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Johdanto  
 
ProAgria Hämeen hallinnoima Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke ja Ruuhijärven kyläyhdistys 
järjestivät yhdessä Ruuhijärvellä kyläkävelyn 22.9.2012. Kävelylle osallistui 23 henkilöä. Kävely oli 
myös osa Lahden seudun ympäristöviikkoa. Ruuhijärvellä kuljettiin pitkin Ruuhijärven 
kulttuuripolkua. Kulttuuripolku kulkee kylän keskustan välittömässä läheisyydessä, reitin pituus on 
noin 2 kilometriä. Lähteenä tässä raportissa on käytetty myös Ruuhijärven kulttuuripolun aineistoa 
ja Ruuhijärven kyläyhdistyksen nettisivuja.  
 
Kiitokset Ruuhijärven asiantuntijoille ja kyläyhdistykselle kyläkävelyn suunnittelusta ja 
asiantuntijuudesta kävelyllä!  Kiitokset myös kaikille kävelylle osallistuneille!   
 
Kyläkävelyn yhtenä tarkoituksena oli tehdä löytöretki omaan kylään. Ruuhijärvellä tutustuimme 
mm. vanhaan kylänraittiin, muinaisjäännöksiin, maakunnallisesti arvokkaaseen kylän 
kulttuurimaisemaan ja vanhoihin rakennuksiin sekä niiden entisiin käyttötarkoituksiin.  
 
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kylien ja taajamien 
omaleimaisuutta.  Lisäksi on tavoitteena hyödyntää löytyneitä maisema-, kulttuuri-, tai 
luontoarvoja asukkaiden, kylien ja yritysten toiminnassa.  
 

 
 
 



 
Ruuhijärven kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet  

 
Kohde 1. Muinaismuistojen mäki ja  
nuorisoseurantalo 
 
Arvot: Vanhan nuorisoseurantalon palaessa 
1970-luvun puolivälissä on samaan 
paikkaan rakennettu uusi talo. Uusi talo 
rakennettiin talkoilla ja talo avattiin 1979. 
Yli satavuotias nuorisoseura toimii yhä 
aktiivisesti. Samassa pihapiirissä on 
vapaapalokunnan talo. Kohteet ovat 
maisemallisesti upealla paikalla keskellä 
kylää.   
 
Nastolan kaikki merkittävät 
muinaisjäännökset ja -kätköt on löydetty 
Ruuhijärveltä. Löydöt ajoittuvat pääosin 
rautakaudelle. Ristimäen rautakautinen 
kalmisto on Nuoriseurantalon lähistöllä. 
Talon pihalla on kalmiston muistokivi. 
Vainajat on haudattu polttamatta ja 
hautoihin on pantu mukaan mm. koruja ja 
työkaluja. Arkeologisten tutkimusten 
perusteella on voitu päätellä, että 
Ruuhijärven kylän seudulla on ollut pysyvä 
asutus viimeistään rautakauden lopulla.  
 
Toimenpidesuositus: Tontilla on 
muistomerkki vanhasta kalmistosta. Sen 
ympärille voisi istuttaa rautakautisia 
arkeofyyttikasveja kasvavan niityn.  
Arkeofyytteja ovat kaikki ne kasvit, jotka 
ovat saapuneet Suomeen ennen 1600-lukua 
ihmisen vaikutuksen ansiosta. Lämpimät 
rinnemaat tarjosivat elinympäristöjä sekä 
kasveille että ihmisille. Edelleenkin 
useimmat runsaslajisimmista kedoistamme 
sijaitsevat rautakautisilla asuinpaikoilla ja 
kalmistoilla. Osaa kasveista levitettiin 
tarkoituksella, mm. nurmilaukan sipuleita 
käytettiin ravintona. Jänönapilaa, 
mäkikuismaa sekä tummatulikukkaa 
rautakauden ihmiset ovat käyttäneet 
rohdoskasveina.  
 
Mäen kasvillisuutta kannattaisi hoitaa ja 
pitää alue avoimena ja matalana ketona.  



Kohde 2. Tienvarren puuston hoito- jalavat  
 
Arvot: Tielaitoksen hankkeessa kylään 
istutettiin satoja jalopuita. Kylän maatien 
varrella kasvaa vuorijalavia, 
metsävaahteroita, saarnia ja tammia.  Osa 
niistä on menehtynyt, mutta paikoin on 
vielä pitkiä säilyneitä puurivistöjä. 
 
Toimenpidesuositus: Kuvassa on 
erinomainen esimerkki kuinka puurivistöjä 
tulee hoitaa.  Puiden ympäristöt pidetään 
avoimina, puurivistön kaunis rakenne tulee 
esiin ja puiden välistä avautuu kauniita 
näkymiä ympäristöön. Puiden alimpia oksia 
poistetaan pikkuhiljaa ja näin saadaan 
nostettua puiden runkokorkeutta.  
 
Jalavan hoidon a ja o:  

- poistetaan lahot oksat    
- ei jätetä tappeja puihin  
- puun leikkaushaava on ulospäin 

kalteva niin, ettei vesi jää siihen 
seisomaan  

- kaunismuotoinen puu ei tarvitse 
erityistä leikkaamista 

 
 
 

 
Kohde 3. Vanha tiivis kylätontti 
 
Arvot: Kylässä on kaksi vanhaa kylätonttia, 
jotka löytyvät vanhoista kartoista. Myös 
teiden linjaukset ovat vanhoja. Muutamat 
vanhat rakennukset liki tietä muistuttavat 
vanhan kylän tiiviydestä.  
 
Toimenpidesuositus: Kylätontit, vanhat 
kartat ja historiaa olisi hyvä liittää 
kulttuurireitin varrelle osaksi reittiä. Kohde 
on kiinnostava osa kylän historiaa.  
 
 
 
 
 

 



Venäläinen topografikartta vuosilta 1876-1877. 
 
Kartassa näkyy selvästi Ristimäki ja siinä olevat kolme taloa. Pohjoisempi vanha kylätontti ja 
rannassa oleva toinen tiiviisti rakennettu kylätontti näkyvät selvästi. Erilaiset maanjakotoimitukset 

eivät näy kartassa, vaikka niitä jo 
tuohon aikaan oli pantu toimeen.  
Tiiviit kylät hajosivat isojaossa.  
 
 
 
 
 
 
1800-luvulta pitäjän kartta. 
Punaisella on merkitty tähän jo 
jakotoimituksia. 



 
Kohde 4. Näkymät  
 
Arvot: Näkymät ovat tärkeä osa Ruuhijärven 
kylää ja sen ilmettä. Yksinäinen kuusi 
keskellä peltoaukeaa ja laajaa näkymää on 
tunnusomainen kylälle.  
 
Toimenpiteet: Tienvarsivesakkoja tulee 
raivata aina tarvittaessa, jotta ne eivät peitä 
näkymiä. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Kohde 5. Lassinjoki  
 
Arvot: Kylän halki kulkee Lassinjoki. Koska 
korkeusero on suuri, joessa kylän kohdalla 
on useampi koski. Koskissa on ollut 
myllyjä. Lassinjoki on nykyisin melko pieni 
ja kesäisin kuivahko joki.  
 
Toimenpidesuositus: Joki tulisi tuoda esiin 
kulttuurireitin kanssa risteävissä kohdissa. 
Myös joen historiasta ja myllyistä tulisi 
kertoa enemmän.  Reitin lähellä olevalle 
koskelle olisi mielenkiintoista päästä 
poikkeamaan, jos vain maanomistaja sen 
sallii, ja jos sinne saa tehtyä polun.  
 
 
Kohde 6. Tarinoita Ruuhijärveltä  
 
Arvot: Kyläkävelyn aikana kuultiin tarinoita 
kylästä. mm. Ruuhijärvi- laivasta.  
 
Toimenpidesuositus: Kylässä tulisi tehdä 
kyläkirja tai nettisivut, joihin olisi kerätty 
tarinoita ja historiaa kylästä, tilojen ja 
talojen tarinoita aina nykypäivään saakka.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ruuhijärvi - laiva 
Ruuhijärvi laiva liikennöi Ruuhijärven ja 
Nastolan kirkonkylän väliä vuosina 
1923- 1926. Lähtölaituri oli Ruuhijärven 
kylän kohdalla. Ruuhijärvestä siirryttiin 
Salajokea pitkin Salajärveen, jossa 
poikettiin kahdessa laiturissa. Kiskoille 
laiva nousi Kumian kannaksella ja 
laskeutui takaisin veteen Kukkaseen, 
jota pitkin matka jatkui Nastolan 
kirkonkylän laituriin.  
 
Marja-Liisa Pimiä 1979: Artikkeli ja 
karttakuva Resiina-lehti  



Kohde 7.  Leikkolan kultti- ja tarinapaikat 
 
Arvot: Reitillä olevat Leikkolan uhrikalliot 
sijaitsevat Pokantien molemmin puolin 
Leikkolan tilan mailla. Tien eteläpuolella 
sijaitsevassa, n. 50 metriä pitkässä kalliossa 
on havaittu viisi kuoppaa, joista kolme on 
selvemmin erottuvia. Tien pohjoispuolella 
olevan, noin 20 metriä pitkän kallion 
koillispäässä on neljä kuoppaa, joita 
yritettiin etsiä. Uhrikivet ja -kalliot 
ajoitetaan yleensä rautakauden 
loppujaksolle ja liittyvät ehkä 
maanviljelyskulttuuriin. Leikkolan 
uhrikallioilla kasvaa yhä edelleen vanhasta  
asutuksesta kertovia kasveja, kuten 
ketoneilikkaa ja nurmilaukkaa. 
Uhrikallion kuoppia on vaikea havaita. Olisi 
kiva jos niistä olisi kuvallinen opaste 
esimerkiksi Muinaisjäännös-tolpan 
vieressä.  
 
 
Selkeästi havaittava kuoppa kalliossa.  
(Näkyy paremmin kuvassa kuin luonnossa.) 
 
 
Kaunis kallioketo muinaisine tarinoineen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 8. Ruuhijärven maisemarakenne ja 
maisemaelementit ja historiaa 
 
Arvot: Ruuhijärven kylän maisema on 
vanhaa hämäläistä, jo rautakaudelta 
periytyvää kulttuurimaisemaa.  
 
Nastolan asutus keskittyi jo kivi- ja 
rautakaudella Salpausselän 
pohjoispuoliselle järvialueelle. Keskiajalla 
muodostunut kyläasutus keskittyi 
muutamaan järvien rannoille rakennettuun 
ryhmäkylään. Ruuhijärven alue on Nastolan 
merkittävimpiä rautakautisia 
asuinpaikkoja. Kylän kehitykseen on 
vaikuttanut sen kautta kulkenut Ylinen 
Viipurintie sekä hyvät viljelykelpoiset maat.  
Nastolan Salpausselän pohjoispuolisen 
alueen lukuisien järvien koskiin on 
keskittynyt 1500-luvulta alkaen merkittäviä 
myllymiljöitä. Suuri osa vanhoista 
tielinjoista on edelleen käytössä 
mutkittelevina ja maastonmuotoja 
mukailevina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Kuvassa näkyy jokinotko ja sen yli 
        näkyvä Ristimäki ja vapaapalokunnan 
        talo.      
          
 
 
 
 
 

 

Ruuhijärvi kuuluu Itäisen järvi-Suomen ja Lounais-
Savon järviseudun maisemamaakuntaan. 
 
Salpausselkien välissä sijaitseva Nastolan järviseutu 
on maisematekijöiltään hyvin vaihtelevaa, mikä 
johtuu alueen syntyhistoriasta jääkauden 
loppupuolella. Maalajit ovat sekoittuneet 
pienialaisiksi kerrostumiksi ja kallioperä ruhjoutunut 
vaihtelevan suuntaisiksi laaksopainanteiksi ja 
harjanteiksi. Nastolan itäosassa leimaavaa on 
maisemarakenteen pohjois-eteläsuuntaisuus, josta 
pitkittäissuuntaiset järvet ovat näkyvin elementti. 
 
Kallioperä on graniittia ja kvartsimaasälpägneissiä. 
Maaperä mosaiikkimaista, kalliomaata, 
kalliopaljastumia, harjua ja savea. Ruuhijärvi ja 
Salajärvi ovat oligotrofisia metsäjärviä. 
Moreenirannat ovat vallitsevia, mutta alueella on 
useita huomattavia rantajyrkänteitä, joissa 
kallioseinämä kohoaa lähes suoraan vedestä.  
Murroslaaksojen luonnehtima Ruuhijärvi on 
vähäsaarinen. Ruuhijärven eteläpäätä ja 
lounaisrantaa sivuaa harjumuodostuma. 
Ruuhijärven ympäristössä kasvillisuus on laajalti 
rehevää. Kalliolakisten mäkien väleissä esiintyy 
tuoreita ja lehtomaisia kankaita sekä yleisesti 
tuoreita lehtoja.  
 
Ruuhijärven pohjoispäässä avautuu järven tärkein 
rantakosteikko. Alueella esiintyy laajoja ruovikoita 
(seassa leveäosmankäämiä ja kurjenmiekkaa), 
saraikkoja ja kortteikkoa, sekä pajuluhtaa ja hieman 
matalakasvuista rantaniittyä. 
 
Maisema-alue sijaitsee Salpausselkien välialueella. 
Maisemarakenne on pohjois-eteläsuuntaista. Järviä 
on paljon ja niiden rannoilla runsaasti jyrkkäreunaisia 
rantakallioita. Peltoja on vähän ja ne ovat 
sijoittuneet metsäisten moreenimäkien välisiin 
kapeisiin savikkolaaksoihin. Ruuhijärven kylä on 
suurmaisemassa merkittävä. Kylän ympäristön 
vaihteleva topografia johtuu II Salpausselän 
eteläpuolelle levinneistä harjukerrostumista. 
 



Kohde 9. Lassinjoki ja joen varren 
kohteet 
 
Arvot: Jokinotko on maisemassa näkyvä 
elementti.  Kosken kuohut kuuluvat 
lähistölle.  
 
Toimenpiteet: Kohteen 
reunavyöhykkeiden hoitoon on 
mahdollista saada maatalouden 
ympäristötuen erityistukea. Tukea voi 
hakea seuraavan kerran joko vuonna 2014 
tai 2015. Jokinotkossa, sillankupeessa 
kasvoi jättipalsamia, joka kuuluu 
torjuttaviin vieraslajeihin. Sen 
poistaminen olisi suotavaa 
luonnontilaisilta alueilta.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa jättipalsami.  Se on helppo 
tunnistaa punaisista kukista, hontelosta 
punaisesta varresta ja pienestä 
juuristosta. Kuva Liisa Helanto.  
 
 
 
 
 
Kohde 10. Tiivis vanha kylätontti 
 
Arvot: Vanhoissa kartoissa näkyy myös 
eteläisempi kylätontti. Vanhat kylätontit 
ovat nykyään mahdollisia 
muinaisjäännöksiä.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kohde 11. Tienvarren puiden hoito - vaahtera 
 
Arvot: Kylän maatien varrella kasvaa 
vuorijalavia, metsävaahteroita, saarnia ja 
tammia.  Osa niistä on menehtynyt, mutta 
paikoin on vielä pitkiä säilyneitä puurivistöjä tai 
yksittäispuita. 
 
Toimenpidesuositus: Vaahterat ovat melko 
huonokuntoisia. Toivotaan, että osa niistä 
pääsee kasvamaan iäkkäiksi. Vaahtera on 
hieno puu kevään aikaisen kukinnan ja syksyn 
upean ruskan takia.  
 

Vaahteran hoidon a ja o:  
 poistetaan lahot oksat    
 ei jätetä tappeja puihin  
 puun leikkaushaava on ulospäin 

kalteva niin, ettei vesi jää siihen 
seisomaan  

 ei saa leikata keväällä, elokuussa 
leikkausaika 

 
 
 
 
 
 

Kohde 12. Koulu maisemassa 
Arvot: Kylän toimiva koulu sijaitsee korkealla 
mäellä ja näkyvällä paikalla. Se on kuitenkin 
jäänyt kokonaan piiloon puuston taakse.  

 
Toimenpidesuositus: Kylässä on tarkoitus pitää 
talkoita, jotta koulun julkisivu saadaan 
näkymään kylämaisemassa.  Koulu on tärkeä 
rakennus ja ansaitsee tulla näkyviin.  
 
 
Koulu on punaisena loistavan vaahteran 
vieressä kuvassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 13. Kyläinfo  
 
Arvot: Kylässä on infotaulu hyvässä paikassa, 
missä on tilaa pysähtyä.  
 
 
Toimenpiteet: Ilmoitustaululla voisi olla myös 
laajempi kyläinfo. Ympäristöä tulee hoitaa juuri 
niittämällä ja poistamalla vesakot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet kylän maisemanhoidossa: 
 

1. Ruuhijärven monipuoliseen ja maisemallisesti sekä kulttuurisesti kiinnostavaa kylään 
voisi tehdä lisäyksiä kohteisiin kulttuurireitin varrelle  

2. Kyläkirjan laatiminen olisi ajankohtaista, kyläkävelyllä kuulimme paljon tarinoita ja 
muisteluja entisistä ajoista ja vähän uudemmistakin  

3. Tietoja ja talojen historiaa kylästä voidaan laittaa myös nettisivuille, kuten kyläyhdistys 
ideoi kävelyllä  

4. Kylässä on joitakin maatalouden erityisympäristötuesta rahoitettavia kohteita (mm. 
metsän ja pellon reunavyöhykkeitä, saarekkeita ja puronotkoja), niistä voi kysyä lisää 
ProAgria Etelä-Suomi, Auli Hirvonen p. 0400 864 494 
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