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Tuusulan kunta
PL 60
04301 TUUSULA

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto koskien Sorsa 2 (858-
413-1-370) suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuk-
sesta (Tuusula, Rusutjärven kylä)

HEL 2016-014400 T 10 03 01

Tuusulan kunnan kaavoitustoimi on pyytänyt Keski-Uudenmaan maa-
kuntamuseolta lausuntoa suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispää-
töshakemuksesta, jolla haetaan lupaa omakotitalolle, autotallille ja au-
tokatokselle. Hakemus koskee Tuusulan kunnan Rusutjärven kylässä 
sijaitsevaa tilaa Sorsa 2 (858-413-1-370), josta on tarkoitus lohkoa 2 ha 
määräala. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee asiaa perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
lausuu pyydettynä seuraavaa.

Hankepaikka sijaitsee Sorsaniitynkujan päässä Tuusulan Rusutjärvellä. 
Alue on metsän ja peltojen reunustamaa viljelymaisemaa, jossa on 
muutaman pientalotilan keskittymä. Poikkeusta haetaan kunnan raken-
nusjärjestyksen mukaisesta talousrakennusten yhteenlasketusta kerro-
salasta, joka saa olla 100 m2 ja pohjan ala 120 m2. Osayleiskaavan 
kantatilakohtaisessa rakennusoikeusselvityksessä kiinteistölle ei ole 
osoitettu rakennuspaikkaa. Hakemuksessa haetaan lupaa 208 m2 ko-
koiselle autotallille.

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi -
osayleiskaava, jossa alue on rakennuspaikan osalta maa-ja metsäta-
lousaluetta (MT-1). Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevaa 
rakentamista sekä hajarakentamista. Kaavamerkinnän suosituksen mu-
kaan pelloille rakentamista tulisi välttää muutoinkin kuin olemassa ole-
vien rakennusten tai tilakeskusten yhteyteen. Alue on kaavassa määri-
telty myös osaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisemakokonai-
suutta: ”Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus tu-
lee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus si-
sältää viljelyalueen sekä yksittäisten rakennusten tai rakennusryhmien 
lisäksi maisemaa jäsentävän historiallisen kylätiestön, maiseman kan-
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nalta tärkeän vanhan puuston sekä muut kulttuurihistorialliset raken-
teet. Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin 
rakennuksiin on huolehdittava, että rakennus sijoitukseltaan, mittasuh-
teiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu kyläkuvaan, olemassa 
oleviin tilakeskuksiin ja rakennuskantaan sekä ympäristöön. Alueella on 
voimassa RakL:n 124a §:n mukainen toimenpidekielto, joka koskee 
kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta tähän ver-
rattavaa toimenpidettä.”

Kaavan yleisten määräysten ja suositusten mukaan rakennusten on si-
joitukseltaan, muodoltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja ulko-
näöltään sopeuduttava ympäristöönsä. Lisäksi mahdollisen metsänhak-
kuun yhteydessä metsän ja pellon rajavyöhykkeelle sekä suojelualuei-
den ja luontosuhteiltaan arvokkaiden alueiden reunavyöhykkeelle tulisi 
jättää puuston peittämä suojavyöhyke.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo edellyttää, että voimassa olevassa 
osayleiskaavassa esitettyjä rakentamisen ja puuston säilyttämisen oh-
jeita noudatetaan. Rakennusten hyvällä suunnittelulla ja huolellisella si-
joittelulla, harkituilla mittasuhteilla ja ulkonäöllä sekä tontin puuston säi-
lyttämisellä on mahdollista saavuttaa lopputulos, jossa kulttuurihistorial-
lisesti arvokas maisemakokonaisuus säilyttää arvonsa.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon näkemyksen mukaan hakemuk-
sessa autotalliksi esitetyn suuren elementtihallin sijoitus alueelle on on-
gelmallista. Kuitenkin sen sijoittelulla ja värityksellä voidaan vaikuttaa 
siihen, ettei autotalli tärvele maisema-arvoja. Autotalli tulee sijoittaa si-
ten, ettei se nouse esiin hallitsevaksi elementiksi ympäristössään. Li-
säksi sen värityksen tulee mukailla perinteistä, maaseudulle tyypillisen 
rakennuskannan väritystä. Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole 
asiasta muuta huomautettavaa.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


