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Kannen kuvassa Talvitapahtuman 2018 napakelkka ja sen alla Rusutjärven rantamaisemaa  
(kuva: Jaana Uronen)
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Arvoisa lukija. Edessäsi on Rusutjärven kylän ensimmäinen kyläsuunnitelma. Idea 
siihen syntyi osallistuessani kyläpäälliköiden tapaamiseen Vihtijärven kylätalolla 
19.11.2016. Tilaisuudessa kuulin ensimmäistä kertaa kyläsuunnitelmasta ja miten 

se voi palvella kyläyhteisöä ja tukea kylän kehittämistä asukkaiden toivomaan suuntaan. 
Ideaa ehdotettiin Rusutjärven kylän asukkaille, ja yhdessä päätimme tehdä kylälle oman 
kyläsuunnitelman. 

Kyläsuunnitelmaa tehtiin työpajamenetelmällä yleisissä kyläilloissa alkukesästä 2017. Oh-
jaajanamme toimi Uudenmaan Kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskinen. Työpajojen jälkeen 
työtä jatkettiin pienemmissä työryhmissä, joiden toimesta suunnitelma valmistui keväälle 
2018. Suunnitelma on elävä dokumentti ja tavoitteena on päivittää sitä tulevina vuosina 
kehityksen ja vallitsevien tarpeiden myötä.  

Kyläsuunnitelmaan olemme koostaneet kylän värikästä historiaa ja tietoja sen nykyisyydes-
tä. Keskeinen sisältö ovat yhteisesti päätetyt kehittämiskohteet. Osana kuvitusta näet muu-
tamia kylän koululaisten ”Unelmien Rusutjärvi” -suunnitelmia, joita oppilaat tekivät rehtori 
Ismo Leinosen johdolla. 

Asuin aikaisemmin Riihikalliossa ja hartain toiveeni oli saada joskus asua Rusutjärvellä. 
Noin 10 vuotta sitten, seurattuani pitkään myynti-ilmoituksia, päätin tarttua tilaisuuteen ja 
ostin asunnon Rusutjärveltä. Unelmani oli toteutunut. Rusutjärvi on mahtava paikka asua. 
Kyläsuunnitelman toteuttamisella pidämme siitä huolen myös jatkossa. 

Lämpimät kiitokset kaikille mukanaolijoille ja kiitos Pirkko Kaskiselle, joka lähti tätä suunni-
telmaa meidän kanssamme toteuttamaan. 
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Rusutjärven synty

Rusutjärvi on sekä järvi että 
kylä. Rusutjärven nimi on syn-
tynyt 1550-luvulla. Järvi on 
vetänyt puoleensa jo kivikau-
den ihmisiä metsästämään ja 
kalastamaan. Kivikautisia työ-
kaluja kuten kirveitä ja talttoja 
on löydetty Palojoen ja Rusut-
järven rantapelloilta. Rusut-
järvellä on ollut varhaisimpien 
merkintöjen mukaan 14 tilaa, 
mutta 1500-luvulla määrä on 
vakiintunut kahdeksaan tilaan. 
Rusutjärvi on ollut maatalous-
valtainen kylä. Rusutjärvi on 
aina houkutellut kauneudellaan 
ja Rusutjärvellä onkin mm. fil-
matisoitu Anna-Liisa elokuva, 
joka oli katsotuin kotimainen 
elokuva vuonna 1922.

Rusutjärven kylä on pitkä ja ka-
pea. Se alkaa Ristikiveltä, jossa 
on neljän kylän rajakivi, jatkuen 
aina Hämeentien molemmin 
puolin ja päättyen Jäniksenlin-
nan rajalle Terrisuolle. Rusutjär-
ven kylä on rakentunut järven 
ympärille ja kylän keskustana 
pidetään Koivumäentien ja kou-
lun ympäristöä.

Helsinki-Turenki-Hämeenlinna 
ja Hyrylä-Siippoo-Nurmijärvi 
teiden vaikutus on ollut olen-
nainen kylälle. Kolmostien 
läheisyys oli aikanaan linja-au-
toliikenteen eräs selkäranka. 
Sen vaikutuksesta kylälle muo-
dostui kesäasutusta ja helsinki-
läiset vuokrasivat taloista huo-
neita jo 1910-luvulta lähtien.

RUSUTJÄRVEN VÄRIKÄSTÄ HISTORIAA

Ilmakuva vuodelta 1965. Rusutjärven itärannalla on soraharjuja, 
joissa muodostuva pohjavesi purkautuu lähteiden kautta järveen. 
Muilla ilmansuunnilla järvi on asutuksen ja peltojen ympäröimä.

Liike-elämä

Kyläkauppa perustettiin V. Tuomisen toimesta 
1905 Siippoontien ja Kolistimentien risteykseen. 
Tuomisen jälkeen kauppiaaksi siirtyi O. Selenius 
ja kaupasta ostettiin muun muassa sokeria, suo-

laa, kahvia ja lamppuöljyä. Kolmas kyläkauppias 
E. Mäkelä aloitti toimintansa 1936, mutta hä-
nen kautensa jäi lyhyeksi. Kauppa siirtyi osuus-
liike Elannon haltuun 1930-luvun lopussa ja se 
jatkoi toimintaa 1980-luvulle saakka. Oman pos-
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titoimiston kylä sai 1960-luvulla, mutta se lak-
kautettiin 1990-luvun laman aikana. Posti toimi 
kylällä 30-vuoden ajan.   

Tarina kertoo, että kun puhelimet saapuivat 
Rusutjärven kylälle, päättivät kylän ”huumormie-
het” juksata kyläkauppiasta. He kertoivat, että 
soittamalla tiettyyn puhelinnumeroon, saa sieltä 
tietoonsa sokerin hinnan. Puhelimeen vastasi 
Neiti Aika, ja iltaisin soittaessa ”sokerin hinta” oli 
tietysti päätähuimaava. Aamulla ”sokerin hinta” 
taas romahti roimasti. Olisipa päässyt näkemään 
kauppiaan ilmeen tuolloin.

Rusutjärvellä on toiminut lukuisia yrityksiä kaut-
ta aikojen. Terrisuolta on nostettu kuivikkee-
nakin käytettyä turvetta ja turkistarhausta on 
harjoitettu Tähtiturkis Oy:n toimesta. Kolistimen-
mäelle kehittyi oma yrityskeskittymä. Siellä toimi 
muun muassa Sepän paja, Hirsi Baari, kioski ja 
kauppa, myöhemmin myös Lauta Baari 60-70 
-luvuilla. Rusutjärven hiekkarannalla toimi myös 
kioski ja telttailualue 40-60 -luvulla.

Toivo Raita  perusti 1940-luvun lopulla sahan 
Eskolan puimaladon päätyyn, josta saha siirtyi 
nykyiselle paikalleen Vuoriston Paavon toimes-
ta. Sahan toimintaa jatkaa edelleen Riku Raita. 

Kylällä oli aikoinaan Sepänmäki, nykyisen kou-
lun ympäristö, jossa työskenteli seppä sekä 
muita käsityöläisiä, jotka asuivat ja harjoittivat 
ammattiaan kylällä.

Rusutjärveltä nostettiin talvisin jäitä, joita käytet-
tiin maatiloilla lypsetyn maidon jäähdytykseen. 
Lisäksi jäitä toimitettiin esim. Sipoon Ingmannin 
meijerille ja Helsingin hotellien tarpeisiin. Jäiden 
nostoon tarvittiin erikoiskoneita ja laitteita. Vii-
meiset olivat kylän sepän Kalevi Mäkelän omaa 
tuotantoa. Kyläsepän pajarakennus on edelleen 
olemassa Kolistimenmäellä.

Koulu

Rusutjärven koulu on rakennettu vuonna 1905 
rusutjärveläisten toimesta talkoovoimin. Koulu 
on kehittynyt vuosien saatossa ja on nykyisin 
elinvoimainen kyläkoulu. Vanhan kouluraken-
nuksen rinnalle on noussut uusi koulurakennus, 
joka on saneerattu ja laajennettu 2014. Vanha 
koulurakennus toimii edelleen opetuskäytössä 
sekä iltapäiväkerhotoiminnassa.

Rusutjärven Leppärannassa toimi aikoinaan 
myös kotikoulu, jonka asukkaat olivat naisia ja 
tyttöjä. Tämä tietenkin kiinnosti kovasti kylän 
poikia. Kerrotaan, että Nahkelasta asti tulivat 
pojat Leppärannan tyttöjä riiamaan, jolloin Jär-
visen pikku Reiska ajoi kosijat pois Järvisen Ur-
hon hevosella kettingin pätkää heilutellen.

Tulipalo

Rusutjärven kyläkeskus tuhoutui tulipalossa 
toukokuussa 1945. Palossa tuhoutui 30 raken-
nusta ja palon vahingot nousivat 3,5 miljoonaan 
markkaan. Palo sai alkunsa nokivalkeasta 
Ali-Eskolan talosta ja levisi nopeasti muihin 
rakennuksiin jättäen 32 henkeä kodittomiksi. 
Karja saatiin miltei kokonaan pelastettua, paria 
vasikkaa, muutamaa lammasta ja kanaa lukuun 
ottamatta. Asiasta uutisoitiin Keski-Uusimaa leh-
dessä. Rusutjärven tulipalo on edelleen tänäkin 
päivänä Tuusulan suurin tulipalo.

Jäiden nostoa ja jääkuutioiden kuljetusta 
1950-luvun puolesta välistä.  
Kuvassa Toivo Raita Eskolan tilalta.

Historia työryhmä: Martti Mattila, Eero Vihanto, 
Pirjo Vihanto, Anette Vihanto ja Antero Rannikko
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Rusutjärven koulu alkuperäisessä asussaan 100 vuotta sitten. Se on rakennettu hirsistä, uuniläm-
mitteinen, pärekattoinen ja punamullalla maalattu. Runsaat 60 vuotta sitten rakennus sai nykyisen 
muotonsa kun sadekatos ja keittola rakennettiin ja tehtiin yläkertaan alakoulun opettajan asunto. 
Alakoulun opettaja opetti kahta ja yläkoulun opettaja neljää luokkaa samanaikaisesti.

Vanhan rovasti Vaarantauksen tiedetään sano-
neen, että Rusutjärvi on maailman vaarallisin paik-
ka asua. 

”Vasemmalla asuu tiikeri, oikealla karhu, edessä 
on järvi ja takana on maantie. Menipä mihin ta-
hansa, niin aina on vaara eessä.”

”Tiikeri” = Pilapiirtäjä Tigerstedt 
”Karhu”= rovasti Karhu Rusutjärven pappilassa

Uutinen kylän palosta julkaistiin Helsingin Sanomis-
sa 4.5.1945 alla Rusutjärven rantamaisemaa 1900 
-luvun alkupuolelta.
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ASUKKAAT: 
Rusutjärven kylässä asui syksyllä 2017 lähes 
900 asukasta. Heistä työikäisiä oli 473. Työikäi-
sistä oli palkansaajia 372, yrittäjiä 68, työttömiä 
33. Eläkeläisiä oli 156. 0-14 vuotiaita oli 178, 
opiskelijoita oli 70.

KOTITALOUDET: 
Kylässä on 363 asuinrakennusta. Rakentamisen 
huippuvuodet olivat 1950-1959 75 kpl, 1980-
1989 76 kpl, 2000-2009 79 kpl. Kesämökkejä 
on 185 kpl.

ASUKASTOIMINTA: 
Kylässä on vireää asukastoimintaa, jonka kes-
kuksena toimii Rusutjärven ala-aste. Kylässä 
toimii monia yhdistyksiä: Rusutjärvi -seura, Ru-
sutjärven kylän yhteisten maa-alueiden osakas-
kunta, Rusutjärven kylän yhteisten vesi-alueiden 
osakaskunta, Rusutjärven metsästysseura, 
Rusutjärven VPK, Rusutjärven maatalousnaiset 
ja Rusutjärven 4H. Yhdistykset pyrkivät kehittä-
mään kylää yhteisymmärryksessä. 

Tapaamisia ja yhteistilaisuuksia järjestetään 
vuosittain 2-4 kpl, ja kyläläisille tärkeää tietoa 
jaetaan Rusutjärvi-seuran www-sivuilla www.ru-
sutjarvi.fi.

Nykytilanne
Rusutjärvi-seura ja kylän yhteisen vesialueen 
osakaskunta käyttävät varastotilana yhdessä 
remontoitua kylän yhteisen maa-alueen osakas-
kunnan omistamaa entistä kyläsepän pajaa.

Rusutjärvi seuran koordinoimia vuosittaisia ky-
lätapahtumia ovat mm. talvipäivät, kyläkirppis 
ja juhannuskokko kesäkuussa, kuutamotanssit 
syksyisin ja kylän yhteiset koko perheen saunail-
lat Metsäpirtillä.

KOULU: 
Rusutjärven koulussa (2017) oli 104 oppilasta ja 
7 opettajaa, 1 sivutoiminen opettaja ja koulun-
käyntiohjaaja sekä iltapäiväkerhon ohjaajia.

Koulu on tärkeä kokoontumispaikka kylän yhdis-
tyksille. Voimistelusalissa on viikottain liikunta-
kerho lapsille ja aikuisille. Linja-autot kulkevat 
kouluaikoina aamuisin ja iltapäivisin reittiä Kolis-
timenmäki, koulu, Raala, Rannikonmäki. Lisäksi 
koululaiskyydit hoidetaan taksiliikenteellä.

PALVELUT JA YRITYKSET: 
Kylän alueella toimii monta pienyritystä ja yrittä-
jää. Toimialueita on monia, joista mainittakoon 
mm. polttopuu ja sahatavara, maanrakennusu-
rakointi, maatalouskoneurakointi, metsäkoneu-
rakointi, maatalous, puutarha- ja mehiläistalous, 
karjatalous, hevostalous, ratsastustallitoiminta, 
sähkö - ja putkiasennus, lVI- suunnittelu ja ura-
kointi, nuohous, eläinlääkäri, hyvinvointiala, per-
hepäivähoito, laiturien myynti ja asennus, auton 
asennus ja maisema- ja pihasuunnittelu.

Rusutjärvi-seura hoitaa kylän yhteisen vesi-
alueen osakaskunnan venepaikkavuokrausta ja 
huolehtii Koulurannan, Kokkorannan ja Kolisti-
menrannan siisteydestä ja laiturien kunnossapi-
dosta.

RUSUTJÄRVEN KYLÄN ERIKOISUUKSIA: 
Kylän keskipisteenä on luonnollisesti Rusut-
järvi. Järven pinta-ala on 132 ha, keskisyvyys 
on 2,52 metriä ja se kuuluu Vantaanjoen 
vesistöalueeseen. Se laskee Vuohikkaanojaa 
pitkin Tuusulanjärveen. Luontosuhteiltaan ar-
vokkaiksi alueella on arvioitu järven eteläpäässä 
Kirjokallionojan kosteikko sekä länsirannan ter-
valeppäkorpi, Ämmänhaudanmäen harjumetsä 

Kylän yhdistysten yhteisenä tiedotuskanavana 
toimii Rusutjärvi-seuran www-sivu osoitteessa 
www.rusutjarvi.fi
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Juhani Vihanto ja Ismo Alahannula nostavat verkkoa Rusutjärven jäällä. (kuva: Eero Mattila)

Jokavuotinen Talvitapahtuma koulurannassa keväällä 2018. (kuva: Olli Liedes)
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sekä Vuohikan räme ja harjurinne (Tuusulan 
yleiskaavatyöryhmä 1988). Valuma-alueen maa-
perästä noin puolet on savea, neljännes soraa ja 
neljännes hiekkaa. 

Järvellä on suuri virkistyskäyttöarvo. Järven 
kalakantoja pidetään yllä ja kehitetään vuo-
sittaisilla istutuksilla. Kyläläisten ylläpitämien 
kolmen uimapaikan lisäksi järven rannalla on 
myös Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin 
yhteinen yleinen uimaranta. Myös monen muun 
yhteisön jäsenet virkistyvät Rusutjärvellä. Näis-
tä mainittakoon mm. Tuusulan Seurakunnan 
leirikeskus, Poliisien kesäkotiyhdistys/rantahu-
vila, Paasikiven Nuorisokylän Säätiö/leirikeskus 
ja rantasauna, Keravan kaupungin Kesärinteen 
leirikeskus ja sauna, Tuusulan kunnan Metsä-
pirtti/ leirikeskus ja sauna.

Muista erikoisuuksista mainittakoon Tuusulan 
Seudun vesilaitoksen pohjaveden pumppaamo 
ja keinopohjavesilaitos, jossa Päijännetunnelin 
vettä imeytetään järven itäpuolella olevaan so-
raharjuun. Rusutjärven tekopohjavesilaitoksesta 
pumpataan päivittäin 5000-6000m3 Tuusulan 
seudun vesilaitoksen käyttöön. Rusutjärven 
pintavesi ja harjumuodostuman pohjavesi ovat 
virtausyhteydessä keskenään, siksi järven ve-
denlaatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Harjumuodostumasta pumpattua pohjavettä 
käytetään Tuusulan lisäksi mm. Keravalla, Jär-
venpäässä, Mäntsälässä ja Sipoossa.

Suomen suurin siirtolohkare ”Tapionkivi” sijait-
see kylän pohjoisosassa ja kylän länsilaidalla 
aivan Siippoon kylän rajalla on mikroautorata, 
jota ei valmistumisensa jälkeen käytännössä 
koskaan ole otettu käyttöön.

KEHITTÄMISKOHTEET: 
Kyläläiset ovat kokoontuneet kyläsuunnitelman 
suunnittelupajaan kymmenen kertaa. Tapaami-
sissa keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat 
mm. liikenneturvallisuus, kylätien kunnossapito, 
palvelut, yhteisöllisyys ja turvallisuus. 

Rusutjärven vedenlaadun parannustoimia pide-
tään yleisesti kylällä tärkeänä. Kunnostustoimilla 
ja järven virkistyskäytöllä on keskeinen rooli 
kyläläisten arjessa. Kunnostuksella on jo saatu 
rohkaisevia tuloksia, mutta työtä on jatkettava 
yhdessä kyläläisten ja Tuusulan kunnan kanssa. 
Rusutjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman 
toteutuminen koskettaa käytännössä kaikkia 
Keski-Uudenmaan asukkaita.

Lähteet: 
•Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä: Ru-
sutjärven pohjavesialueen suojelusuunnitelma 
1999 
•Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 
15/2018: Rusutjärven kunnostuksen toimenpi-
deohjelma 2004-2008 
•Tuusulan kunta: Rusutjärven kunnostus- ja hoi-
tosuunnitelma 2012-2022

Häriskiven kaava-alueen suunnittelu on sekä 
uhka että mahdollisuus Rusutjärven kylän tule-
valle kehitykselle.  
(kaava-alue merkitty karttaan punaisella)

Kyläläisten oma panos Rusutjärven kunnostus-
töiden käytännön toteutuksessa on ollut merkit-
tävä. Vesikasvien niittoja ja rantojen kunnostuk-
sia tehdään lähes vuosittain. 
Kuvassa Kari Vaittinen ruoppauslautalla.
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Nykyaika työryhmä: Pauliina Forsström, Eero Mattila, Tarja Savolainen
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LIIKKUMINEN JA VÄYLÄT 
TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKAJÄNNE JA TOTEUTUS

1. Lisätään kevyenliikenteen 
turvallisuutta.

Kevyenliikenteen väylät ovat 
riittämättömät. Tien reunaa on 
vaarallista kävellä tai pyöräillä. 

Nopeudet ovat liian kovia. Paljon 
koulukyytejä, josta korkeat kustan-

nukset koululle. 

A. Jatkettava kevyen liikenteen väylien 
rakentamista erityisesti koulun ympäris-

tössä sekä myöhemmin 
Siippooseen päin ja Nummitielle. 

B. Tervetuloa Kylään - kyltit, 
joissa nopeuden huomiointi. 
C. Ajonopeuksien mittaus. 

A: 5 v. - Kunta ja ELY 
B: 1 v. - Kunta, kyläläiset, LEADER-rahoi-

tus, mahdollinen sponsorirahoitus 
C: 1 v. - Kunta ja ELY

2. Joukkoliikenteen ylläpitäminen ja 
kehittäminen

Bussivuoroja on kouluaikoina 
aamuisin ja iltapäivisin Hyrylään. 

Sampo-kyyti on toiminnassa. Liityn-
täliikenne Helsingin suuntaan on 
käymistilassa. Yhteydet Keravan 

suuntaa ovat toimivat.

A. Tarvitaan tietoa kyläläisille joukko-
liikenteestä ja jatkoyhteyksistä sekä 
liityntäpysäköinnistä mm. Hyrylään, 

Helsinkiin, Hyvinkäälle. 
B. Asukaskysely tarpeista. 

C. Selvitys muiden kylien tarpeista. 
D. Tutkitaan koululaiskyytiä myös 

yleiseen käyttöön.

A: 1 v. / HSL:n aloittaessa Tuusulassa. 
B: 2 v. 
C: 3 v. 
D: 2 v. 

 
Kyläläiset, kyläyhdistys, kunta ja 

kehittämisverkosto.

3. Teiden kuntoa parannettava.

Rusutjärven tiet ovat huonokun-
toisia ja talvella jopa vaarallisia. 
Asfaltti on reikäistä. Talvisin tien 

hoito on huonoa ja auraus tehdään 
viiveellä ja tiet ovat talvella 

polanteisia. 

A. Asfaltti on uusittava. 
B. Aurauksen laatua ja liukkauden 

estoa on parannettava.

A. 1-3 v. ELY-keskus, kunta. 
B. 1v. ELY-keskus, kunta.

4. Riittävä katuvalaistus.
Valaistusta ei ole kaikkialla. Valot 
toimivat puutteellisesti. Vaarallista 

esimerkiksi koululaisille.

A. Katuvalaistus tarkistettava ja tarpeen 
mukaan rakennettava. 

B. Asukaskysely tarpeista.

A. 3-5 v. ELY-keskus, kunta 
B. 2v. Kyläyhdistys

Kehittämiskohteet

Veli-Pekka Vihanto vetää rekeä kylän talvitapahtumassa. (kuva: Olli Liedes)
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TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKAJÄNNE JA TOTEUTUS

5. Kioski, kahvila, 
kokoontumispaikka. 

Koulun tiloja käytetään tarvittaessa 
kyläyhdistyksen ja muiden tahojen 
kokoontumiseen. Ei kioskia/kahvi-
laa. Metsäpirtillä ei ole juurikaan 

kyläläisten käyttöä.

A. Selvitetään kunnan omistamien 
kiinteistöjen käyttöä. 

B. Etsitään muita kylän yhteisiä 
toimipaikkoja erityisesti kesäaikaan

A. 1 v. - Kyläyhdistys. 
B. 1-3v. - Kyläyhdistys selvittää mm. Kun-
nan tilakeskus, seurakunta, Kesärinne, 

Metsäpirtti. Yhteistyösopimus em. tilojen 
käytöstä esim. talkoita vastaan. 

6. Päivähoitopalvelu. Ei ole. Asukaskysely tarpeista. 2 v. - Kyläyhdistys.

7. Terveyspalvelu. Ei ole. Koulun terveydenhoitaja myös muiden 
käyttöön. Asukaskysely tarvittaessa.

2 v. - Selvitystyö: Kyläyhdistys, 
Toteutus: kunta

8. Konekorjaamo. Ei ole. Etsitään esim. sepän pajalle yrittäjä. 1-3 v. Yhteisten maa-alueiden osakaskun-
ta, kyläyhdistys.

9. Ruokapalvelu. Ei ole. Kouluruoka kohtuuhintaan muillekin. 
Asukaskysely kiinnostuksesta.

1-3 v. selvitystyö: kyläläiset, 
toteutus: kunta

10. Kyläavustaja / kylätalkkari. Alkaa vuonna 2018.
Kyläavustajan tehtävä otetaan käyttöön 
keväällä 2018. Tiedotetaan kyläläisiä 
palvelusta. Kartoitetaan toimipistettä.  

1 v. - Kyläyhdistys.

11. Valokuituverkko. Ei ole.
A. Asukaskysely tarpeista. 

B. Selvitystyö verkon 
rakennuskustannuksista.

A. 2v. - Kyläyhdistys.  
B. 3-5 v. - Selvitystyö: kyläläiset, LEADER 
(EMO). Toteutus: ELY-keskus, verkko-ope-
raattorit, maanomistajat, osakaskunnat. 

Pohjatyötä tehtävä.

12. Paikallinen palveluluettelo. Ei ole. Luettelo Rusutjärven nettisivuille 
sisältäen palvelukuvaukset. 1 v. - Kyläyhdistys.

PALVELUT 

Suomalaisessa Paikannimikirjassa 2007 Sirkka Paikkala kirjoitti nimen Rusutjärvi tulleen sanas-
ta rusottaa, järven vesi kun on punaruskeaa.
Pidän nimen perusteena järven sorarantoja, varsinkin itärannalla. Ruotsiksi grus. Ruotsin kielessä 
sora on grus  (grooss, gruus, gruss) ja siitä nimi Rusut järvi. Ruusinkangas Nivalassa ja Raahessa, 
nimissä  grus. Hauholla on talo Roosi sorakankaalla ja siinä tuo grooss). 
Limingassa Rosinkangas on sorakangas. Lopen Launosissa Rosi on soramaan peltoa.
Sanassa Rusut- pääte  -ut  on adjektiivipääte - Rusutjärvi  = ‘sorajärvi’.

Lähde: Paikannimien Maamme-kirja, Ilmari Kosonen.

Olli Liedes kokosi kylän kehittämiskohteet taulukoiksi: Ideoinnissa mukana mm. Harri Luostari, 
Kati Luostari, Tarja Savolainen, Antero Rannikko, Eero Mattila, Jari Raita, Markku Keskimäki, Min-
na Aho, Ulla-Maija Helenius, Ilse Kuutsa, Heikki Mattila, Martti Mattila, Eero Vihanto, Pirjo Vihanto, 
Anette Vihanto, Veli-Pekka Vihanto, Pauliina Forsström, Vesa Olander, Anja Lehtinen, Mika Fallström, 
Markku Vuoristo, Irma Vuoristo, Riitta Tamminen, Anne Melart, Antti Kaikkonen
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13. Rusutjärven kunnossapito.

Järvi on kohtalaisessa kunnossa. 
Konsulttiselvityksiä on tehty. Paljon 
hoitotoimenpiteitä toteutettu esim. 
veden laadun seuranta, ruoppaus, 
hoitokalastus, rantojen aluskasvilli-

suuden karsinta. 

A. Kunnan budjetoimat resurssit 
(30.000€/v) aktiivikäyttöön.  

B. Selvitetään muita rahoituskanavia 
järven ja kalakannan kunnossapitoon.  
C. Vuosittaisten hoitotoimenpiteiden 

budjetti, suunnitelma ja seuranta. Suun-
nittelu ja työnjohto paikallisin voimin.

Vuosittain. Vesialueiden osakaskunta, 
kyläyhdistys. Rahoitus: Kunta, kylä ja EMO 
tiedottaa toisilleen tarpeista. Mahdollinen 

rahoitusyhteistyö.

14. Ehjät ja tukevat laiturit.

Laiturien kunto vaihtelee ja niitä 
korjataan ja ylläpidetään kylän 
talkoovoimin Rusutjärviseuran 

budjetin puitteissa.

Etsitään kunnan kanssa malli, jolla 
voidaan taata ehjät ja tukevat laiturit, 

koska ne ovat laajasti kaikkien yleisessä 
käytössä. 

1-3 v. Vuosittainen kuntotarkastus. Yhteis-
työssä kunnan kanssa. 

Rahoitusvaihtoehtoja tarvittaessa: EMOn 
pieninfra tai investointirahoitus.

15. Siistit uimarannat. Uimarannat ovat perussiistit. Ran-
noilla ei ole roska-astioita. 

A. Pidetään talkoilla Rusutjärven kylän 
uimarannat hyvässä ja siistissä kunnossa 

sis. kasvillisuuden harvennus.   
B. Uimarannoille sääntökyltit/ohjeet, huo-

mioiden ruoanlaitto rannalla ja siisteys. 
C. Rantatoimikunnat Kolistimen- ja kok-

korantaan. Turvallisuusasiat huomiotava. 
Eläinten uimapaikat ja kalastusohjeistus 

uimarannoilla määriteltävä.

Talkoot vuosittain. Kumppanuus kunnan 
kanssa koulun rannan osalta. Maisemointi 

ja kyltit pystytyksineen rahoitettavissa. 
Rahoitusta katsottava kunnan (ostopalvelu, 

osallistava) ja EMOn kanssa.

16. Muu siisteys kylässä.
Tonttien siisteys vaihtelevaa. 

Yleisesti hyvällä tolalla. Tienvarret 
siivotaan vuosittain talkoilla.

Tonttien siisteys omistajien vastuulla. 
Tuetaan yhdessä siisteyttä ylläpitävää 

kulttuuria. Pidetään siivoustalkoita. 
Vuosittain. 

YMPÄRISTÖT JA MAISEMA 

Rusutjärven koulun oppilaat suunnittelivat omaa ”Unelmien Rusutjärveä” kyläsuunnitelmaa varten 
koulun rehtorin Ismo Leinosen johdolla.
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17. Paikallisten yhdistysten ja seuro-
jen välisen toiminnan lisääminen.

Alueella on paljon eri yhdistyksiä ja 
seuroja. Yhdistysten välillä on vain 

vähän yhteydenpitoa.

Kyläyhdistys kutsuu yhdistykset koolle. Kylän 
eri yhteisöjen ja seurojen esittäytyminen 

kyläläisille.  Tiivistetään yhteistyötä alueen 
yhteisten asioiden eteen mm. kuntaan päin. 

Kartoitetaan kunnan keskeiset päättäjät. 
Kutsutaan kunnan päättäjiä tapaamisiin. 

Vuosittain. Toteutus: mm. kyläyhdistys, 
Yhteisten maa-alueiden osakaskunta, 
Yhteisten vesialueiden osakaskunta, 

vanhempainyhdistys. Tarvittava rahoitus: 
kylän toimijat, Keski-uudenmaan yh-

distysverkosto ry, EMO ja kunta.

18. Edunvalvontasuunnitelma Ei ole.
Tehdään edunvalvonta - ja vaikuttamissuun-

nitelma sisältäen mm. Häriskiven alueen 
kaavoitus.

1 v. Kyläyhdistys, työryhmät.

19. Tiedottamisen lisääminen.

Tiedottaminen tapahtuu nykyisin 
seuran sivuilla, somessa, seuran 
sähköpostilla, ilmoitustaululla ja 

laatikkojakelulla.

A. Lisätään kanavia tiedon jakamiseen, 
kommunikointiin, turvallisuuden edistämiseen 

esim. kylän Whatsapp-ryhmä, keskustelury-
hmät kyläyhdistyksen sivuille.  

B. Lisätään ilmoitustauluja / nykyisten sijoit-
telu.

A. 1v. Kyläyhdistys 
B. 1-3v. Kyläyhdistys. Rahoitus: EMOn 

pieninfra.

20. Kyläläisten yhteinen sauna 
ja avanto. Ei ole.

Selvitetetään kunnan ja seurakunnan 
nykyisten rantasaunojen käyttömahdollisuutta 
sekä uuden yleisen saunan mahdollisuuksia.

1-3v. Kyläyhdistys.

21. Monipuoliset kyläläisten 
yhteiset tapahtumat.

Vakiintuneet tapahtumat: 
Talvitapahtuma, kyläkirppis, 

juhannuskokko, elokuun ranta-
tanssit, teatterimatkat.

Kehitetään ja uudistetaan nykyisiä tapahtu-
mia. Tehdään kyläläisten toiveiden mukaisia 

uusia tapahtumia esim. nuorison oma 
tapahtuma. Kehitetään aktiivisesti 

tapahtumayhteistyötä yhteisöjen kesken.  

1v. Kyläyhdistys.

22. Monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet. 

Pääasiassa koulu ympäristöineen 
ja järvi tarjoavat harrastusmah-

dollisuudet. 

Selvitetään ainakin seuraavia: 
- kylän vuokra-/lainavene 
- ulkoilureittejä 
- leikkipuisto 
- mikroautoradan aktivointi 
- kerho- ja leiritoimintaa (mm. Metsäpirtin 
hyödyntäminen) 
- koulun yleinen salivuoro kyläläisille 
- talvisin monipuolisemmat hiihtoladut 
- luistelu-ura järvellä  
- yhteistyö liittyen harrastustoimintaan 

1v. Kyläyhdistys. Rahoitus: EMOn ja kunta. 
Ostopalvelu kunnossapidosta.

YHTEISÖLLISYYS JA HARRASTUKSET

TAVOITE NYKYTILA TOIMENPITEET AIKAJÄNNE JA TOTEUTUS

23. Tehdään kylälle 
Turvallisuussuunnitelma Ei Turvallisuussuunnitelmaa.

Perustetaan turvallisuussuunnitelman 
valmisteluun työryhmä ja yhdistetään suunnitelma 

osaksi elävää Rusutjärven kyläsuunnitelmaa. 

1-2v. Rahoitus: Tuusulan kunta, kyläyhdis-
tus, pelastusalan toimijat (SPEK).

MUUTA

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ: 
Uudenmaan Kylät ry https://www.uudenmaankylat.fi
Suomen Kylätoiminta ry http://www.kylatoiminta.fi
Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry http://www.kehu.fi
Eteläisen Maaseudun Osaajat EMO ry http://emory.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK  http://www.spek.fi/Suomeksi
Leader Suomi http://www.leadersuomi.fi/fi/
Maaseutuverkosto https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/
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        RUSUTJÄRVEN YHTEISEN VESIALUEEN OSAKASKUNNAN OHJEET

PYYDYSMERKIT SELVÄSTI NÄKYVIIN !
nimi ja puh.nro (tai osoite) oltava merkissä luettavissa

VENEPAIKKOJEN HINNAT:  
Rusutjärvi-seuran jäsenet 40€/kausi / Ei jäsenet 60€/kausi

KALASTUKSEN RAJOITUKSET:
Verkon alin silmäkoko on 55mm
Hauen kuturauhoitus on Tilloonlahden pohjukassa jäiden lähtöön asti
Kuhan rauhoitusaika on 15.5. - 30.6., jolloin verkkokalastus on kielletty koko vesialueella
Pyydetyn kuhan alin mitta on 45cm
Rysiä ja verkkoja ei saa ketjuttaa - pyydysten väliin 50 metrin väli. 
Vesilintujen metsästys on sallittua pyyntiaikana maanantain klo 06.00 ja perjantain klo 18.00 
välisenä aikana
Rapu on rauhoitettu kokonaan
Moottoriveneen ja vesiskootterin moottoriteho saa olla enintään 5hv.

Kalastusluvat ja –maksut  Euroa/ kausi/ kerta
Katiska ja pikkurysä 10€
Virveli/uistin 10€
1kpl pitkäsiima max 100 koukkua/ruokakunta 15€
1kpl verkko max 30m per ruokakunta 30€
1kpl verkko max 30m per ruokakunta yli 50000 yksikköä 20€
Joukkuelupa/osanottaja 1€
Vesilintujen metsästys 50€

Lupien myyjät 
Anja Lehtinen, 040-8256969, Koivumäentie 224, Verkko, pitkäsiima, virveli, katiska ja metsästys.                
Juhani Vihanto,  050-5261852, Kolistimentie 65,  Virveli, katiska                                                                             
Veli-Pekka Vihanto, 0400-804058, Kolistimentie 112, Virveli, katiska                                                                       
Antero Rannikko, 040-5506199, Koivumäentie 213, Virveli, katiska      
Vanha Unkka (KTK) Kahvila/Ravintola, Hämeentie 18, Virveli, katiska
SOITA LUVANMYYJÄLLE JA SOVI HAKUAIKA ENSIN!

Muuta huomioitavaa 
Rannoilla kulkeminen ja kalastus on jokamiehenoikeuden nojalla tiheän asutuksen takia rajoitettua. 
Pihoilla ja viljelyksillä kulkeminen on kiellettyä.   

Venepaikat
Rusutjärvi seura ry/Harri Luostari 0400-662 078

Tuusulan Rusutjärven venepaikat kaudelle (2018) ovat jaossa. Mikäli tahdotte jatkaa venepaikkaoikeut-
tanne, pyydämme että ilmoitatte asiasta pikimmiten, kuitenkin viimeistään 31.3.2018 Rusutjärvi-seuralle 
osoitteeseen: seura@rusutjarvi.fi Tämän jälkeen venepaikat vapautetaan jonossa oleville.
Pyydämme myös ilmoittamaan yhteystietonne (nimi, osoite, s-postisoite sekä puhelinnumero) venepaik-
karekisteriin s-postilla: seura@rusutjarvi.fi
Venepaikkarekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Mikäli Teillä on kysyttävää, voitte olla yhteydessä s-postilla seura@rusutjarvi.fi tai soittamalla numeroon 
0400-662078 /Harri Luostari, puheenjohtaja Rusutjärvi-seura ry
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Kaikki 18 Rusutjärven koululaisten “Unelmien Rusutjärvi” -suunnitelmaa löytyvät www.rusutjarvi.fi



Kyläavustaja Jukka Pitkänen vastaa arkisin klo 8-16 numerosta 041-4740 343.
Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat erityisesti ikääntyvien kyläläisten arkea. 
Kyläavustajan palveluita voivat olla esim. lumityöt, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, sii-
voaminen tai puiden pilkkominen. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä. Työkalut ja 
-välineet tulevat työn tilaajan toimesta
Kyläavustajan palvelu maksaa 10€ / työtunti + kilometrikorvaus 0,42€/km (koululta laskien). 
Rusutjärvi-seura toimii laskuttajana. Verotuksessa laskusta saa kotitalousvähennyksen.

RUSUTJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2018
Toimitus: Harri Luostari, Kati Luostari, Olli Liedes, Tarja Savolainen,  
Antero Rannikko, Eero Mattila
Taitto: Eero Mattila
Painopaikka: Kirjapaino Brandi Oy, Vantaa
www.rusutjarvi.fi

Uudenmaan Kylät ry/ Pirkko Kaskinen
EMO ry / Kim Smedslund
Tuusulan kunta / Heidi Hagman
Rusutjärven koulu / Ismo Leinonen

Hauskaa Juhannusta!


