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JOHDANTO

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke ja Lusin kyläyhdistys järjestivät yhdessä Lusin kylässä kyläkävelyn 
lauantaina 22.9.2012. Kyläkävelylle osallistui 27 henkilöä. Lähtö ja kahvitukset tapahtuivat Lusin koululla. 
Kiitokset mahdollisuudesta käyttää koulua ja koulun ruokatilaa rehtori Salla Walldenille. 

Suurkiitos lusilaisille Kaija Järviselle ja Pekka Ojaselle järjestelyistä, Matti Lunkalle ja Pia Parikalle osallistumi-
sesta kyläkävelyn kohteiden esittelyyn. Kiitokset kylätoimikuntalaisille sekä Lusin koululle ja kaikille kyläkäve-
lyyn osallistuneille!

Kyläkävelyn yhtenä tarkoituksena oli tehdä löytöretki omaan kylään, nähdä tutut ympäristöt uusin silmin. Lu-
sin kylässä tutustuimme kylän keskustan jo maisemasta kadonneisiin tai siinä yhä vaikuttaviin merkittäviin ra-
kennuksiin, historiasta muistuttaviin muistomerkkeihin, kulttuuriympäristön rakennusaineksiin kuten vanhoi-
hin kyläteihin, vuosisatoja viljelyksessä olleisiin peltoihin ja kulttuurimaisemassa työskenteleviin lampaisiin. 
Kyläkävelyllä muistutettin myös vieraslajeista, joiden torjunta on kaikkien asia. Kylästä löytyi mielenkiintoisia 
kohteita ja keskustelua riitti koko iltapäiväksi. Reitti kulki ensin kyläkeskustan läpi, jonka jälkeen pidettiin kah-
vi- ja keskusteluhetki. Lopuksi siirryimme autoilla Kiialankankaalla sijaitsevalle Punaisten hautapaikalle sekä 
tutustuimme lampaiden laidunnukseen Pihlajanmäessä. 

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kylien omaleimaisuutta. Lisäksi on 
tavoitteena hyödyntää löytyneitä maisema-, kulttuuri- tai luontoarvoja asukkaiden, kylien ja yritysten toimin-
nassa. 
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Lusin kylän kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet

Kohde 1. 
Puutarhan vieraslajit ja niiden torjunta

Puutarhan haitallisia vieraslajeja ovat jättiputki, ko-
mealupiini, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansirue-
tana. tässä kohteessa tutustuimme JÄttiPaLsaMiin, 
joka leviää kosteikoissa ja rantametsissä. suomessa jät-
tipalsami kasvaa usein asutuksen läheisyydessä, koska 
se on alun perin tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi 
puutarhoihin. Pihoilta se kulkeutuu edelleen sopiviin 
kasvupaikkoihin, mm. tunkioille, rannoille, pellonlai-
toihin.  Monet kasvustoista ovat saaneet alkunsa, kun 
puutarhajätettä on kuljetettu luontoon tonttien ulko-
puolelle. Kasvi leviää erityisen helposti joki- ja puron-
varsia myöten. Luontoon levitessään se valtaa kasvu-
alaa tukahduttaen kaiken muun kasvillisuuden.

torJUnta: 
Jättipalsamin siemenet ovat lyhytikäisiä ja suurin osa 
niistä itää heti seuraavana vuonna. Koska jättipalsami 
uudistuu vain siemenistä, uusia siemeniä ei saa pääs-
tää muodostumaan. 

Pienet jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitke-
mällä ennen siementen kypsymistä, mieluiten jo en-
nen kukinta-aikaa. Kitkeminen kannattaa toistaa kol-
me kertaa kesän aikana ja varmistaa vielä seuraavana 
vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä synty-
mään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. 
Laajat kasvustot kannattaa niittää. Niiton jälkeen tulee 
varmistaa, ettei yhtään kukkivaa kasvia pääse synty-
mään. Kitketyt ja maahan tai kompostiin jätetyt versot 
voivat jatkaa elämäänsä kukkien ja siemeniä muodos-
taen. Jos kasvin katkaisee, se kasvattaa hanakasti uusia 
versoja.

Siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien mu-
kana uusille asuinpaikoille, joten siemeniä sisältäviä 
kasvinosia kannattaa käsitellä varoen. 
siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän 
metrin päähän!

istuta mieluummin lehtopalsamia.
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Kohde 2. Hoivakoti Paavali

Arvot: 
Hoivakoti Paavali on entinen vaivastalo sekä kunnallis-
koti. Heinolan pitäjä osti vonna 1901 Valerian Saarhol-
milta Iso-Huovilan tilan Lusista. Vaivaistalo valmistui 
vuonna 1904. Taloa alettiin 1910-luvulla kutsua kun-
nalliskodiksi, mutta kansan suussa vaivaistalosta luo-
vuttiin paljon myöhemmin. Vuonna 1954 valmistuivat 
muutostyöt sekä laajennusosa ja samasta vuodesta 
alkaen virallinen nimi oli vanhainkoti. Toiminta van-
hainkodissa päättyi vuonna 1996, Monien vaiheiden 
jälkeen kunta sai kiinteistön myydyksi 2000-luvulla. 
Talo on jälleen saanut arvoisensa toiminnan Hoivakoti 
Paavalina. 

Ulkoasultaan ja muodoltaan rakennus on ajalleen tyy-
pillinen vaivaistalo. Uusrenessanssin piirteitä edus-
tavassa pitkässä päärakennuksessa on ristipäädyt. 
Päärakennuksen luoteispuolella on uusklassistinen 
entinen hourula. Vanhan tilakeskuksen rakennuskanta 
sijaitsee hoivakodin itäpuolella. Vellikellolla varustettu 
1800-luvun väentupa toimi aikoinaan museona. Lusin-
tien varrella on jäljellä suuri riihirakennus. 

Runsaasti hyvin säilynyttä ra-
kennuskantaa sisältävällä ko-
konaisuudella on paikallishis-
toriallista arvoa sekä tärkeä 
merkitys Lusin kyläkeskuksen 
maisemassa. 

Toimenpidesuositus: 
Mielenkiintoisen historian 
omaava kohde kannattaa 
sisällyttää kylän mahdolli-
selle kulttuuripolulle. 
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Kohde 3. Lusin pappila

Arvot: 
Lusin kylän Vihuenjärven rannassa oli seissyt kappa-
laisen virkatalo eli puustelli ainakin 1690-luvun alusta 
lähtien. Huonokuntoisuuden vuoksi valmistui uusi pa-
pin toivoma päärakennus Parkkolaan 1800-luvun lop-
pupuolella. 

1800-1900 -lukujen vaihteessa kappalaisena oli mm. 
Kaino Uino, sylvi Kekkosen isä. 

Vuoden 1901 Jyränkö-lehden ensimmäisen numeron 
etusivulla oli luettavissa seuraava ilmoitus: “Heinolan 
kunnan säästöpankki Lusin pappilassa avataan torstai-
na 10.1.1901 klo 10 ja pidetään auki kuukauden 1:nä 
ja 3:na torstaina.” Toimintaa kesti yli 20 vuotta. 

Parkkolan pappilan pihapiirin rakennukset paloivat 
23.5.1924. Navetan alkuperäinen alaosa on edelleen 
nähtävissä nykyisessä navetassa. 

Pappilasta on jäljellä muistomerkki. 

Toimenpidesuositus: 
Mielenkiintoisen jo maisemasta kadonnut kohde kan-
nattaa sisällyttää kylän mahdolliselle kulttuuripolulle. 

Muistomerkin ympäristö pidetään jatkossakin siistinä 
pusikoista. 
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Kohde 4. Muistomerkki

Arvot: 
Lusissa käytiin merkittäviä taisteluja vuonna 
1918 tammi-maaliskuun aikana. Lusin taistelujen 
muistomerkki paljastettiin 31.10.1965. Se on alueen 
raivauksen yhteydessä löytynyt luonnonkivi. Kiveen 
kiinnitetyn laatan suunnitteli heinolalainen taiteilija 
armas Lähteenkorva. 

Toimenpidesuositus: 
Kulku muistomerkille tapahtuu ojan ylitse. tähän ol-
isi suositeltavaa rakentaa kevtrakenteinen silta, joka 
mahdollistaa ojan ylittämisen heikompijalkaiseltakin 
kaikkina vuodenaikoina. Liuskekivikäytävän jatkamin-
en ojan ylityspaikalle asti. 

Muistomerkin vieressä pensasaidan juurella kasvaa 
jättipalsamia, joka on syytä poistaa ennen kuin kasvi 
leviää laajemmaksi kasvustoksi. Kohde kannattaa sisäl-
lyttää kylän mahdolliseen kulttuuripolkuun.
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Kohde 5. Lusin majatalo

Arvot: 
toinen kyläkävelyn jo maisemasta hävinneistä 
kohteista. Lusin majatalo oli yhdessä niemelän 
kanssa Heinolan seudun vanhin. sieltä tunnetaan 
seudun ensimmäinen päätoiminen majatalon pitäjä 
jo 1700-luvun lopulta. 

Lusin majatalona toimi Pessala. Kalle Pessala 
muistetaan 1930-luvulta henkilönä, jonka aikana 
kievarilaitos lopetettiin. Presidentti Kyösti Kallio 
pysähtyi seurueineen majataloon onnittelemaan 
hääparia matkalla pohjoiseen. Viljo takala ja Liisi 
Pessala vihittiin tuolloin 1930-luvun lopulla. 

Kuvassa kyläkävelijät seisovat majatalon kohdalla. 
Nykyään paikalla kulkee tie. 

Toimenpidesuositus: 
Kohde kannattaa sisällyttää kylän mahdolliseen 
kulttuuripolkuun.

Kohde 6. Puhelinkeskus

Arvot: 
Puhelinkeskustalo, Varpu Vesala. 
Heinolan alueella oli jo 1910-luvun alussa kaksi pi-
entä puhelinkeskusta, toinen Lusissa, toinen Kosken-
myllyllä. Kyseiset linjat olivat valmistuneet ilmeisesti 
v. 1892. Vuoden 1925 puhelinluettelon mukaan Lu-
sin keskuksessa oli 14 liittymää. Puhelinkeskuksen 
hoitajaa pidettiin tuon ajan tietotoimistoina, koska 
puhelun välittäjällä oli suuri kiusaus jäädä kuuntele-
maan puhelua. 

Ronsillantien alkupäässä on vaalea talo, jossa si-
jaitsi 1960-luvulle saakka Lusin puhelinkeskus. Vi-
imeisenä keskuksen hoitajana oli aune Viitanen. 

Toimenpidesuositus: 
Kohde kannattaa sisällyttää kylän mahdolliseen 
kulttuuripolkuun.
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Kohde 7. ronsilta

Arvot: 
Ronsilta on tehty reilusti 1800-luvun puolella isoista 
lohkotuista kivistä. Ronsillantieksi nimetty tienpätkä 
kulkee Ronsillan kautta, jonka ali kulkee Ronsillanjoki. 
Tämä tie on ollut viime sotiin saakka osa pääväylää 
Hartolaan, Sysmään ja aina Jyväskylään asti. 

Toimenpidesuositus: 
Sillan ympäristö pidetään siistinä pusikoista. Kulku sil-
lan alle säilytetään ja pidetään kunnossa. tien varres-
sa olevat kiviröykkiöt raivataan esiin. samoin vanhat 
paksurunkoidet puut raivataan esiin. 
Tie ja silta kannattaa sisällyttää kylän mahdolliseen 
kulttuuripolkuun.
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Kohde 8. 
Lusin kulttuurimaiseman elementit

Arvot: 
Lusin kylästä on ensimmäinen maininta jo 
1400-luvulta. Kylä on aikoinaan ollut Heinolan 
vanhimpia ja suurimpia kyliä. Lusin vanha ky-
lätontti sijaitsee entisen Suuren Savontien var-
rella Uotilan tilakeskuksen lähellä Heinäsen län-
sipuolella. Lusin kylällä on Kuninkaan kartaston 
ajoilta (1776 – 1805) asti viljeltyjä, historiallisesti 
arvokkaita peltoja, joista osa on jäänyt teiden ja 
osa rakentamisen alle. Vanhinta rakennuskan-
taa edustavat Lusintien varressa oleva Uotilan 
pihapiiri ja entisen Hartolan maantien varrella 
sijaitsevat entisen vanhainkodin pihapiiri ja Lu-
sin koulurakennukset. Uusien teiden maisemaa 
hallitsevasta luonteesta huolimatta Lusin kylän 
alue muodostaa monipuolista rakennuskantaa 
sisältävän kulttuurimaiseman, jossa vanhan ky-
län keskus näkyy vielä selkeästi.

Uotila on Mansikkalan rusthollin osatalo. Se on 
erotettu vuonna 1766. Uotilan tilakeskus sijait-
see Heinäsen lounaispäässä vanhan kylätontin 
vaiheilla. tilakeskusta ympäröinyt viljelymaise-
ma on muuttunut niin, että pihapiiri on jäänyt 
Lusintien ja valtatie 5:n puristuksiin. Uotilan au-
makattoinen klassistinen päärakennus on vuo-
delta 1800. Se on säilyttänyt hyvin alkuperäiset 
tyylipiirteensä. avointa, selkeän neliömäistä pi-
hapiiriä rajaavat luhtiaitta ja sementtitiilinavet-
ta. Uotilan pelto on historiallisesti arvokas loiva 
rinnepelto, jonka tiedetään olleen viljelyksessä 
jo yli 300 vuotta. Pelto rajoittuu Mäkelän maise-
mallisesti arvokkaaseen männikköön.

Lusi sijaitsee maisemallisen maakuntajaon mu-
kaan Hämeen viljely- ja järvimaan sekä itäisen 
Järvi-suomen rajalla. seudulle on ominaista met-
säisyys ja soita, karuja korpia ja rämeitä, on vain 
niukasti. Metsät  ovat pääasiassa kuusikoita ja 
sekametsiä. Maastonmuodoiltaan alue on vaih-
televaa, mutta melko loivapiirteistä, eikä suuria 
korkeuseroja esiinny. alueen peltoaukeat ovat 
maisemallisesti edustavia, mutta pienialaisia.

Toimenpidesuositus: 
Peltojen reunavyöhykkeet on mahdollista ottaa 
hoitoon ympäristötuen erityistuella. 

Kohde 9. 
Lusin koulu

Arvot: 
Lusin koulu sijaitsee Heinäsen ja Lusintien 
luoteispuolisella rinteellä entisen vanhainkodin 
vieressä. Lusin koulu syntyi, kun vuonna 1882 
Marjoniemeen perustettu koulu siirrettiin sama-
na vuonna Lusiin. Kouluna toimi ensin entinen 
rauhamäen päärakennus. alakansakouluna to-
iminut rakennus lienee 1800-luvun puolivälistä. 
Rakennusta on ilmeisesti kunnostettu 1930-lu-
vulla. alakoulun puistomaisemaa pihassa on 
jäljellä koulun aikainen talousrakennus. nykyin-
en klassistinen koulurakennus valmistui vuonna 
1937. Sitä laajennettiin vuosin 1987 ja 2002. Kou-
lun vieressä sijaitsevasta rivitalosta huolimatta 
koulun alue muodostaa edelleen yhtenäisen rak-
ennetun ympäristön ja ovat osa Lusin kylän kult-
tuurimaisemaa.

Kouluksi sopivien tilojen puuttuessa kunta osti 
valtamaantien varrelta Rauhamäen tilan elo-
kuussa vuonna 1882, jonne katsottiin myös kir-
konkyläläisten voivan taivaltaa. Myyjänä oli Juho 
Pohjola, joka oli saanut tilan henkikirjoittaja Win-
terin vararikon jälkeen. Opetus siirrettiin nyt kun-
nan ensimmäiseen koulurakennukseen. toisena 
luokkana käytettiin tilan salia ja toisena pihalla 
ollutta työväen asuntoa. 

Koulu juhlii 130 vuotista taivaltaan 9.11.2012.

Toimenpidesuositus: 
Kohde kannattaa sisällyttää kylän mahdolliseen 
kulttuuripolkuun.
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Kohde 10. 
Punaisten hautapaikka 

Arvot: 
Punaisten riveissä kaatuneiden ja teloitettujen 
muistomerkki, Kiialankangas. 
Muistomerkki paljastettiin 1948. Paikalla sijaitsee 
60:n henkilön joukkohauta.Paikallisen perimätiedon 
mukaan sysmän suunnasta tulleet valkoiset valtasi-
vat kylän, jolloin osa punaisista pakeni Heinolaan, osa 
Kouvolaan päin. Punaisten kerrotaan menettäneen 
Lusissa n. 60 henkeä, joista osa teloitettuna Majatalon 
(Pessala) navetan ja vilja-aitan seinää vasten. Teloitet-
tujen ja kaatuneiden lisäksi punaisia menehtyi myös 
tahattomasti: Lusin taistelussa maaliskuun 3. päivänä 
valkoiset sulkivat 27 punavankia latoon, jonka pu-
naisten oma tykkituli sytytti tuleen. Kaikki vangit me-
nehtyivät. Lusin punaisten hautapaikka sijaitsee ns. 
Kiialan kankaalla tuusjärven rannalla. alussa hauta 
oli pelkkä kohoama puisine risteineen. Myöhemmin 
maanomistaja lahjoitti alueen seurakunnalle ja sinne 
pystytettiin muistomerkki 1940-luvulla. Kyläläiset ovat 
aiemmin hoitaneet hautaa, mutta pari viimeistä vuot-
ta se on ollut unohtuneena.

Toimenpidesuositus: 
Kohde kannattaa sisällyttää kylän mahdolliseen kult-
tuuripolkuun.
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Kohde 11. 
Lampaiden laidunnus, Pihlajamäki

Arvot: 
tilan nimi on Pihlajamäki. Viljelijöinä ovat ans-
si ja Pia Parikka. Kokoontumispaikka oli rie-
muriihen edusta, Viikinäistentie 203.

Viimeisessä kohteessa tutustuimme Pia Pari-
kan opastuksella lampaisiin kulttuurimaise-
man hoitajina. Pia kertoi omista lampaistaan 
ja minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia heil-
lä on. Kohteessa näimme myös mikä ero on 
lampaiden laiduntamalla alueella ja hoitamat-
tomalla alueella. saimme myös opastusta mitä 
tehdä, jos lammas juoksee tiellä vastaan. 
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YHtEEnVEto

Kyläkävely kesti viisi tuntia ja sai aikaan paljon keskus-
telua osallistujien kesken. Kylästä nousi esiin useita 
mielenkiintoisia kohteita, joita kannattaa esitellä his-
toriasta, rakentamisesta ja kulttuurista kiinnostuneille.   
Kyläkävelyn kohteista ja reitistä muodostuu kulttuuri-
polku, jonka voi laittaa kartan ja esittelytekstien kera 
kyläyhdistyksen nettisivuille. 

Usemmassa kohteessa näkyi vieraslajeja, erityisesti 
jättipalsamia. Kylässä kannattaisi käydä järjestelmäl-
lisesti läpi palsamikasvustoja, jotta niiden leviäminen 
saataisiin vähenemään. 

Kyläkävelyn reittikohteiden lisäksi keskustelua tuli ky-
lässä suunnitteilla olevasta EKO-talosta. Paikaksi on 
suunniteltu koulun läheisyydessä olevaa metsäistä rin-
nettä. Rakennuskohde on hyvä, sillä se ei riko pienipiir-
teistä viljelymaisemaa. Kouluun ja päiväkotiin on lyhyt 
matka, mikä on lapsiperheille merkittävä asia. 

Matkalla Punaisten hautapaikalle pysähdyimme  rapa-
kosken myllyn luona. Mylly on hävinnyt osittain puus-
ton taakse. rakennukset ovat myös huonossa kunnos-
sa. Puustoa poistamalla myllyn saisi näkymään tielle. 
Kyläläiset kokivat, että joen ylittänyt silta on muuttu-
nut tien nostojen myötä vaaralliseksi lapsille. 
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