ja myöhemmin 1990-luvun lopussa siihen 
liitettiin Perttilän talontontti.  Vanha päärakennus on purettu 
vuonna 1997. Se oli tärkeä osa Nahkelan kyläkuvaa, ja purkamista 
täytyy pitää varsin suurena menetyksenä. Pihapiirissä sijaitsevat 
hirsirakenteiset aitta 1800-luvulta ja talousrakennus sekä uusi 
päärakennus 1960-luvun lopusta.

7  Risto O. Peltovuori, Suur-Tuusulan historia II, s. 19.
8   Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XX, s. 55.
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105. Majamäki

Majamäen päärakennus on poikkipäädyllä varustettu vuonna 1860 
rakennettu hirsitalo. Sitä on muutettu useaan kertaan, viimeksi 
ikkunoiden ja vuorausten osalta. Se sijaitsee  pihapiireineen 
tiiviisti kylän länsiosan talorykelmässä aivan Maulan vanhan 
päärakennuksen naapurissa. Pihassa on jäljellä joitakin vanhempia 
ulkorakennuksia. Majamäki on Nahkelan viimeinen asuttu vanha 
päärakennus9. III LUOKAN KOHDE

Majamäestä itään sijaitsee Lepomäen vanha päärakennus, 
joka lienee 1920- tai 30-luvulta. Se on jäänyt käytöstä uuden 
päärakennuksen valmistuttua.

9   Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XII, s. 53.

106. Nahkelan entinen alakoulu

Nahkelan alakoulu on ensimmäinen niistä alakouluista, joita 
Tuusulaan 1920-luvulla rakennettiin rakennusmestarien Arvo Elo 
ja J.A. Aarnio piirustusten mukaan. Arvo Elon suunnitelmat ovat 
vuodelta 1924. Oman kylän kirvesmiehen G. Wilhelm Zetterin 
urakoima rakennus valmistui seuraavana vuonna. Koulu on 
koulukäytössä vuoteen 1974 asti.10

Koulu sijaitsee Nahkelan tiiviisti rakennetun kylän länsipäässä 
ja on tärkeä osa sen kokonaisuutta. Hirsirakenteinen, pystyllä 
peiterimoituksella vuorattu ja punaiseksi maalattu koulu on 
tyyliltään klassistinen. Tämän vuorauksen rakennus sai vuonna 
1933 eli miltei 10 vuotta valmistumisensa jälkeen. Vuonna 1939 
asennettu tiilikatto,11 joka vaihdettiin vuonna 2011 peltikatteeseen.  
Klassisistinen vaikutelma syntyy rakennuksen yleishahmosta ja 
yksityiskohdista, mm. kulmien ristikoidut pilasterit, kuusiruutuiset 
ikkunat, satulakattoiset kuistit pylväineen sekä päätyjen leveät 
räystäslaudat. Luokkahuone on sijoitettu talon länsipäähän. Muun 
alan vievät oppilaseteinen ja opettajan pieni keittiön ja huoneen 
asunto. Rakennus on nykyään asuinkäytössä. II LUOKAN 
KOHDE

10  Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XII s. 71.
11  Matias Korkiavuori, Tuusulan aikakirjat XII s. 72.

107. Maula eli Maunula/Manula

Maunula (RN:o 4) sai nykyisen nimensä jo 1700-luvulla. 
30-vuotisen sodan jälkeen Maula vakiintui kapteenin vapaatilaksi ja 
on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1681 lähtien.12

Nahkelan kantatiloihin kuuluva Maula sijaitsee vanhalla tontillaan 
kylän lounaispäässä, Lahelaan ja Helsingin pitäjään vieneiden 
kyläteiden risteyksessä. Alun perin Manulaksi kutsuttu Maula 
halottiin 1740-luvulla, mutta ainakin ennen 1800-luvun alkupuolen 
lisähalkomisia tilan molemmat puoliskot sijaitsivat vierekkäin 
Maulan nykyisellä tontilla.

Maulan vanha päärakennus on kahdella päätykamarilla jatkettu 
paritupa 1800-luvun puolimaista. Kamarit ovat muuta rakennusta 
nuorempia. Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä 
yksityiskohtia ja se sijaitsee kauniisti pitkä sivu Ruotsinkylästä 
tulevaa tietä vasten. Pihapiirissä on jäljellä vuonna 1818 rakennettu 
luhtiaitta ja entinen talli. Nykyinen päärakennus on rakennettu viime 
sotien jälkeen.

Maulan päärakennus on antikvaarisesti hyvin säilynyt paritupa, jolla 
on merkitystä Nahkelan kyläkuvassa. I LUOKAN KOHDE

12   Raimo Manneri, Tuusula-seuran aikakirjat XII; s. 52.
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102. Lassila ???

Lassilan päärakennus on 1930-luvun alusta. Se on jäänyt käytöstä 
uuden päärakennuksen valmistuttua. Kesken
III LUOKAN KOHDE

108. Marttila

Marttila on Nahkelan kylän kantatiloja ja sijaitsi ennen isojaon 
järjestelyä kylän vanhassa keskustassa, Nurmijärvelle ja Helsingin 
pitäjään vieneiden teiden risteyksessä. Tuolloin tila siirrettiin kylästä 
pohjoiseen, keskellä peltoaukeaa sijainneelle nyppylälle nykyisen 
Arolankujantien varteen.

Siirron yhteydessä Marttila sai uudet rakennukset. 
Rakennusmestari Oskari Suomela on laatinut päärakennuksen 
piirustukset vuonna 1907. Vihdissä asunut Suomela oli aikansa 
tunnetuimpia rakennusmestarisuunnittelijoita ja piirsi paljon 
juuri maatilarakennuksia. Tuloksena oli tällä kerralla hirsinen, 
pystyvuorattu, mansardikattoinen ja niukoilla jugend-detaljeilla 
koristettu rakennus.
Myöhemmistä julkisivumuutoksista ovat näkyvimmät yläosastaan 
pieniruutuisten ikkunoiden muuttaminen ns. T-ikkunoiksi sekä 
pienen kuistin rakentaminen. Suomelan piirustuksessa talon pääväri 
oli vaaleanpunainen, nykyisin se on vaaleanharmaa.

Pihan muista rakennuksista vanhin on pariinkin kertaan 
siirretty hirsiaitta 1800-luvun alusta. Sauna on vuodelta 1907, 
sementtitiilinen navetta vuodelta 1937 ja puimala 1950-luvulta. Uusi 
tiilinen päärakennus on 1980-luvulta. Näkyvällä paikalla oleva tontti 
on rajattu kuusiaidalla.
III LUOKAN KOHDE

109. Murto

Murto on siirretty Nahkelan keskustasta 1900-luvun vaihteen 
isojaon järjestelyssä. Sen päärakennus on tyypillinen 1900-luvun 
vaihteen maalaistalo, jota on myöhemmin jatkettu poikkipäädyllä. 
Pihapiirissä on 1900-luvun alun tiilinavetta ja vanhempi 
vuoraamaton yksinäistupa.
II-luokan kohde

110. Marjala

Marjala on Setälän tilan entinen torppa, joka siirrettiin 1900-luvun 
vaihteen isojaon järjestelyssä kylästä kaakkoon, Marjamäen 
lounaisrinteeseen. Torppa itsenäistyi vuonna 1928.
Torppaa muutettaessa siirrettiin myös sen vanhat rakennukset. 
Hirsinen, pitkänurkkainen, pystyvuorattu ja kolmihuoneinen 
asuinrakennus on peräisin 1800-luvulta. Sitä on kuitenkin 
laajennettu ja muutettu niin, ettei rakennusaika ole tunnistettavissa. 
Pihan komea, aiemmin solalla varustettu aitta on rakennettu 
kahdessa vaiheessa. Muutossa siirretty pohjoispää on vuodelta 
1776, eteläpää on rakennettu siirron yhteydessä vuonna 1897. 
Sementtitiilinen navetta on vuodelta 1930. Pihapiiristä avautuu 
näkymä Nahkelaa kohti. III LUOKAN KOHDE

Mäki-Juula eli Jussila

Kantatila, joka on ollut 1760-luvulta lähtien samalla suvulla. 
Pihapiiri on näkyvällä paikalla, Nahkelan kylän pohjoispuolella 
rinnepeltojen laella. Hirsirakenteinen asuinrakennus on 
1860-luvulta. Sementtitiilinavetta on valmistunut 1924. Pihapiiriin 
kuuluu myös aitta ja muita talousrakennuksia.13

Siippoon kylä

Siippoon kylä kuului vuoteen 1931 asti Nurmijärven kuntaan.14 
Kylän vanhin tila on Tapani, joka mainitaan asiakirjoissa jo 
1300-luvun lopussa. Se oli 1500-luvun puolessa välissä kylän ainoa 
kahden täysveron tila, ilmeisesti siis yhdistetty kahdesta talosta.

Kylä sijaitsi jonkin verran erillään pitäjän muusta asutuksesta 
sen itärajan tuntumassa Palojoen itäpuolella ja kuului alkujaan 
samaan jakokuntaan mm Rusutjärven ja Nahkelan kanssa  Tuusulan  
kappeliseurakunnan perustamisasiakirjassa mutta Tuusulan noustua 
1643 kirkkopitäjäksi, siirtyi Nurmijärveen. Tapanin tila jaettiin 
1566 kahdeksi yhden täysveron tilaksi ja toinen näistä halottiin: 
syntyi kolme uutta tilaa, Heikkilä, Mattila ja Torppi. Kaikki neljä 
tilaa sijaitsivat 1700-luvun lopulle asti tiiviinä ryhmänä kylämäellä, 
nykyisen Mattilan ja Tapanin paikalla. Tämän jälkeen kylän 
rakenne alkoi hajautua. Syinä olivat tilojen halkomiset ja torppien 
perustaminen. Kehityksen täydensi 1910-20 -luvuilla toimitettu 

13   Suuri maatilakirja III, s. 1312.
14   Antti Rosenberg, Suur-Tuusulan historia 1920-1985 
s. 3-6.

isojaon järjestely.15

Kylään kehittyi 1800-luvun kuluessa kaksi keskustaa, vanha ns. 
Alikylä ja siitä länteen sijaitseva Mäkikylä. Mäkikylä kasvoi 
metsäharjanteen itäreunaan. Muusta asutuksesta jonkin verran 
erilleen sijoittuivat 1800-1900-luvuilla Nummi-Mattila, Töyrylä 
(ent. Kylä-Heikkilä) ja Päivölä sekä Nummikylän torpparialue.

Siippoon kylä viljelysmaisemineen on osa laajempaa 
Rusutjärven, Nahkelan ja Siippoon kulttuurimaisemaa. 
Vanha Nurmijärvelle vievä kylätie on poikkeuksellisella 
tavalla säilyttänyt vanhan mutkittelevan kulkunsa ja asunsa. 
Tie yhdistää kylän tilat ja sen kaksi keskustaa toisiinsa. 
Kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisimmat kohteet ovat 
Vanhan Alikylän Tapani, Nummi-Mattila, Nummikylän 
torpparialue, Heikkilä ja Päivölä.

111. Tapani

Siippoon kylän kantatila Tapani ja siitä halkomisen myötä 
muodostetun  puolikkaan  kolmeen osaan jaetun tilan rakennukset 
ovat perinteisesti keskittyneet kylämäelle. Tapanista tuli Kylä-
Tapani 1805, joilloin siitä erotettiin Mäki-Tapani ja Suomelan 
torppa. Kylä-Tapani on ollut  saman suvun hallussa vuodesta 
1871 lähtien.16  Isojakokartta 1700-luvun lopulta osoittaa niiden 
muodostaneen tiiviin ryhmäkylän. Isojakoa seuranneet, 1800-luvun 
vaihteessa lisääntyneet halkomiset hajauttivat vähitellen perinteisen 
yhtenäisen kyläkuvan, joskin kantatilat jäivät yhä kylämäelle omaksi 
kokonaisuudekseen. Merkittävin muutos tapahtui ns. uusjaosssa 
1920-luvulla, jolloin Kylä-Heikkilä siirrettiin pois vanhalta 
paikaltaan Tapanin vierestä.

Tiiviillä, mutta rakennuksiltaan vahvasti uusiutuneella kylämäellä on 
säilynyt joitakin vanhempia rakennuksia. Tällaisia on Tapanin vanha 
käytöstä jäänyt paritupatyyppinen, pitkänurkkainen päärakennus 
aivan 1700-luvun lopulta ja Torpin tilalla säilynyt vanha aitta. 
Mattilan hirsiset ja tiiliset talousrakennukset ovat pääosin 
1920-luvulta. Mattilan 1900-luvun alussa pystytetty päärakennus 
purettiin 1990-luvulla. Kylämäki sijaitsee maisemallisesti hienosti 
vanhojen kyläteiden risteyksessä. II LUOKAN KOHDE

15   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 36-
39.
16   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 36-
39.



112. Heikkilä

Heikkilä on yksi Siippoon 1560-luvulla muodostetuista, Tapanista 
erotetuista kantatiloista. Tila halottiin kahtia 1802 veljesten kesken, 
jolloin toinen puolisko sai nimekseen Mäki-Heikkilä.17 Ky1ä-
Heikkilä pysyi  Mattilan, Tapanin ja Torpin naapurina vanhalla 
kylämäellä. Mäki-Heikkilä sen sijaan siirtyi ilmeisesti jo tuolloin 
nykyiselle paikalleen kylän luoteispuolella sijaitsevaan rinteeseen. 
Mäki-Heikkilä on tiloista se, joka tänään tunnetaan Heikkilän 
nimellä. Kylä-Heikkilän nimi muutettiin 1910-20-lukujen isojaon 
järjestelyssä Töyryläksi.

Mainitussa järjestelyssä vuonna 1916 laadittu kartta osoittaa 
Heikkilän pihapiirin nykyisessä asussaan. Vain yksi rakennus 
näyttää hävinneen. Tontille on merkitty kahdeksan rakennusta.
Tilan päärakennus on satulakattoinen sydänseinätalo 1890-luvun 
puolivälistä, jolloin Mäki-Heikkilän vävy herrastuomari August 
Heikinpoika Wallenius Hilma-emäntineen isännöi taloa.18 Rakennus 
on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. Rakennuksen sokkeli on 
luonnonkivistä, leveä runko pystyvuorattua hirttä.

Pihapiiriin kuuluu joukko hirsisiä, pitkänurkkaisia 
talousrakennuksia. Ne sijaitsevat tontin itäreunassa ja ovat 

17   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 36-
39.
18   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 36-
39.

ratkaiseva osa Mäkikylän maisemallista julkisivua. Punamullatut 
ulkorakennukset ovat pääosin 1900-luvun vaihteesta. Tila 
muodostaa Mäkikylän julkisivun Alikylästä tultaessa. Sillä on suuri 
maisemallinen ja rakennushistoriallinen merkitys.

Heikkilän päärakennus on antikvaarisesti hyvin säilynyt 
1800-luvun lopun maalaistalo. Tilan ulkorakennukset ovat säilyneet 
poikkeuksellisen hyvin. Tilakeskus on maisemallisesti erittäin 
merkittävä osa Siippoon kyläkuvaa. I LUOKAN KOHDE

113. Nummi-Mattila - purettu

Nummi-Mattila on syntynyt kahdessa vaiheessa 1560-luvulla 
muodostetusta Mattilan kantatilasta. Mattilasta erotettiin 
1770-luvulla Yli-Mattila, ja Ali-Mattilasta vuorostaan 1820-luvulla 
Nummi-Mattila. On todennäköistä, että Nummi-Mattila on tuolloin 
rakennettu nykyiselle paikalleen.

Kartta vuodelta 1916 osoittaa tilan tontilla olleen kymmenkunta 
rakennusta ja niiden ryhmittyneen kahden pihan ympärille sekä 
talon lähiympäristöön. Tilan rakennukset ovat sotien jälkeen jääneet 
käytöstä ja kolmea lukuun ottamatta myös hävinneet. Loppujakin 
uhkaa välitön häviäminen, sillä rakennusten saama suojelustatus 
on omistajan taholta tulkittu siten, että kun viranomainen suojelee, 
tulee tämän myös maksaa ja huolehtia rakennusperinnöstä.19 Samaan 
sivistymättömään ajattelutapaan törmää valitettavan useasti.

19   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 36-
39.

Säilynyt päärakennus on vanhimmilta osiltaan 1820-luvun lopusta. 
Se oli aluksi peräkamarillinen eteiskamaritupa, jonka itäpäätä on 
myöhemmin jatkettu yhtä aikaa salilla ja väliseinän jakamalla 
kamarilla. Poikittain päärakennukseen sijaitsee kaksikerroksinen, 
vuonna 1839 rakennettu luhtiaitta. Molemmat rakennukset ovat 
hirrestä ja pitkänurkkaisia. Ne ovat olleet koko sotien jälkeisen 
ajan autioina ja edenneet korjauskelvottomaan kuntoon. Vesikatot 
ovat lahonneet ja päärakennuksen välikatot osittain romahtaneet. 
Luhtiaitta on osittain lahonnut kasaan. Päärakennuksen 
pohjoispuolella on samanlaisessa tilassa oleva aitta.

Nummi-Mattilaan rakennettiin Nummisuutarit- elokuvaa varten 
1920-30-luvulla muutama valeikkuna. Talon pääovi oli ns. 
kaksiosainen susiovi ja avokuisti kannatti valkoiseksi maalatut, 
veistetyt pilarit. Kuistin harjalla oli pieni kattoratsastaja.20 Nummi-
Mattila sijaitsee vanhasta kylämäestä koilliseen, maisemallisesti 
erittäin kauniilla paikalla peltoalueen laidalla. Tilalta avautuva 
näkymä etelään on myös upea.

114. Nummikylä

Isojaot 1700-huvun puolivälistä alkaen olivat yksi tekijöistä, 
jotka mahdollistivat torppien perustamisen. myös tavallisten 
talonpoikaistalojen maille. Siippoossa torppia perustettiin 
1770-luvulta alkaen. Huomattavin torpparialue kehittyi Nummi-
Mattilan pohjois- ja koillispuolelle. Tuusulan muut torpparikylät 
ovat vaikeammin tunnistettavissa, koska ne eivät ole yhtä  tiiviitä 
kuin Nummikylä.

Torpparikylän raittimainen rakenne kehittyi viimeistään 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Alueen ensimmäinen torppa oli Mattilan 
vuonna 1788 perustama Nummela, seuraava Ali-Mattilan Ahola 
1830-luvulla. Kaikkiaan Nummikylään syntyi seitsemän torppaa. 
Muut torpat olivat Toivola, Niemelä, Männikkö, Ketola ja Santala. 
Vanhoja torpan asuinrakennuksia on jäljellä kolme (a-c). Ne ovat 
muodoltaan pieniä yksinäistupia, pystyvuorattuja mökkejä. Aholan 
neljän rakennuksen pihapiiri on ehein kokonaisuus. Sen päärakennus 
kuitenkin lienee pystytetty torpan itsenäistymisen jälkeen.

Alueella on paljon sodan jälkeen syntynyttä rakennuskantaa. 
Tästä huolimatta kyläkuva on säilynyt kohtuullisen eheänä. 
Kiemurteleva, aitojen ja muutaman vanhan ulkorakennuksen 
reunustama kapea raitti on säilyttänyt alkuperäisen luonteensa, ja 
muodostaa Nummikylän tunnelman luovan juonteen. Onnistunut 

20   Anneli Vainio ja Raili Kuusjärvi, Tuusula-seuran 
aikakirja XIII, s. 40-42. havainnot kuvista.
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täydennysrakentaminen voi tiivistää kyläkuvaa ja vahvistaa 
raittikylän luonnetta. Raitin varsi sietää hyvin sopusuhtaisen 
kokoisia uudisrakennuksia. III LUOKAN ALUE

115. Päivölä

Mattilan tilasta 1930-luvulla erotettu Päivölä on esimerkki sotien 
välisten vuosikymmenten pyrkimyksestä kehittää maaseudun 
rakentamista mallipiirustusten ja niihin liittyvän neuvonnan avulla. 
Kylätien varressa, peltoaukean reunalla sijaitsevan tilan rakennukset 
on pystytetty rakennusmestari Heikki Siikosen laatimien 
pienviljelijän mallitilan piirustusten mukaan.

Puolitoistakerroksinen, hirsinen päärakennus valmistui vuonna 
1934, läpikäytävällä varustettu puurakenteinen navetta vuotta 
myöhemmin. Päärakennusta on jatkettu kuistin kohdalta lisäsiivellä, 
joka ei istu vanhaan rakennukseen. Tieltä pihamaalle johtaa 
koivukuja. Päivölän tontti on Siippoon kylämäkeä korkeammalla, 
ja sen tienoilta avautuu hieno näkymä vanhalle kylämäelle ja 
mäkikylää kohti. III LUOKAN KOHDE

Rusutjärven kylä - 228

Rusutjärvi mainitaan ensi kerran veroluettelossa 1543; 1600-luvun 
alussa kylässä oli keskimäärin kymmenen tilaa.21 Siippoon 
kahden talon kylä kuului Rusutjärveen 1550-luvun puoliväliin 
asti. Vuonna 1634 mainitaan ratsutiloina Sorsa ja Kauko. Muita 
tiloja olivat Mikkola (Kaivo), Katila, Envalds, Ollila, Eskola ja 
Laurila (Käpy). Tilat sijaitsivat Kaukoa lukuun ottamatta tiiviinä 
ryhmänä Rusutjärven kylämäellä. Maanmittari N. Westermarckin 
suorittamissa Isojaon järjestelyissä 1764 siirrettiin nykyiselle 
paikalleen Mikkolan talo.22  Näihin aikoihin Lauri oli siirretty 
omin luvin Rusutjärven kylän pohjoispäähän Rusutjärventien 
ja ja nykyisen Koivumäentien risteykseen, sillä asiasta käytiin 
oikeutta 1776 ja asiakirjoissa mainitaan jo asuinrakennus 
rakennetuksi. Uusjaossa 1900-luvun vaihteen molemmin puolin 
siirettiin ryhmäkylästä nykyisille paikoilleen Katila ja Järvelä. 
Vuonna 1945 toukokuun kolmantena tulipalo tuhosi koko vanhan 
ryhmäkylän, joka käsitti 32 rakennusta - vain hammaslääkäri 
Nummen omistama Toivola (228f; luokka1) pienine, samanikäisine 
pihasaunoineen (228g; luokka 2) säästyi.23 Toivolan naapurissa on 
Muistolan tontti, jonka vanha piharakennus(228h; luokka 1) on 
noppamainen, telttakatolla ja 6-ruutuisilla ikkunoilla varustettu 
pieni mökki. Vastaavia löytyy Rusutjärveltä toinen sekä suojeltu, 
mutta romahtamispisteessä oleva Vanhankylän koulutien varrelta. 
Rakennuksen ikä on arvoistus: se voi olla 1920-luvulta mutta 
myös huomattavasti vanhempi, mahdollisesti jopa olla pitkälti 
1800-luvun puolelta. Nykyinen kylänmäki on sekoitus rakennuksia 
jälleenrakennuskauden ajalta nykypäiviin.
Rusutjärven koulun ja vanhan kylänmäen välinen alue on vielä 
suhteellisen väljästi rakennettu ja uudisrakentaminen tarvitisisi 
ohjausta ja opastusta, jotta kaunis kylänraitti peltoaukean takaa 
pilkottavan järvimaiseman kera säilyisi viehättävänä. Peltolan aivan 
tielinjassa kiinni oleva navetta (228i; luokka 3). josta on muokattu ja 
laajennettu talli, on tärkeä osa raittinäkymää. Navetan eteläpäätyyn 
rakennettu kuivuriosa ei ole kuitenkaan erityisen onnistunut. Tämä 
kohta, jossa vanha tielinja Rusutjärveltä Siippooseen on vaihtanut 
kiertopuolta suhteessa koulunmäkeen (sisämaanpuolelta rannan 
puolelle), on maisemallinen tihentymä, jota suuret ja vanhat 
männyt sekä jalopuut (etupäässä lehmuksia) korostavat. Tärkeää 
maisemakohtaa valitettavasti hajanaistaa suuri ja epämääräinen alue 
Peltolan maneesin ja varastojen sekä hevosaitausten ja tielinjan 
välilllä.

Seuraava kiintopiste on Salmelan rantatontti. Erityisen huomion 
saa osakseen päärakennus (228j: luokka 2), jossa on nähtävillä 
tyypillinen 1890-luvun pienhuvilaarkkitehtuuri: nikkarityyliset 
koristeet räystäisen alusissa ja koristeellinen ullakonikkuna. 

21   Sirkka Holma, Tuusulan aikakirjat XIII s. 25.
22   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 29-
30.
23   Anneli Grannenfelt, Tuusula-seuran aikakirja VII 
s.39-40

Kuistin ja asuinkerroksen ikkunat ovat vaihtuneet moderneihin 
ja koristeelliset vuorilistat kadonneet. Pihapiiriin kuuluu 
myös rantasauna sekä aivan tiessä kiinni oleva ulkorakennus 
(228k; luokka 3), jonka tärkein ominaisuus on sen näkyminen 
raittinäkymää rajaavana rakennuksena. Huonokuntoinen rakennus 
olisi korjattava tai korvattava uudella samankokoisella ja mallisella.  
Oma erityinen kohteensa on Metsäpirtti, kahdesta Koukun 
palstasta muodostettu Tuusulan metsästysseuran metsästysmaja 
pihapiireineen.

223 - Katila (RN:o 8) oli Uudenmaan jalkaväkirykmentin kersantin 
virkatalo 1690-luvulta lähtien ja ainoa jalkaväen virkatalo 
Tuusulassa, sillä muut olivat ratsuväen virkataloja. Maanviljelijä 
Emil Mäkelä osti tilan valtiolta vuonna 1912. Vanha, vuonna 
1892 valmistunut virkatalo on säilyttänyt yllättävän hyvin 
alkuperäisen ulkonäkönsä. Aikaisemmin rakennuksessa oli yksi 
sisäänkäynti,mutta 1960-luvun laajennuksessa eteläpäätyyn on 
lisätty avokuisti ja uusi uloskäynti. Talossa on edelleen 1800-luvun 
lopun venäläisen tavan mukaan käytetyt T-ikkunat; pääsisäänkäynti 
edelleen samanlaisella ikkunajaolla ja kapeilla pariovilla. Julkisivun 
laudoitusta on uusittu ja jäsentely hieman poikkeaa alkuperäisestä 
, mutta talo on hämmästyttävän hyvin säilyttänyt alkuperäisen 
ilmeensä.24 Pihapiirin suuri luhtiaitta paloi 1967.25 Pihapiiriin kuuluu 
myös tielinjauksessa kiinni olevat talousrakennusrivi: navetta, talli, 
kalustovaja vuodelta 1917 (223a; luokka 2) ja maakellari (223b; 
luokka 2). Maamerkkinä järvenpuoleisella peltoaukealla on suuri 
L-muotoinen puimala/heinälato, joka on todennäköisesti 1900-luvun 
alkuvuosilta. (223c; luokka 2).
Rannassa on punamullattu, pitkänurkkainen ja kaksihuoneinen 
suurehko rakennus, joka todennäköisesti on riihi, joka muutettu 
kesäasumukseksi tai huvihuoneeksi tai kenties savusaunaksi 
(rakennuksessa ei ole piippua). (223d; luokka 1). Rannassa on myös 
pieni hirsirunkoinen saunarakennus vuodelta 1958 (223e; luokka 2), 
joka muodostaa isomman rakennuksen ja rantapuuston (lehtikuusia, 
tervaleppiä, kuusia) kanssa kauniin kokonaisuuden.26

Sorsa (RN:o 1) oli vuoteen 1690 asti ratsutila, sittemmin se oli 
rakuunarykmentin majurin palkkatila. 1750-luvulla tila halottiin ja 
toisesta puoliskosta tuli Mäkelä.
Envalds (RN:o3) eli Einola tuli asutuksi vasta isonvihan jälkeen 
(1721) ja päätyi kappalaisen virkataloksi, mistä johtui nimitys 
kappalaisen pappila.

24   Suuri maatilakirja III, s. 1313.
25   Heikki Simola, Tuusula-seuran aikakirja XIX, s. 25.
26   Suuri maatilakirja III, s. 1313.
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224 Rusutjärven koulu

Rusutjärven koulupiirin piirikokous päätti 20.3.1904 rakennuttaa 
kyläkoulun kouluhallituksen mallipiirustus 7 pohjalta Sorsan 
perintötilasta lohkaistulle Sepänmäen palstalle ja muutosten 
suunnittelijaksi palkattiin ratavahti Karl Lindholmin Korsosta. 
Koulu rakennettiin osaksi kyläläisten urakoimana ja kustantamana 
lähiseudun puista ja kivistä.
Koulusalin, veistosalin, 3 huonetta ja keittiön opettajia varten 
käsittänyt koulu oli valmis syksyllä 1905. Pihalle nousi myös 
ulkorakennus, jossa oli varasto ja käymälät. Alkuvuosina koulu oli 
hirsipinnalla ja sai myöhemmin punamullatun vaakalaudoituksen 
valkoisilla vuorilaudoilla ja koristelistoilla. Julkisivun koristelu oli 
ja on edelleen lievästi kansallisromanttinen. Alkujaan koulussa oli 
pärekatto. Nykyisin koulu on väriltään keltainen ja vanhat pienet 
umpikuistit muutettu, ja korkeita ikkunoita madallettu samoin 
kuin julkisivun jäsentelyä laudoituksella muutettu oleellisesti 
kömpelömpään suuntaan. Alkuvuosien elegantti ilme on menetetty, 
mutta palautettavissa.
Koulun tontille rakennettiin sauna 1905, joka rakennettiin 
uusiksi 1934. Koulun tonttia laajennettiin 1946 ja viipalekoulu 
rakennettiin 1968 - tätä uudisosaa laajennettiin 1982 Paavo 
Sollamon suunnitelmien mukaan liikuntasalilla, luokkahuoneella ja 
toimistotiloilla.27 Koulun pariksi piti rakentaa 1957 tiilirakenteinen 
koulurakennus Elantoa vastapäätä Järvenrantatontille, mutta muut 
kouluhankkeet Tuusulassa veivät suunnitelmalta pohjan.28  Koulu 
luokka 2; pihasauna 224a luokka 1 ja piharakennus 224b; luokka 2.

27   Matias Korkiavuori, Tuusula-seuran aikakirja XIII, 
s.54-59. Koulun kuva vuodelta 1920 s.56.
28   Leena Sorsa, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 60-61.
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116. Palstatilojen mökit, kesämökit ja kesähuvilat

Rusutjärven luoteispuolella on säilynyt muutaman vaatimattoman 
mökin kokonaisuus, jotka ovat säilyneet lähes alkuperäisessä 
asussaan. Rakennukset liittyvät historialtaan 1910-luvulla 
alkaneeseen vilkkaaseen maiden palstoitukseen mutta pääasiassa 
ne ovat 1930-luvun jälkeen nousseita vapaa-ajanasumuksia. Ne 
muodostavat jossain määrin yhtenäisen 1900-luvun alkupuolen 
pieneläjien asuinympäristöjen sarjan, johon sekoittuu kesähuviloiden 
rakentaminen. Mökeistä kolmella on lisäksi maisemallista 
merkitystä tieltä näkyvinä maamerkkeinä.
Mökeistä nuorin, Niemelä uusi tupa (116a) on rakennettu vuonna 
1934, muut lienevät 1910- tai 20-luvulta. Niemelä on säilyttänyt 
pihapiirin jäänteitä: vanhan tuvan (116b; luokka 1) 6- ja T-ruutuisine 
ikkunoineen ja kivijalkoineen;merkillisen, harmaalla lauta- ja 
betonitiili pinnalla olevan  saunan (116c; luokka 3), pienen, 
harmaantunen puuliiterin (116d; luokka 3) ja korkean, mutta 
pienehkön kaksikerroksisen navetta/latorakennuksen (116e; luokka 
3). Niemelän takaa pilkottaa Niemelä II:n siniharmaa vapaa-ajan 
asuinrakennukseksi luokiteltu vanha pienhuvila, (116f; luokka 
1)  joka on rakennustietojen mukaan vuodelta 1901. Näiden 
eteläpuolella, hieman vinottain on Tuomioja (116g; luokka 3), joka 
sekin on vapaa-ajan asumus ja rakennustietojen mukaan valmistunut 
piharakennuksineen 1940-luvun alussa, mutta todennäköisesti jo 
ennen tätä. Aivan tien reunassa on Katajamäki (116h; luokka 2) , 
jonka paikkeilla on 1898 kartalla ollut jo tuolloin asuinrakennus. 
Kiinteistötietokanta ei anna selvää vastausta rakennuksen iästä, 
mutta paikan päällä talolla näyttäisi olevan ikää keskeneräisistä 
rakennustöistä huolimatta.

Alueen länsireunalla on Kotimäki, jonka vanha asuinrakennus 
on vuodelta 1934.(116k) Nykyisin talousrakennus eli ilmeisesti 
pihasauna, sivuasunto. Muut pihapiirin uudemmat rakennukset 
sopeutuvat hyvin ympäristöönsä, vaikka ovatkin hieman suurempaa 
kokoa. Ylempänä samalla mäellä on Suonranta noin vuodelta 
1920 periytyvä puolitoistakerroksinen ja idyllinen keltainen talo 
(116l; luokka 2), kauniin puutarhan keskellä. Asuinrakennus 
on vapaa-ajanasunto, mutta ilmeisesti ympäri vuoden asuttu ja 
ulkoisilta puitteiltaan jossain määrin muodistettu mutta talon 
perusmuoto ja ulkovuoraus on säilynyt pitkälti rakennusaikaisessa 
tyylissä. Pihapiirissä on myös vanhempi talousrakennus ja uusi 
saunarakennus. Irmalan pihapiirissä komeiden mäntyjen keskellä 
on pieni 1930-40-luvun vaihteen mökki (116m; luokka 3), joka on 
kunnostettu 1950-luvulle tyypilliseen asuun. Pihapiirin suurempi 
asumus on vuodelta 1955 ja varsin eksoottiseen tapaan kunnostettu 
nykykeinoin (irtoristikot, muotopelti) imitoimaan 1950-luvun 
romanttista ruotsalaissävytteistä suuntausta. Naapuri Lehtola 
(116n; luokka 2) sen sijaan edustaa kauniisti säilytettyä 1950-luvun 
romanttista puurakentamista ja siinä on havaittavissa samanaikaisten 
paperitehdasasuinaluiden arkkitehtuuria.   
Vinosti Katajamäen taloa kohti, tien eteläpuolella on Kyöstilän 
naapurina Kaunisranta, jonka tontti on erotettu 1906. Tilan 
vanhimmat rakennukset ovat aivan tienlinjassa kiinni oleva 
ulkorakennusrivi (116i; luokka 2), jossa on ainakin sauna sekä 
oletettavasti 1920-luvulta oleva mansardikattoinen, kahdella kuistilla 
varustettu huvila (116j; luokka1). Todennäköisesti asuinrakennus on 
tontin erottamisvuodelta.
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117. Kyöstilä ja Valkama

Hieman pohjoisempana on Laurilasta vuonna 1919 lohkaistu 
Kyöstilä-niminen palstatila. Palstatilan huonokuntoinen 
asuinrakennus (a) on kaksikerroksinen, telttakattoinen huvila 
1920-luvun alusta. Sen on mahdollisesti suunnitellut paikan 
ensimmäinen omistaja, rakennusmestari K. A. Himanka.
Kyöstilän itäpuolella on Valkama, jonka vanhin rakennus on 
rakennustietojen perusteella 1901 rakennettu asuinrakennus. 
Rannassa oleva funkisvaikutteinen ja monimuotoinen huvila on 
rakennustietojen mukaan vuosilta 1997-2008. Tämä rakennusryhmä 

on selkeästi kesähuviloiden sarjaa jo kokonsa puolesta, ei varsinaisia 
palstatiloja ja kesähuviloiden sarja jatkuu järven itärannalla..
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118. Laurila

Laurila on yksi Rusutjärven kylän kantatiloista. Se sijaitsi 
aikaisemmin kylän vanhassa keskustassa, nykyisessä 
Rusutjärventien ja Koivumäentien risteyksessä. Laurila siirrettiin 
nykyiselle paikalleen Rusutjärven luoteispuolelle 1900-luvun 
vaihteen isojaon järjestelyssä.

Vuonna 1832 rakennettu eteiskamaritupa seurasi mukana 
muutossa. Uudella tontilla sen eteläpäätä jatkettiin suurehkolla 
salilla ja kahdella poikittaisella kamarilla. Rakennuksen vanhan 
osan sisätiloja on muutettu, mutta uudemman pään huonejako on 
entisensä. Vuoraus on peräisin 1930-luvulta, sitä ennen rakennus 
oli vuoraamaton. Kaksi ikkunaa on sotien jälkeen vaihdettu ja 
eteläpäähän on tehty rakennuksen korkuinen umpikuisti. Rakennus 
on asumaton ja ennen pitkää uhanalainen. Tontti on kasvillisuuden 
peitossa, minkä vuoksi rakennuksen asema maamerkkinä ei 
hahmotu. Tien varressa on hirsinen aitta ilmeisesti vuosisadan 
alusta.
Laurilan aittarakennus (118a; luokka 1) Laurilan uusi 
päärakennus 1870-luvulta - sukulaisuus Katilaan (118b; luokka 
2) Koivuranta nykyisin. Laurilan riihi/talli (118c; luokka 3) 
muutettu kesäasunnoksi - Tuomiranta II v. 1958.  

I LUOKAN KOHDE
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119. Leppäranta

Leppäranta on Rusutjärven länsirannalla sijaitseva, Vihanto-Laurilan 
tilasta vuonna 1924 lohkottu huvilapalsta. Sen ensimmäinen 
omistaja oli rakennusmestari Emil Salin. Salin työskenteli etupäässä 
tienrakentajana, mutta hänen mainitaan urakoineen huviloita 
Tuusulaan ja Marjaniemeen juuri vuonna 1924. Tuolloin pihapiiri 
käsitti Salinin rakennuttaman huvilan, pienemmän asuinrakennuksen 
hänen vanhemmilleen ja talousrakennuksia.29 Palstan rakennukset on 
mahdollisesti suunnitellut arkkitehti Sigurd Schultz. Huvila siirtyi  
Salinin kuoleman ja konkurssin jälkeen huutokaupassa Oy Renlund 
Ab:lle ja edelleen Kriminaalihuoltoyhdistykselle vuonna 1938 .

Yhdistys siirsi tänne aikaisemmin Helsingissä toimineen suojakoti 
Elsalan. Rusutjärvellä toiminnan luonne muuttui jonkin verran. 
Paikasta tuli ajan mittaan kotikoulu, jossa työskenteli ja asui 
alle 20-vuotiaita vankilasta päässeitä ja ehdollisen tuomion 
saaneita tyttöjä. Kotikoulussa valmistettiin käsitöitä, harjoitettiin 
puutarhanhoitoa ja pidettiin pienkarjaa. Vähälle käytölle 
jääneeseen kotikouluun ryhdyttiin myös ottamaan sosiaalisin syin 
tai suojakasvatusta tarvitsevia tyttöjä. Leppärannasta kehittyi 
näin eränlainen lastensuojelulaitos, josta tytöt siirtyivät takaisin 
koteihinsa, töihin tai koulukoteihin. Kalliiksi käynyt toiminta 
jouduttiin lopettamaan vuonna 1969. Rakennus oli vuodesta 
1969 Tuusulan kunnan neuvonta-asemana. Nykyään se on 
yksityiskäytössä.30

Järvenrantatontille johtaa Kolistimentieltä kaunis koivukuja. Tontti 
on puistomainen ja sen molempia sivuja reunustaa kuusiaita. Tontin 
keskellä sijaitsee puolitoistakerroksinen, jyrkällä satulakatolla 
varustettu klassistinen päärakennus. Rakennus näyttää olleen pitkään 
vuoraamaton, nykyisin hirsirunko on laudoitettu vaakapontilla. 
Pihan puolella on kaunis pylväiden kannattama avokuisti, järven 
puolella puolestaan myöhemmin lisätty umpikuisti. Rakennus 
on menettänyt alkuperäistä asuaan, kun ikkunoita on vaihdettu. 
Pihan länsilaidassa on pienempi ja yksinkertaisempi omalla 
tontillaan oleva asuinrakennus (119b), jossa kotikoulun aikana 
asui laitoksen johtajatar. Talousrakennus on purettu, klassistinen, 
pohjakaavaltaan neliön muotoinen sauna (119a) on sen sijaan 
pystyssä. Puisto- ja puutarhasommitelmat muistuttavat niin huvila- 
kuin kotikouluvaiheista. I LUOKAN KOHDE

29   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 44-
45. Tuulikki Knuuttilan os. Leppäranta haastattelu.
30   Sirkka Holma, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 44-
45.

120. Mikkola

Mikkola on siirretty nykyiselle paikalleen 1700-luvun lopun 
isojaossa; aiemmin talo oli muun kylän yhteydessä nykyisen 
Koivumäentien ja Rusutjärventien risteyksessä. Nykyinen 
päärakennus on rakennettu vuosina 1918-20  ja siinä on 
käytetty aikaisemman päärakennuksen hirsiä, jotka nekin oli 
alunalkaen kierrätettyjä eli mahdollisesti isojaon siirron aikaisia.31 
Kaksikerroksinen sydänseinätalo, jossa on mansardikatto 
ja T-malliset ikkunat. Taloa on jatkettu matalalla autotalli-
saunasiivellä. Pihapiirissä on joitakin ulkorakennuksia. Tilakeskus 
sijaitsee kauniisti mäen harjanteella Rusutjärventien varressa.
II LUOKAN KOHDE

31   Raija Niemelä, Tuusula-seuran aikakirja XIX s. 50-
54.
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121. Järvelä

Järvelän päärakennus on vuodelta 1914, tilan muut talous- ja 
ulkorakennukset ovat 1900-luvulta. Rakennusta on viime vuosina 
uusittu ikkunoiden ja kuistin osalta. Se on kuitenkin säilyttänyt 
alkuperäiset piirteensä varsin hyvin. Järvelän pieni harmaa sauna 
(121a; luokka 3) istuu kauniisti tien ja ranna välissä. Järvelän 
navetta (121d; luokka 2) ja pieni lato (121e; luokka 3) ovat tien 
toisella puolen, Kaukon lounaispuolella. Ne ovat tärkeä osa 
Rusutjärven kylänraittia.

Järvelä ja Kauko sekä 1954 valmistunut uusi pappilarakennus32 
(121c) sekä pappilan vanha aitta (121b) muodostavat 
maisemallisesti tärkeän rakennusryhmän Hyrylästä päin tultaessa. 
Pappilan pihapiiriin kuului alkujaan useita ulkorakennuksia riihi 
mukaan lukien, mutta nämä tuli purettua 1950-luvun alussa. II 
LUOKAN KOHDE

32   Hannu Hartala, Tuusula-seuran aikakirja XIII, s. 34-
35.
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122. Kauko

Kauko on alun perinkin sijainnut eri1lään Rusutjärven vanhasta 
kylämäestä. Päärakennus on vuodelta 1911. Se on kookas, 
frontonillinen sydänseinätalo. Ikkunat ovat T-malliset, lukuun 
ottamatta kuistin ja ullakon kuusiruutuisia ikkunoita. Talossa on 
vaaka-pystyvuoraus. Ulkorakennuksista ovat jäljellä pihapiirissä 
sijaitsevat uusi (122d) ja vanha navetta (122c) sekä tilakeskuksen 
ulkopuolella sijaitsevat riihi (122b) ja vuoraamaton, harmaa 
sauna (122e) sekä tien toisella puolen sijaitseva kaksikerroksinen 
aitta vuodelta 1818 (122f). Pihapiiriin kuuluu myös 1960-luvulla 
valmistunut uusi asuinrakennus. II LUOKAN KOHDE
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221 Metsäpirtti - vanha metsästysmaja

Tuusulan metsästyksenhoitoyhdistys (Thusby Jaktvårdsförening) 
perustettiin yhdistämällä kaksi erillistä seuraa: Tuusulan 
metsästysyhdistys ja Palojoen metsästysklubi  - taustalla oli 
helsinkiläinen liikemiesjoukkue vuonna 1898. Seuralla oli 
syntyessään käytössään n 8500 hehtaaria metsästysmaita. 
Metsästysmajaksi ja riistanvartijan sekä metsästyskoirien 
sijoituspaikaksi hankittiin Paijalan Koukun pari pientä palstaa 
Rusutjärven itärannalta: Metsäpirtti (0,94) ja Skogstorp (0,54), joilla 122_C_kaukon_vanha_navetta_SDC11058.jpg
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sijaitsi jo valmiiksi muutamia rakennuksia. Näistä alkuperäisistä on 
jäljellä metsästäjien hirsirakenteinen, lyhytnurkkainen ja porakiville 
perustettu paviljonki, joka toimi metsästäjien asumuksena 
metsästysretkillä. Lisäksi pihapiirissä oli koiratarha, riistanvartijan 
asumus talousrakennuksineen (navetta, sauna, liiterit).33 Paviljonki 
on edelleen olemassa ja se tulisi mitä pikimmiten kunnostaa 
alkuperäisiä rakennusosia kunnioittaen ja unohtaen nykysäädökset. I 
LUOKAN KOHDE

33  Matti Numminen, Tuusula-seuran aikakirja V, s. 62-
67.
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