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Jusola
Luettelointiperuste:
Historiallinen
Maisemallinen
Kohteen osoite:
Vappulantie 181
08700 Virkkala
Lähdetietoja:
Suuri maatilakirja III;
Helsinki 1965
Länsi-Uudenmaan
seutukaavaliitto,
Esihistorialliset ja
kulttuurihistorialliset
suojelukohteet;
Lohja 1976
Nils Jusell; 1982
Nils Jusell; 2002

Jusolan tila on kantatila ja se on ollut Jusell-suvulla vuodesta 1770
lähtien. Rakennuksen länsipää on vanhinta osaa; mahdollisesti 1700luvulta. Nils Jusellin mukaan rakennus on ollut alunperin 11/2 -kerroksinen, mahdollisesti pohjalaistyylinen. Päärakennus on varsin
komea esimerkki kaksikerroksisesta talonpoikaisesta rakentamisesta.
Se on tehty luonnonkiviselle perustalle. Talon runko on hirsinen ja
satulakatto on tiilestä. Rakennusta on sekä laajennettu että korjattu useaan otteeseen myöhemmin; muun muassa 1800-luvun ja
1900-luvun alussa sekä vuonna 1936, jolloin rakennus peruskorjattiin.
Vuonna 1936 tehtiin luoteisjulkisivulle umpikuisti, vaihdettiin ikkunoita sekä lisättiin pesutilat.
Rakennuksen kaakkoispuolen lasiveranta rakennettiin 1940-luvulla.
Samassa yhteydessä laajennettiin muutamia huoneita. 1940-luvulla
laitettiin myös rakennukseen tiilikatto. Katteen alla on päre- ja huopakatot. Rakennus oli alunperin maalattu öljymaalilla. 1960-luvulla
talo maalattiin lateksilla ja sen jälkeen se on maalattu 10 vuoden
välein. Ulkoväritys on ollut aiemmin tummempi ja listat ovat olleet
vaaleammat. Päätyjen ulkolaudoitusta on korjattu muutamista
kohdista. 1960-luvulla laitettiin öljylämmitys. Pannuhuone sijaitsee
sivurakennuksessa. Toinen kerros on vain kesäkäytössä.
Pihapiiriin kuuluvat rakennukset on punamullattu. Entinen talli on
konevarastona ja autotallina. Kivisen tallin seinässä on kirjoitus 1858
HJJ. Pihassa sijaitsevat myös sauna sekä pannuhuone, työtupa,
kuivaamo ja aitta. Luonnonkivinen navetta sijaitsee tien toisella puolella. Sen seinään on hakattu teksti 1904 JAJ. Tien toisella puolella
on myös päärakennusta vanhempi asuinrakennus, joka on tällä
hetkellä kesäasuntona. Pohjoiseen vievän tien varrella on ollut viisi
tilaan kuuluvaa työväenasuntoa 1800-luvulta. Arvid Järnefelt asui
tilalla vuosina 1896-1897. Maatilan pellot ovat vuokralla.
Päärakennus sijaitsee mäen rinteessä ja viljapellot ovat laaksossa,
sen etelä- ja itäpuolella. Useita rakennuksia käsittävä talouskeskus
sijaitsee päärakennuksen pohjoispuolella. Navetta sijaitsee päärakennuksen lounaispuolella mäenrinteessä. Piha on suuri ja puutarhamainen.
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Kousa
Luettelointiperuste:
Maisemallinen
Kohteen osoite:
Kousantie 10
08700 Virkkala
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Vappula

Kousan tilan 1800-luvulta peräisin olevassa luhdissa on pitkät nurkat
ja avosola, jonka tukena on yksinkertainen tukipilasteri. Luhti on
varsin hyvin säilynyt, vain alakerran toisen aitan ovi on suurennettu.
Maalipinta on rapistunut.
Luhti sijaitsee Kousan entisen sotilasvirkatalon pihalla. Tilan päärakennus on uusittu täysin.
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Rantala on erotettu Vieremän tilasta, jonka omisti Elisabet Järnefelt.
Rantala erotettiin kirjailija Arvid Järnefeltille asunnoksi ja hän muutti
sinne vuonna 1896. Filosoﬁan ja lakitieteen kandidaatti Arvid Järnefelt koki Venäjällä tolstoilaisen heräämisen ja hän muutti pienviljelijäksi Virkkalaan. Rantalan talonsa hän rakensi omin käsin. Tässä
hirsirunkoisessa rakennuksessa on pysty-vaaka-pysty lautavuoraus
ja sen molemmilla pitkillä sivuilla on umpikuistit, joiden päällä on
parvekkeet. Rakennus on yksityiskohdiltaan niukkaa uusrenessanssia.
Arvid Järnefelt kirjoitti 34 teoksestaan 30 kappaletta Rantalassa. Sen
lisäksi hän osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään ja harjoitti
ﬁlosoﬁansa mukaan sosiaalista hyväntekeväisyyttä muun muassa pitämällä Vieremässä Virkkalan sahojen ja kalkkitehtaan työläisille lukutupaa, jossa joko hän tai hänen äitinsä lukivat työläisille kirjallisuutta
ja opettivat näitä. Arvid Järnefelt asui Rantalassa kuolemaansa
vuonna 1932 saakka ja hänet on myös haudattu sinne. Vuonna 1961
paljastettiin Aimo Tukiaisen muistomerkki medaljonkeineen. Muistomerkki sijaitsee rakennuksen ja tien välissä.
1930- ja 1940-lukujen vaihteessa laitettiin betonipilarit luoteispäädyn
matalamman siiven ja rakennusrungon liitokseen tukemaan rakennuksen perustuksia. Siipi on rakennettu mahdollisesti muuta rakennusmassaa myöhemmin. 1980-luvulla korjailtiin rungon muutamia
hirsiä, vaihdettiin kaakkoispäädyn lautavuoraus sekä päädyn kolme
ikkunaa kokonaan. Talo maalattiin edellisen kerran vuonna 2000.
Vuonna 1920 laitettua peltikattoa korjattiin niin ikään vuonna 2000.
Samalla katto maalattiin ja piiput kunnostettiin.
Rantala sijaitsee mäellä,
Lohjanjärven
rannan
läheisyydessä. Rakennusten edessä on hyvin
hoidettu puutarha ja suuri
nurmikenttä.
Järven
puolella on terassipuutarha.
Huvila Lustikulla sijaitsee
Rantalan pohjoispuolella.
Alkuperäisidean mukaisesti
pihapiiri
on
melko
vaatimaton ja se on
säilytetty alkuperäisessä
asussa. Pihassa on pärekattoinen leikkimökki 1800luvulta, maakellari vuodelta
1907 sekä liiteri, jonka
päässä on ollut jääkellari.
Rannassa on sauna vuodelta
1939.
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