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Tuusulan kunta
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Tuusulan kunta, lausuntopyyntö Markku Mattilan 
suunnittelutarvehakemuksesta

HEL 2015-005173 T 10 03 01

Tuusulan kunnan kaavoitustoimi on pyytänyt maakuntamuseon 
lausuntoa suunnittelutarvehakemuksesta, jolla haetaan lupaa 
omakotitalon muutostöille. Maakuntamuseo on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon.

Muutoksia suunnitellaan Päivölä nimisen tilan päärakennukselle. 
Tuusulan kulttuuriympäristöinventoinnissa todetaan kohteesta 
seuraavaa: ”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.” 

Rakennuksessa oleva 55 k-m²:n kokoinen myöhemmin tehty 
laajennusosa halutaan nyt korvata uudella laajennusosalla. Se 
rakennettaisiin entisten perustusten päälle ja eikä kerrosala kasvaisi 
nykyisestä.

Aluetta koskee Ympäristökeskuksen 22.6.1998 vahvistama 
oikeusvaikutteinen Nahkela-Siippoo-Rusutjärvi -osayleiskaava, jossa 
alue on rakennuspaikan osalta maa- ja metsätalousaluetta, 
viljelymaisema-aluetta (MV-1). Alueella on erityistä merkitystä 
maiseman ja kyläkuvan kannalta. Alueella sallitaan maa- ja 
metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 §:n tarkoittama 
hajarakentaminen. 
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Osayleiskaavassa Päivölä on merkitty suojelumerkinnällä sr(3). 
Kaavamääräyksissä todetaan, että rakennettu kokonaisuus tulee 
säilyttää siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Tila 
sijaitsee myös historiallisen maantien varrella (sr-t), jolla on 
kulttuurihistoriallista merkitystä maiseman ja kyläkuvan kannalta. 

Maakuntamuseolla ei ole suunnitelmista huomautettavaa. 
Maakuntamuseon näkemyksen mukaan laajennussuunnitelma ei 
vaaranna rakennukseen liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen 
säilymistä.
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