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HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 

Rakennusinventoinnin yhteenveto 20.2.2019  

Osayleiskaavan alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun 
kulttuuriympäristön alueita tai yksittäisiä rakennuksia. Osayleiskaava-alueen koko rakennuskanta 
valokuvattiin keväällä 2018 (Plandea Oy:n Pekka Kujala) ja yhteistyössä maakuntamuseon kanssa on koottu 
tähän liitteeseen ne rakennukset, joiden voidaan katsoa olevan paikallisesti huomionarvoisia. 

Arvotus tehtiin kaavan luonnosvaiheen yhteydessä; Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo (Pirkko Järvelä) ja 
Plandea Oy:n (Minna Vesisenaho).  

rk-1 PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE 

Rakennuksissa suoritettavien korjaus-/muutostoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että 
kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen 
rakennusta tai ympäristöä koskeviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.  

Numero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin. 

 

sk KYLÄKUVALLISESTI ARVOKAS ALUE 

Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen ympäristökuvallista 
tai suojeluarvoa. Ympäristö alueella tulee säilyttää siten, ettei sen luonne oleellisesti 
muutu. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksien 
muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla 
sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 
maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden ulkoasua muuttavista toimenpiteistä on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

Kaavaluonnos 
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PAIKALLISESTI HUOMIONARVOISET RAKENNUKSET 

Hietalahti  

 
Inventointinumero 50 
Hietalahden vanha koulu, toiminta 
loppunut 70-luvulla.  
Puutyö Heikkilä toimii nyt alueella. 

Osoite: 
Vetelintie 306, 69510 Halsua 
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Inventointinumero 55 
Vanha autioitunut 
asuinrakennus. 

Osoite: 
Vetelintie 284, 69510 Halsua 

 
Inventointinumero 46 
Asuttu, noin 60 vuotta vanha 
asuinrakennus. Rakennusta ei 
ole liitetty vesijohtoverkostoon. 
 

Osoite: 
Vetelintie 324, 69510 Halsua 

 
Inventointinumero 58 
Jannentuvan pihapiirissä ollut 
ns. Alitupa siirrettiin 1933 
Jannen pojan Arvin perheen 
asunnoksi nykyiselle paikalleen. 
Siinä toimi Hietalahden 
kansakoulu 1940-luvun 
puolivälistä vuoteen 1953. 
Lähde; Hietalahti ja Hietalahden 
suku, Aapo Hietalahti 1998. 

Osoite: 
Hietalahdentie 18, 69510 
Halsua  
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Inventointinumero 43 
Vanha rakennus, nykyisin 
kesämökkinä, peruskorjattu. 

Osoite: 
Vetelintie 357 (?), 69510 Halsua 

 
Inventointinumero 62 
Jannentupa, talon kivijalassa 
luku 1910. Tiettävästi tuolloin 
tehtiin vain kivijalka ja rakennus 
valmistui vuotta myöhemmin. 
Asuttu rakennus, sisältä 
remontoitu täysin. 
Lähde; Hietalahti ja Hietalahden 
suku, Aapo Hietalahti 1998. 

Osoite: 
Hietalahdentie 45 (?), 69510 
Halsua 
 
Osoitetaan kaavassa 
merkinnällä rk-1  

 

Inventointinumero 37 

Osoite: 
Hietalahdentie 45 (?), 69510 
Halsua 

 
Inventointinumero 12 

Osoite: 
Hietalahdentie 45 (?), 69510 
Halsua 
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Inventointinumero 33 

Osoite: 
Alajoentie 80, 69510 Halsua 
 
Alajoen mylly ja saha, edelleen 
toiminnassa. 
Osoitetaan kaavassa 
merkinnällä rk-2 

 

 

 

 
Inventointinumero 63 
Hietalahden vanha pihapiiri. Yläkuvassa oleva rakennus 
Inventointinumero 64 
Alakuvassa oleva rakennus on Uusitupa, jonka pihapiirissä on säilynyt entisajan maalaismaisemaa. 
Tosin teollisuusrakentaminen vaikuttaa pihapiirin idylliin.   
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Asuinrakennuksen vinttikamarin ovessa on vuosiluku 1834. Varmuudella ei tiedetä onko se talon 
rakentamisvuosi. Muut Uudentuvan rakennukset on rakennettu myöhemmin tarpeen mukaan. Kaikki 
rakennukset ovat iältään lähessatavuotiaita tai sitä vanhempia. Tupa on edelleenkin asuttavassa 
kunnossa. Viimeksi talossa on asunut rakentajan pojanpoika Pauli Hietalahti.  Sisälle tullessa huomio 
kiinnittyy ensiksi jykeviin, yli 30 senttiä leveisiin lattialankkuihin. Pihapiirissä ovat säilyneet aitta, 
talli/varastorakennus ja navetta, josta osa on purettu. Pihapiirissä ollut pihatupa siirrettiin asunnoksi 
toisaalle vuonna 1939. 
Pihapiirissä on vanha kivikaivo eli isoprunni. Kaivo on keskellä Hietalahden mäkeä. Syvyyttä sillä on 
12m ja sen halkaisitja on lähes 2m. Kaivo on rakennettu kivikehäkaivona talviaikaan. Kaivo oli 1990-
luvulle ns. vinttikaivo. Kannen uusimisen yhteydessä siihen laitettiin veivi, jolla vesiämpäri veivataan 
ylös. Kaivo on edelleen käytössä. 
Uudentuvan takaa näkyvä Isotupa on rekennettu 1800-luvun alkupuolella. Talo on jäänyt kylmilleen 
1956. Nykyisin sitä käytetään varastona ja tallina. Rakennus on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan. 
Lähde; Hietalahti ja Hietalahden suku, Aapo Hietalahti 1998. 

Pihapiiri osoitetaan kaavassa merkinnällä sk 
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