LIITE 7

sm/5

sm/4
sr-2/1
sr-2/17

sr-2/18

sm/9
sr-2/16

sm/3
sm/7

sm/8

sm/2
sr-2/21

sm/6

sm/16

sm/1

sr-1/22
sr-1/23

sm/10

sm/11
sm/12
sm/15

sm/13

sr-2/20

sm/14
sr-1/11

sr-2/2

sr-1/10
sr-1/9

sr-2/3
sr-2/19

sr-1/8
sr-1/7

sr-1/6

sr-2/4
sr-2/15
sr-2/13
sr-2/5
sr-2/14

sr-2/12

LIITE 7

Rautjärven rantayleiskaavan muutos
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja muinaisjäännökset
Rautjärven rantayleiskaavamuutosta ja laajennusta varten on tehty maastoinventointi kulttuurihistoriallisten rakennusten selvittämiseksi. Alla on esitetty arvokkaat kohteet yleispiirteisine kuvauksineen ja kuvineen.
sr-2/1
Ylä-Mosku
Asuinrakennus ja 2 aittaa. Asuinrakennus on ollut yli
10 vuotta käyttämätön.

Asuinrakennus

Aitta

Asuinrakennus

Varasto

Asuinrakennus ja aitta

Aitta ja varasto

Asuinrakennus ja aitta

Navetta

Vanha päärakennus

Uusi päärakennus

sr-2/2
Harjula I
Asuinrakennus varasto ja navetta. Asuinrakennuksessa asutaan ja muita rakennuksia käytetään varastona.

sr-2/3
Harjula II
Asuinrakennus ja 2 aittaa. Päärakennus on satunnaisessa kesäasunto käytössä. Toinen aitoista on huonossa kunnossa.

sr-2/4
Iso-Mattila
Asuinrakennus, aitta ja navetta. Päärakennus erittäin
hyväkuntoinen ja toimii ilmeisesti kesäasuntona.

sr-2/5
Juhola
Asuinrakennukseen on tehty lautavuoraus. Rakennus
on sisältäkin hyväkuntoinen. Rakennus on kesä ja
aittarakennuskäytössä. Vanhan päärakennuksen yläpuolelle on rakennettu uusi päärakennus, jossa asutaan vakituisesti. Muut pihapiirin rakennukset ovat
käytössä ja melko hyväkuntoisia.
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Miettilän kasarmialue
Kasarmialue on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Rakennukset ovat melko hyväkuntoisia.

sr-1/7 Komppanian päällikön asunto

sr-1/9 Varushuone

sr-1/10 Kellari

sr-1/8 Sairastupa, kollaa
huoneet

sr-1/11 Vääpelin asunto

sr-2/12
Rantala
Rakennukset ovat huonokuntoisia eivätkä ne olleet
käytössä.

Asuinrakennus

Saunarakennus

sr-2/13
Kauppakumpu ja Osula
Rakennukset ovat asuinkäytössä ja hyväkuntoisia

Kauppakumpu ja Osula
sr-2/14
Purnujärven seurantalo, Harjula
Rakennukset toimivat museokäytössä.
Päärakennukseen on tehty peltivuoraus.

Päärakennus

Varasto

Päärakennus

Pihapiiriä

sr-2/15
Tuomaala/Kiuru
Rakennuspaikka on asuinrakennuskäytössä ja
rakennukset ovat hyväkuntoisia ja pihapiiri siisti.
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sr-2/16
Peltomäki
Rakennukset ovat asuin/kesäasuinkäytössä ja
hyväkuntoisia.

Päärakennus

Pihapiiri

Päärakennus ja pihapiiri

Aittarakennus

Päärakennus

Navetta

Päärakennus

Aittarakennus

Päärakennus

Päärakennuksen lahoaminen

Myllyn patorakennelmia

Voimalarakennus

sr-2/17
Kotimäki
Päärakennus on kunnostettu ja erittäinhyväkuntoinen.
Rakennuspaikka on kesäasuinkäytössä. Pihapiirissä on
vanha vinokattoinen varastorakennus, joka on
huonokuntoinen.

sr-2/18
Alatalo
Rakennuspaikka on kesäasuinkäyttössä. Päärakennus
on sisältä erittäin siisti. Pihapiiriin kuuluu myös
navetta ja aittarakennus.

sr-2/19
Lukkarinmäki
Rakennuspaikka on kesäasuinkäytössä ja
hyväkuntoinen. Pihapiiriin kuuluu myös kaksi
aittarakennusta.

sr-2/20
Viimolan leirikeskus
Leirikeskus ei ole ollut useaan vuoteen käytössä ja on
näin ollen jonkiverran rapistunut

sr-2/21
Kurun mylly
Patorakennelmat ovat olemassa, mutta voimala ei
ilmeisimmin ole enää käytössä. Voimalarakennuksessa
harjoitetaan sahatoimintaa.
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sr-1/22
Kangaskosken voimala
Voimalassa tuotetaan edelleen sähköä. Voimala on osa
valtakunnallisesti merkittävää kulttuurialuetta.

Voimalarakennus

Patorakenteita

Päärakennus

Pihapiiri maisemassa

sr-2/23
Lappalainen
Tilalla on suuri erittäin hyväkuntoinen entisöity
päärakennus sekä navetta ja aittarakennuksia.
Rakennuspaikka on peltojen keskellä näkyvänä osana
kulttuurimaisema-alueella.

Muinaisjäännökset

Kaavamerkintä

Nimi

Kuvaus

sm/1
sm/2
sm/3
sm/4
sm/5
sm/6
sm/7
sm/8
sm/9
sm/10
sm/11
sm/12
sm/13
sm/14
sm/15
sm/16

Torsanvuori
Torsanvuori
Kaakojankangas
Haukkavuori
Haukkavuori
Änkilän Kalmanharju
Kivijärvi Kalmanharju
Revonranta
Rönälahti
Peltoniemi
Riuttavuori
Pulkkisenniemi
Hirnilä
Valola
Räystäskivi
Lahnasen hautaröykkiö

Kivikautisia kalliomaalauksia
Historiallinen rajamerkki
Kivikautinen asuinpaikka
Historiallinen rajamerkki
Historiallinen rajamerkki
Ruumiskalmisto
Ortodoksinen hautausmaa
Kivikautinen asuinpaikka
Kivikautinen asuinpaikka
Kivikautinen ja/tai historiallisen ajan asuinpaikka

Kivikautisia kalliomaalauksia
Kivikautinen asuinpaikka
Hautaröykkiö
Kivikautinen asuinpaikka
Hautaröykkiö
Hautaröykkiö
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