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1 Johdanto 

 
Rakennusinventointi ja rakennetun ympäristön selvitys tehtiin 
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavan tausta-aineistoksi. 
Inventoinnin ja selvityksen laati talvella 2008 ja keväällä 2009 
FM Teija Ahola Selvitystyö Aholasta.    
 
Selvityksessä määritellään osayleiskaavan suunnittelualueen 
(jatkossa selvitysalue) rakennetun ympäristön 
kulttuurihistorialliset ominaispiirteet rakennusinventoinnin 
pohjalta. Selvityksessä rajataan alueet ja kohteet, joissa 
tarvitaan maankäytön ja rakentamisen ohjausta rakennetun 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseksi.     
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä esitetään yleiskaavan 
sisältövaatimukset, jotka edellyttävät rakennetun ympäristön 
vaalimista. Yleiskaavan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset 
olemassa olevan rakennetun ympäristön kehittämiselle, 
säilyttämiselle ja käytölle. Rakennetun ympäristön selvitys 
tarjoaa yhden lähtökohdan elinympäristön laatutavoitteiden 
määrittelyyn.  
 
Kaavan hyväksymisen jälkeen  selvitys ja inventoinnit palvelevat 
myös kunnan rakennusvalvontaa rakentamisen 
viranomaistehtävissä.  

 
 

2  Kaavoitustilanne ja suojelukohteet 

 
Seutu- ja maakuntakaava 

 

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja valtioneuvosto on sen 
vahvistanut 29.3.2007.   
 
Selvitysalueella sijaitsevat Urjalan kirkonmäki ja Urjalan 
rautatieasema ovat maakuntakaavassa merkinnällä akm, jolla 
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja -
kohteita. Merkintä on alueen päämaankäyttöä täydentävä, usein 
eri aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä alue tai 
kohde. Edellä mainittuja kohteita koskevat valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden erityismääräykset, koska ne ovat 
mukana Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 luettelossa. (ks. 
luku 3.1) 
 
Selvitysalue rajautuu Kankaanpään suunnalla viljelymaisemaan, 
joka maakuntakaavassa on merkitty maakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi (nro 18). Urjalan 
kulttuurimaisema-alue alkaa Nuutajärveltä ja jatkuu 
Urjalankylälle.    
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Yleiskaava 

 
Selvitysalueen sillä osalla, joka jää 9-tien länsipuolelle, on 
voimassa Urjalankylän osayleiskaava, joka on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 9.2.2004. Kunnanhallitus määräsi 
10.5.2004 kaavan voimaan muilta, paitsi valituksenalaisilta 
osiltaan, jotka tulivat voimaan 23.8.2007.   
 
Osayleiskaavassa Kangasniemen tilakeskusta ja sitä ympäröiviä 
peltoja koskee kaavamerkintä Sk-1 eli Kulttuurihistorian ja 
maiseman kannalta arvokas alue.    

 
Asemakaava 

 
Selvitysalueella on useita voimassa olevia asemakaavoja.  
 
Suojeltuja rakennuksia (sr) on seuraavissa kaavoissa. 
 
Asemakaava 15.8.2003 

  
Pourun tilan päärakennus, sivurakennus, navetta ja talli   
Entinen säästöpankki   
Säätiötalo 
Urjalantie 11 ja 13 
 
Asemakaava 20.6.2005 

 
Lähdin talo ja kivinavetta 
 
Alueita, joissa ympäristö säilytetään (/s) on seuraavissa 
kaavoissa. 

 
Asemakaava 21.12.2000 

 
Kangasniemen tilakeskus 
 
Asemakaava 18.6.2007 

 
Valolantietä ympäröivä erillispientalojen alue   
 

 

3 Aikaisemmat selvitykset      

3.1 Valtakunnalliset   

 
Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisu Rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 1993) sisältää luettelon Suomen 
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä.  
 
Urjalan kirkko ympäristöineen on aluekohde nro 116 ja Urjalan 
rautatieasema rakennuskohde nro 117.    
 
Valtioneuvoston 26.11.2001/1.1.2002 voimaan tulleen 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista annetun 
periaatepäätöksen mukaan RKY 1993 inventoinnissa esitetyillä 
alueilla ja kohteissa on alueidenkäytön sovelluttava niiden 
historialliseen kehitykseen.   
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Museovirasto lähetti 11.4.2008 Urjalan kuntaan lausunnolle 
uuden esityksen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä. Sen mukaan aikaisemmista 
selvitysalueella sijaitsevista kohteista valtakunnallisesti 
merkittävänä on pysynyt Urjalan kirkko ympäristöineen. 
Kirkonmäen aluerajaus oli tässä vaiheessa päivitysprosessia 
pysynyt entisenlaisena.   
 
Esityksessä on luonnehdittu Urjalan kirkonmäeksi nimettyä 
aluekohdetta hyvin säilyneeksi esimerkiksi 1800- ja 1900-luvun 
vaihteen kirkonkylämiljööstä. 
 

3.2 Maakunnalliset  

 
Urjalan rakennuksia on inventoitu seutukaavaa varten 1981. 
Inventoinnin teki Lauri Putkonen. Työn tulokset koottiin 
julkaisuksi: Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. 

Tampereen seutukaavaliitto. Julkaisu B 107 1981. Päivitetty 
luettelo julkaistiin 1990.  
 
Julkaisussa (1990) ovat mukana seuraavat selvitysalueella 
sijaitsevat kohteet:  
 
Urjalan kirkko ja hautausmaa 
Säätiötalo 
Yli-Uotila  
Laukeelan kansakoulu  (purettu 2009) 
Paavola 
Urjalan työväentalo 
Kangasniemi 
Huhdin kappalaispappila 
Urjalan rautatieasema 
Urjalan reservikomppanian alue 
Heikkilä 
 
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja 
kulttuuriympäristöjä on selvitetty 2000-luvulla Pirkanmaan 
maakuntakaavaa varten. Työn tulokset on julkaistu Pirkanmaan 
liiton julkaisusarjassa: Pirkanmaan maisema-alueet ja 

kulttuuriympäristöt. Julkaisu B 97 2006. 
 
Selvitysalueelta ovat mukana kohteet: 
 
278: Urjalan rautatieasema 
281: Urjalan kirkko ympäristöineen 

 

3.3 Paikalliset  

 
Urjalan kunta teetti kuntatason perusinventoinnin 1990.  
Inventoijana oli arkkitehtiopiskelija Seija Kuusinen. Kunnan 
alueelta inventointiin yhteensä 79 kohdetta. Niistä 22 on 
selvitysalueella: Urjalan kirkko ja hautausmaa, Säätiötalo, 
entinen Säästöpankin kiinteistö, Yli-Uotila, Laukeelan 
kansakoulu, Pouru, Seppälä, Urjalan kunnantalo, Laukeelan 
historiallista kyläaluetta, Lähti, Paavola, Lintinmäki, Huhdin 
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kyläraitti, Urjalan työväentalo, Kangasniemi, Urjalan 
rautatieasema, Huhdin kappalaispappila, Heikkilä, Ylösmäki, 
Syvänoja, Reservikasarmi ja Härmä. 
 
Salmen asemakaavan muutostyön lähtöaineistoksi tehty 
rakennuskannan selvitys valmistui 2005. Sen laati Esko Hyytinen 
Air-Ix Ympäristö Oy:stä. Selvitys sisältää perustiedot kaikista 
kiinteistöistä (18) Salmenraitin ja Salmentien välisellä alueella 
sekä kymmenestä kiinteistöstä Lintinmäeltä.   
 
Lähdintien asemakaavan muutostyön lähtöaineistoksi tehty 
Lähdin kiinteistön rakennusinventointi valmistui 2005. Sen laati 
Pauliina Tiusanen Rakennuskulttuurityö Kivikengästä.   
 
Vanhajärventien asemakaavan muutoksen lähtöaineistoksi tehty 
rakennetun ympäristön selvitys valmistui 2008. Sen laati 
aluearkkitehti Ilari Rasimus. Selvitys sisältää perustiedot sekä 
kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyn alueen kiinteistöistä (7), 
joissa on vanhempaa rakennuskantaa sekä kuvat kahdesta 
muusta kiinteistöstä.  

 
Urjalan keskusta-alueen osayleiskaavan rakennusinventointityön 
yhteydessä vuonna 2008-09 tarkistettiin aikaisemmin 
inventoitujen kohteiden nykytila maastossa. Päivitystiedot 
tallennettiin joko inventointikorteille tai kohteiden nykytilasta on 
tietoa raportin kohdekuvauksissa.  
 
Keskusta-alueen osayleiskaavan lähtöaineistoksi tehty 
arkeologinen inventointi valmistui 2008. Sen laati FM Hanna-
Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseosta. Inventointi 
sisältää tietoja myös historiallisen ajan muinaisjäännöksistä.  
 

4 Aineistot ja menetelmät 

 
Selvitys osayleiskaavan rakennetusta ympäristöstä muodostuu 
tekstiosuudesta, valokuvista ja karttakuvaliitteistä.    
  
Rakennetun ympäristön kehityksen ja tunnuspiirteiden 
määrittämistä varten selvitettiin ensin alueen asutuksen, 
rakennustavan sekä elinkeinojen ja maiseman historiaa.   
 
Kylän kehitysvaiheiden tarkastelussa käytettiin lähteinä 
kirjallisuutta, vuoden 2009 rakennusinventointiaineistoa ja 
vanhoja karttoja. Tärkeimpinä kirjallisuuslähteinä olivat mm. 
Urjalan historia osat I-II ja Lounais-Hämeen kotiseutu- ja 
museoyhdistyksen vuosikirjat. Muisti- ja perimätietoa saatiin 
haastattelemalla kiinteistöjen omistajia. Tarkemmat lähdetiedot 
löytyvät lähdeluettelosta ja inventointikorteilta.     
 
Kartat: 
a) Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Julkaisu. SKS.   
b) Pitäjänkartasto, 1:20 000.  Maanmittaushallitus, 1842. 
c) Senaatinkartasto eli Venäläinen topografikartta: Lehdet XV: 
22 ja XV 23. Maanmittaushallitus, 1900.  
e) Kalmbergin kartasto 1855. 1:100 000. Venäläinen 
sotilastopografivarikko. Kopio kartasta on Urjalan kirjaston 
kotiseutukokoelmassa.   
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Selvitysalueelta on ollut käytössä myös Geologian 
tutkimuskeskuksen kallioperä- ja maaperäkartat sekä 
karttaselosteet. Aluearkkitehti Ilari Rasimus laati selvitysalueelta 
karttahistoriallisen paikkatietoaineiston, jota voitiin käyttää 
myös tämän työn lähdeaineistona.     
 
Selvitysalueelle tehtiin maastokäyntejä. Ensin 
rakennusinventointia varten, ja sen jälkeen tarkasteltiin 
rakennetun ympäristön selvitystä varten alueen maisematiloja ja 
– rakennetta sekä rakennettuja kokonaisuuksia. Aluetta 
dokumentoitiin kuvaamalla.   
 
Rakennusinventointi oli yksi selvitystyössä käytetty 
tiedonhankintamenetelmä. Inventointitiedot ja valokuvat olivat 
selvitystyön yhteydessä tehdyn arvottamisen pohja-aineistona. 
Inventointi tehtiin osayleiskaavan suunnittelualueelta, joka 
kattoi osan Laukeelan, Huhdin ja Salmen rekisterikyläalueista. 
Inventoinnin kokonaiskohdemääräksi tuli työsuunnitelman 
mukaisesti 40 kohdetta. Niistä rakennuksia tai rakennusryhmän 
sisältäviä rakennuskohteita oli 24 ja aluekokonaisuuksia 16. 

 
Inventoitujen kohteiden arvojen ja tunnuspiirteiden 
kulttuurihistoriallista ja ympäristöllistä merkittävyyttä 
tarkasteltiin tarkemmin raportointivaiheessa.  Inventointi 
sinällään ei ole peruste osoittaa rakennusta yleiskaavassa 
suojelukohteena.    
 
Inventointiin valittiin rakennuksia, jotka olivat joko a) iältään tai 
tyypiltään jo harvinaiseksi käyneitä, b) rakentamisajankohdan 
arkkitehtuuria tai rakennustapaa hyvin edustavia ja/tai c) 
käyttötarkoitukseltaan alueen elinkeino-, sosiaali- tai 
asutushistorian kannalta tärkeitä.  
 
Inventoitavat aluekokonaisuudet rajattiin laajoiksi, jotta 
aineiston pohjalta välittyisi riittävästi tietoa kaava-alueen 
rakennetun ympäristön kulttuuripiirteistä ja nykytilasta. 
Dokumentointiin tuli näin ollen mukaan myös kohteita, joiden 
kulttuurihistoriallinen arvo on lähinnä informatiivinen. Ne 
auttoivat kokonaiskuvan hahmottamista ja olivat vertailupohjana 
arvottamiselle.   
 
Selvitysraportti samoin kuin inventointiaineisto (kohdekartat 
MapInfo-formaatissa, inventointikortit Excel- ja pdf-lomakkeina 
ja digitaaliset valokuvat jpg-formaatissa) luovutettiin Urjalan 
kunnalle.    
 
 

5 Arviointi ja toimenpidesuositukset    

 
Selvityksessä annettuja toimenpidesuosituksia varten arvioitiin 
rakennettua ympäristöä seuraavin kriteerein. 
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Yhtenäinen / Edustava  

a) Ympäristössä on vahvasti esillä historiallinen maankäyttö ja 
elinkeinotoiminnan perustana olleet resurssit, kuten 
luonnonolosuhteet, vesivoima, kulkuväylät jne.  
b) Rakennettu ympäristö sisältää alueen kehityksen kannalta 
tärkeisiin vaiheisiin liittyviä elementtejä, kuten rakennuksia, 
rakennelmia ja muokattua ympäristöä.  
  
Edustava / Alkuperäinen 

Rakennukset / rakennelmat ovat säilyneet ulkoasultaan tavalla, 
joka ilmentää niiden alkuperäistä tai muuta historiallista 
käyttötarkoitusta ja rakennustapaa/arkkitehtuuria. 
 
Monipuolinen / Kerroksellinen    

a) Ympäristössä on näkyvissä monipuolisesti paikan 
kulttuurihistoriallisesta ominaisluonteesta kertovia 
ympäristötekijöitä.  
b) Historiallinen kerroksellisuus on luontevaa ja perustuu 
jatkuvuuteen.  

 
Kulttuurihistoriallisilta tunnuspiirteiltään ja/tai maisema-
arvoiltaan merkittävien alueiden arvottamisessa on käytetty 
seuraavia luokkia, joihin kuhunkin liittyy toimenpidesuositus.   
 
Ennen luokkaa on suosituksen merkintätapa kartalla.  
 
Punainen viiva (R 1 ) 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus  

 
Arvojen säilyttämiseen ohjataan suojelumääräyksin.   
 
Korjausrakentamisessa ja mahdollisissa lisärakentamisessa ei 
saa muuttaa rakennuksen mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin 
ja tyylillisiin yksityiskohtiin perustuvia tunnuspiirteitä.  

 
Pinkki viiva (R 2) 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu kokonaisuus     

 
Arvojen säilyttämiseen ohjataan suojelu- ja 
rakentamismääräyksin.  
 
Rakentaminen tai muut toimenpiteet eivät saa heikentää eivätkä 
turmella rakennetun ympäristön kulttuurihistoriallisia 
tunnuspiirteitä. 

 
Sininen viiva (A 1) 

Kyläkuvallisesti merkittävä alue  

 
Alueen kehittäminen edellyttää rakentamismääräyksiä, jotka 
tukevat alueen/asumusryhmän kulttuurihistoriallisten ja 
kyläkuvan kannalta merkittävien tunnuspiirteiden säilymistä.   

 
Alueelle rakennettaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen on sijainniltaan, mittasuhteiltaan ja 
materiaaleiltaan olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja 
maisemaan sopeutuvaa. Rakennuskohtainen suojelutarve tai 
muu kaavallinen ohjaus on harkittava asemakaavan muutostyön 
yhteydessä. 



 9 

 
Vihreä viiva (A 2) 

Maisemamallisia arvoja sisältävä alue 

 

Arvojen säilyttämiseen ohjataan rakentamis- tai 
suunnittelumääräyksin.  
 
Maisemakuva säilytetään. Alueen kehittämisessä lähtökohtana 
ovat alueen tunnuspiirteet, kuten avoimet maisematilat, tiestö ja 
vanha asutusrakenne ja rakennustapa. 
     
Maisemaa muuttavat toimenpiteet tarvitsevat MRL 128 §:ssä 
tarkoitetun luvan.  
 
Maatalousalue: Alueelle saa rakentaa maataloutta ja sen 
liitännäiselinkeinoja palvelevia rakennuksia sekä olemassa 
olevaan tilakeskukseen liittyviä asuinrakennuksia. Vältettävä 
sijoittamasta rakentamista, joka vaikeuttaa maatalouden 
harjoittamista.   

 

Turkoosi viiva  

Yhtenäinen pientaloalue 

 

Taajamien pientaloalueilla tarkasteltiin niiden rakennustavan 
yhtenäisyyttä. Tarkastelu rajattiin 1900-luvun alkupuolella ja 
1950-60-luvulla rakentumaan alkaneisiin alueisiin.  Kartalle on 
merkitty alueet, joissa rakennuskanta edelleen edustaa hyvin 
tietylle aikakaudelle luonteenomaisia pientalotyyppejä. Näillä 
alueilla olisi suositeltavaa ohjeistaa rakentamista 
rakennustapaohjeistuksella tai asemakaavan muutoksen 
yhteydessä oikeusvaikutteisin kaavamääräyksin.  
 
Lila ympyrä  
Rakennuskohde 

 
Rakennuskohteiksi merkityt rakennukset ovat tärkeitä 
aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisten ja ympäristöarvojen 
kannalta. 
 
Asemakaava-alueilla rakennusten suojeluun liittyvä kaavallinen 
ohjaustarve on ratkaistava kaavalla ennen lupamenettelyjä, 
joiden seurauksena voi olla rakennuksiin liittyvien 
kulttuurihistoriallisten tai perinnearvojen turmeltuminen.  
  
Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevien rakennusten 
purkaminen on saatettava yleiskaavamääräyksellä 
luvanvaraiseksi (MRL 127§).  
 
[Ei merkintöjä]  

Inventoinnin aikana tarkastetut alueet, joihin ei kohdisteta 
toimenpidesuosituksia. 
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6 Rakennetun ympäristön kehittyminen   

 
Seuraavassa yleiskuvauksessa on esitelty kylien kehittymistä 
sekä etenkin niitä historiallisia ympäristötekijöitä, joiden 
vaikutus näkyy edelleen kylien rakennetussa ympäristössä että 
kulttuurimaisemassa.      
 

6.1 Laukeela 

 
Laukeelan kylä on syntynyt keskiajalla. Historiallisissa lähteissä 
kylä esiintyy jo 1390. Hämeen ensimmäiseen maakirjaan 
vuodelta 1539 on kylästä merkitty kuusi taloa. Asutus oli 
keskittynyt ryhmäksi Vanhanjärven savipohjaisten rantamaiden 
reunalle, harjun kupeelle. Sijainti oli liikenteellisesti edullinen: jo 
keskiajalla Akaan kirkkopitäjästä Taipaleen, Laukeelan ja 
Menosten kautta kulki vakiintunut kaukoreitti sisämaasta 
Turkuun sekä länsirannikolle.1 Urjalan kohdalla tie kulki 
Vanhanjärven pohjoispuolista harjukangasta myöden. Tie oli 
myös Vanhanjärven rantakylistä suorin reitti Tampereelle aina 
1800-luvun jälkipuoliskolle saakka. Vasta vuonna 1868 valmistui 
tie kirkonkylältä pohjoiseen Hakkilaan ja edelleen Tampereelle. 
Tämä Hakkilantie suoristettiin 1960-70-luvulla nykyistä Turku-
Tampere tietä rakennettaessa.  
 

 
Kirkontornista otettu kuva etelään Köppilänlammelle päin. Etualalla on 
lainajyvästön rakennus, sitten nykyäänkin olemassa olevat pientalot. Kuvan 
yläreunassa näkyy entisen Köppilän talon rakennuksia. Alkuperäinen kuva Paavo 
Järvi 1928 /Kunnan valokuvakokoelma.  

 
Laukeelan kylän talot läänitettiin Klaus Skarpenfeltille 1650. 
Hänen poikansa Gustav muutti 1663 Laukeealan Uotilaan, jolle 
hän sai säterivapauden 1670, kartanoon liitettiin yksi kylän 
taloista. Lyhytaikainen säterikartano jakaantui 1700-luvulla 
moneen osaan. Laukeelan talomäärä kasvoi muutenkin 1700-
luvun puolivälin jälkeen ollen yhdeksän vuonna 1830.  
Myöhemmin Nuutajärven kartano yhdisti maihinsa kaksi kylän 
taloa (Keppilät), ja perusti yhden sivutilan, Köppilän, kirkon 
eteläpuolelle pienten lampien välillä kulkevan harjun kupeelle.  
 
Yli-Uotilassa on syntynyt taidemaalari Aukusti Uotila vuonna 
1858. Päärakennus on rakennettu kunnallismies Antti Uotilan 
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aikana. Sukuun kuuluu myös Aukustin veljenpoika Antti Favén, 
joka hänkin oli tunnettu taidemaalari. 
 
Tärkeiden seudullisten teiden risteyksessä sijaitsevassa 
Laukeelassa oli kestikievari jo 1680-luvulla. Uotila, joka oli 
1600-luvulla vuosikymmeniä nimismiestalona, toimi ainakin 
vuodesta 1695 vuoteen 1731 kestikievarina. (Yli-)Uotila siirtyi 
ilmeisesti vasta 1800-luvulla muista taloista hieman erilleen 
omalle mäelleen2. Pouru oli kestikievarina jonkin aikaa Hakkilan 
tien (vanha Tampereentie) valmistuttua.3  

 
Talojen lisäksi kylässä oli torppia. Ensimmäinen tunnetaan 
vuodelta 1756, ja hieman yli 100 vuotta myöhemmin kylässä oli 
yhdeksän torppaa. Talojen ja torppien lisäksi oli erilaista 
pienasutusta, kuten ruotu- ja syytinkitorppia sekä käsityöläisten, 
muonamiesten ja itsellisten mäkitupia, joita kaikkia yhdisti 
oikeudettomuus maan omistamiseen.4 Yksi torpista sijaitsi 
lähellä Kolkanjokea, jossa vuoden 1855 topografikartan mukaan 
oli myllyt maantiesillan molemmin puolin, itäisempi hieman 
kauempana joen mutkassa. Aina vuoteen 1927 toiminnassa ollut 
Kolkankosken mylly oli Kankaanpään isännän Yrjö Svartin 
rakennuttama, mutta osakkaina olivat kaikki Laukeelan talot.5 
Myllyn lakkauttaminen liittyi Vanhanjärven kuivatukseen. 
Myllyrakennuksia ei ole säilynyt.   
 
Isojako alkoi kylällä 1780-90-luvulla ja valmistui seuraavan 
vuosisadan alkupuolella. Kylään muodostettiin kuusi 
maakirjataloa: Seppälä 1, Taloa 2, Pouru 3, Uotila 4, Köppilä 5 
ja Lassila 6.6 Jaossa jokaisen tuli saada tasapuolisesti pelto-, 
niitty- ja metsämaata mahdollisimman yhtenäisinä lohkoina. 
Tästä johtuen kylässä, jossa talot sijaitsivat alueensa järven 
puoleisella reunalla ja jossa oli hajallaan sijaitsevia 
metsäpalstoja, tuli talojen lohkoista pitkiä ja kapeita, kylästä 
pitkälle takamaille ulottuvia. Isonjaon täydennys vahvistettiin 
1904.7  
 
Urjalan kirkollinen keskus siirtyi 1800-luvun alussa 
Urjalankylästä Laukeelaan.  Siirron syynä oli ahtaus ja pitkään 
jatkunut tilojen riittämättömyys niin kirkossa kuin 
kirkkotarhassa, jälkimmäisessä etenkin kirkkoon hautaamisen 
päätyttyä.8 Kirkon ja hautausmaan laajentamiselle ei löytynyt 
vanhalta kirkkomäeltä tilaa sen ympärille tulleen asutuksen 
vuoksi. Huonokuntoisen kirkkorakennuksen korjauksen sijaan 
rakennettiin uusi kirkko vajaan viiden kilometrin päähän 
Laukeelaan. Länsitornillinen ristikirkko valmistui kylämäelle 
1806. Samana vuonna otettiin käyttöön myös kirkon ympärille 
perustettu hautausmaa, jota on laajennettu ainakin 1863, 1884 
ja 1911.9 Hautausmaaksi varatun alueen luoteiskulmasta on 
jäänyt noin puoli hehtaaria nykyisen 9-tien tiealueeksi. 
   
Kirkkoherra asui Urjalankylän vanhassa pappilassa aina vuoteen 
1964, jolloin uusi moderni pappilarakennus valmistui Laukeelan 
kirkonmäelle, Pourun talosta erotetulle tontille. Tien toiselle 
puolelle valmistui samaan aikaan seurakuntatalo. Paikalla oli 
sijainnut pitäjänmakasiini.    
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Vihtiläinen kirkonrakentaja Martti Tolpo laati Urjalan länsitornillisen ristikirkon 
piirustukset. Yli-intendentinviraston arkkitehti Fredrik Blom teki sen perusteella 
uudet piirustukset 1803. Kirkon nykyinen uusgoottilainen ulkoasu on peräisin 
lääninarkkitehti C. A. Edelfeltin piirustusten mukaan 1860-luvun lopulla tehdystä 
uudistuksesta. Piirros s. 112 kirjassa Urjalan historia II. 1975. 

 
Kirkollisen keskuksen rinnalle asettui myös maallinen hallinto. 
Kuntakokouksia alettiin järjestää vuoden 1868 lopulla ruumis- ja 
leikkuuhuoneena sekä siltavuodin asuntona toimineessa 
puutalossa (Levontalo) kirkon lähellä. Vuonna 1880 rakennus jäi 
kokonaan kuntakokoushuoneeksi. Uudet kokoustilat valmistuivat 
1897 ns. Säätiötaloon. Urjalan nykyinen kunnantalo valmistui 
1950, vain muutama vuosi sen jälkeen, kun Suomen kunnissa 
oli lainuudistuksella siirrytty kunnanhallitus- ja 
kunnanjohtajajärjestelmään. Talo rakennettiin Yli-Uotilan 
vanhan talouskeskuksen yhteyteen.  

 
Liike-elämä keskittyi alkuun kirkonmäelle ja Salmen suunnalta 
tulevan maantien varteen sekä myöhemmin Tampereentien ja 
Urjalantien Y-risteykseen. Urjalan sai oikeuden omiin 
markkinoihin, joita tiedetään järjestetyn ainakin jo 1809. 
Markkinat loppuivat jo 1820-luvulla. Huoli rehulatoina 
käytettyjen markkinapuotien aiheuttamasta tulipalovaarasta 
antaa ymmärtää, että markkinapaikka sijaitsi lähellä kirkkoa. 
Kauppaliikkeen harjoittaminen maaseudulla sallittiin 1859, ja 
kaksikymmentä vuotta myöhemmin Suomeen saatiin täydellinen 
elinkeinovapaus. Urjalan ensimmäinen kauppias oli Knut 
Jansson, joka 1863 perusti kaupan Laukeelaan. Samassa 
kaupparakennuksessa aloitti kolmekymmentä vuotta 
myöhemmin pitäjän ensimmäinen apteekki. Urjalantie 15:n 
paikkeilla sijainnut puurakennus on purettu uusien 
liikerakennusten tieltä 1980-luvulla. Apteekkari Johan 
Nylanderin rakennuttama taitekattoinen asuintalo on säilynyt 
kalliolla, tien eteläpuolella. Kajanderin kukkakauppa toimii 
edelleen 1900-luvun alkuvuosina rakennetussa 
puurakennuksessa Urjalantie 13:ssa. Sen naapurissa on toinen 
samanikäinen kauppatalo, jossa toimi pitkään Salon pyöräliike.  
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Keskellä etualalla on Urjalantie 11-15 talot. Niiden takana mäellä näkyy 
taitekattoinen apteekkarin talo. Osakuva Paavo Järven ottama kuvasta vuodelta   
1928 / Kunnan arkisto.  

 
Yksityisiä kauppaliikkeitä seurasivat osuuskaupat: Maamiesten 
Osuusliike rl. eli MOL (myöh. Osuuskauppa Airanne, Toijalan 
Seudun Osuuskauppa, Forssan Tammi) ja Nuutajärven 
Osuuskauppa (myöh. Osuusliike Lounais-Häme, Pirkanmaan 
Osuuskauppa). Kummankin Laukeelan myymälät olivat ensi 
alkuun sivumyymälöitä, pääliikkeiden toimiessa Huhdissa. 
Airanteen toimitilat olivat ensin Urjalantie 13:ssa. Osuuskaupat 
rakensivat kuusikymmenluvun alussa uudet toimitilat nykyisen 
torin laitaan. Niistä toisen paikalla on nykyään asuinkerrostalo, 
toisessa toimii Siwa. 
 
Urjalan Säästöpankki rakennutti pankkitalonsa viistosti kirkkoa 
vastapäätä 1897. Nykyisen ulkoasunsa ja julkisivua hallitsevan 
tornin rakennus sai 1920-luvun alussa arkkitehti Paavo Uotilan 
muutospiirustusten mukaan. Vuonna 1923 Säästöpankki muutti 
uuteen toimitaloonsa edellisen viereen. Vanha pankkitalo 
myytiin manttaalikunnalle ja sinne jäivät kunnan toiminnot. 
Urjalan Osuuskassa avasi sivukonttorinsa 1960 sitä varten 
rakennetussa toimitalossa. Vuonna 1985 Osuuspankki siirsi 
pääkonttorinsa Huhdista Laukeelaan, minne samana vuonna 
valmistuivat uudet toimitilat ja vanha rakennus purettiin 
uudisrakennuksen edestä.10  
 
Kunnallistaloksi kutsuttu entinen pankkirakennus siirtyi 1947 
Urjalan talonpoikaissäätiön omistukseen ja nimettiin 
Säätiötaloksi, jossa eri yhdistykset edelleenkin saavat järjestää 
toimintaa ja pitää kokouksia. Kirkonkylän keskustassa ei ollut 
erityisiä yhdistysten rakennuttamia seurantaloja. Viime vuosina 
uusia kokoontumisrakennuksia ovat rakentaneet lähinnä 
metsästysyhdistykset, mutta ne sijoittuvat taajamien 
ulkopuolella esimerkkinä Urjalan Erän maja, joka sijaitsee 
Kolkanjoen eteläpuolelle Mieliöntien varressa.    
 
Laukeelan nykyinen liikekeskusta on pitkälti rakentunut Uotilan 
kantatilan nro 4 maille. Urjalan kunta osti jo vuonna 1911 Yli-
Uotilan (4:1) ja Ali-Uotilan (4:3) perintötilat.11  
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Kirkonkylän tiestö on pysynyt ennallaan ja keskittää liike-elämän 
Urjalantien varteen. Ydinkeskustassa toteutettiin mittava 
liikennejärjestely 2000-luvun alussa. Tuolloin poistettiin 
Tampereentien ja Urjalantie Y-risteys, ja samalla teiden välisestä 
kolmiosta purettiin useita lähinnä viime sotien jälkeen 
rakennettuja liike- ja asuinrakennuksia. Tilalle tulleen T-
risteyksen varteen rakentui K-market ja asuinkerrostaloja sekä 
hieman uudella tavalla rajattu tori. Muutos hävitti 
pikkukaupunkimaista taajamatilaa ja näkyy liikenne- ja 
paikoitusalueiden tuomana aukioistumisena. Muutamaa 
kirkonmäen vanhaa liikerakennusta lukuun ottamatta kaupan 
rakennusperintö Laukeelassa on suhteellisen nuorta.    
 
Ydinkeskusta rajautuu kirkon puolella toimisto-, liikenne- ja 
hallintorakennusten kortteliin, missä on 1980-luvulla rakennetut 
linja-autoasema ja valtion virastotalo sekä 1950-luvun 
kunnantalo.   
 
Uusi suorempi tieyhteys kirkonkylän ja Huhdin välille 
rakennettiin 1960-luvulla. Tämä Salmentie kulkee vanhan tien ja 
Vanhanjärven välillä ja risteää vanhan Turuntien kanssa kirkon 
länsipuolella. Hieman lännempänä ottaa suuren tilan Turku-
Tampere valtatie (9-tie) eritasoliittymineen; valtatien 
ympäristöön, entisille peltomaille on rakentunut teollisuus- ja 
liiketoiminnan rakennuksia.   

 

6.2 Salmi  

 
Salmen kylä on syntynyt keskiajalla, varhaisin maininta on 
1400-luvulta. Vuonna 1539 Salmessa oli viisi taloa. Kylän talot 
sijaitsivat pitkään tiiviissä rykelmässä Vanhanjärven ja 
Uutisjärven välisellä kapealla kannaksella, peltomaiden 
keskittyessä Vanhajärveen viettäville maille.   
 
Salmen kylässä isojaon kartta on vuodelta 1782 ja jakokirja 
vuodelta 1801. Toimituksia käytiin ainakin vuoteen 1848.12 
Kylään tuli kymmenen maakirjataloa: Jänttilä eli Mattila 1,  
Risteri eli Seppä 2, Nissilä 3, Sakala eli Kolu 4, Jaakkola 5, Holsti 
eli Puskiala 6, Reikko 7, Lähti 8, Paavola 9 ja Tolva 10. Kylän 
talomäärä oli lähtenyt kasvuun jo 1770-luvulla, kun kantatiloja 
jakamalla oli muodostunut uusia osatiloja, ja jakoja tapahtui 
myös 1800-luvun alkupuolella.13 Etenkin uudet talot siirtyivät tai 
perustettiin heti ryhmäkylän ulkopuolelle, kuten Härmän ja 
Vesaniemen talot Vanhanjärven eteläpuolelle sekä Syvänoja, 
Sikala ja Myllylä Kokonjoen ympäristöön Myllynkulmalle, missä 
ainakin vielä 1800-luvun puolivälissä oli vesimylly. Kylän 
ensimmäiset torpat perustettiin 1770-luvulla. Vuonna 1870 
kylässä oli 21 torppaa.14 Torpista oli 1800-luvun puoliväliin 
mennessä muodostunut myös pieni asumusryhmä nykyiselle 
Pertunkulmalle. Vanhanjärven kuivatus 1930-luvulla ja 
lopullinen kuivatus viime sotien jälkeen laajensi Salmen kylän 
peltomaita. Jo aikaisemmin 1910-luvulla oli kylän 
pohjoispuolelta kuivattu Uutisjärvi.  
 
Salmen rykelmäkylä tukeutui vanhaan maantiehen. Kestikievari 
siirtyi mahdollisesti jo 1730-luvun alussa Laukeelasta Tolvalle, 
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missä se toimi vuoteen 1776. Myöhemmin kestikievarina toimi 
Salmen Paavola.15  
 

 
Salmen kylän Tuhkamäkeä kuvattuna 1920-luvun tietämillä. Taustalla näkyy 
Vanhajärvi. Kuvassa vasemmalla yläkulmassa on Paavolan rakennuksia. 
Maantien varrella olevista rakennuksista useimmat ovat hävinneet, mutta 
muutamat taaempana tien alapuolella olevat Paavolan mäkituvat lienevät 
edelleen jäljellä loma-asunnoiksi uudistettuina. Myös edesssä molemmin puolin 
Tuhkamäentietä olevat pienet mökit saattavat edelleen olla olemassa Harjulan ja 
Tiensuun tonteilla. Valokuva: F. E. Fremling / Kunnan arkisto 

 
Nauhamaisessa ryhmäkylässä oli ilmeisesti vielä 1870-luvulla 
Holsti, Lähti, Reikko, Jaakkola, Tolva ja Kristeri sekä Sakala. 
Nissi sijaitsi Vanhanjärven puolella harjua. Laajempi kylään 
vaikuttanut jakotoimitus oli 1908 toimitettu uusjako, jonka 
jälkeen ei ryhmäkylää enää ollut; vanhoista kantatiloista on 
paikoillaan ainoastaan Lähti.  
  
Molemmin puolin Salmen maataloista muodostuvaa pääkylää oli 
maatyöväestön sekä käsityöläisten asumuksia. Huhdin rajalle, 
Lintinmäen alapuolelle alkoi syntyä tiivistä kylämäistä asutusta 
1800-luvun lopulta lähtien. Asutusta keskitti tälle suunnalle 
rautatie ja asemanseudun vireä kaupallinen ja teollinen toiminta. 
Talot olivat käsityöläisten, kauppiaiden ja tehdastyöläisten 
rakennuttamia, alueella asui myös rautatieläisiä sekä 
virkamiehiä kuten nimismies. Kiinteistöt on muodostettu 1920-
luvulla ja sen jälkeen lohkomalla Paavolasta (Kristerin maita). 
Salmen pääkylän lähiympäristössä eli Hiukka- ja Tuhkamäellä 
sekä lännessä Laukeelan suunnalla, Riihimäellä, uusi asutus 
korvasi vähitellen vanhempaa mäkitupa-asutusta.  
 
Salmen kylän kansakoulurakennukset rakennettiin 1930-luvulla  
Huhdin rajalle rakentuneen asutuksen keskelle. Niiden lähelle 
valmistui 1945 yhteiskoulurakennus, joka nykyään on osa 
teollisuusrakennuskokonaisuutta. Halliosa on tehty 1960-luvulla.    
  
Kirkonkylän suunnalla Salmen kylän maita tuli 1800-luvulla 
myös kunnallisen rakentamisen piiriin. Seurakunta sai 
lahjoituksena maata Reikon tilasta, ja tänne Laukeelan ja 
Salmen kylien rajalle rakennettiin vaivaistalo ja lastenkoti 1880-
luvulla.16  Hieman aikaisemmin, 1878, oli paikalle valmistunut 
Kirkonkylän ensimmäinen kansakoulu. Koulu tuhoutui tulipalossa 
1924, minkä jälkeen lastenkoti peruskorjattiin tilapäiseksi 
koulutaloksi. Tilapäisyyttä kesti vuosikymmeniä, sillä vasta 1976 
voitiin uusi Kirkonkylän koulu ottaa käyttöön. Sen alta hävisivät 
vanhat kunnalliskodin puiset rakennukset. Viimeksi niissä toimi 
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pari yritystä ja osa tiloista oli koulun puukäsityötiloina. Pieni 
keittolarakennus sekä viljamakasiini ovat jäljellä kansakoulun ja 
vaivaistalon pihapiiristä.   

 
Salmen kylään kuuluvalle maalle, Muntterinmäelle, valmistui 
1907 kunnansairaala. Erilliset talot lääkärille ja eläinlääkärille 
asuin- ja vastaanottotiloiksi rakennettiin 1950-luvun lopulla; 
aikaisempi eläinlääkäritalo sijaitsee Kisatien lähellä. Myöhemmin 
1900-luvun jälkipuolella vanha sairaala jäi osaksi isoa 
uudisrakennusta, jossa nykyään toimii kunnan terveysasema.   
 

6.3 Huhti  

 
Huhdin kylä syntyi keskiajan kuluessa Salmen siirtokyläksi, 
uudisasutuksesta kertoo kylän nimikin. Asutus oli alkuun 
keskittynyt ryhmäksi Vanhanjärven itäpäähän Visanvuoren 
eteläpuolisen peltoalueen keskelle, jo silloin kulku-urana olleen 
Mikkolankankaantie varteen. Peltotie oli oikeastaan osa vanhaa 
ratastietä, joka ristesi harjulta tulevan tieuran kanssa nykyisen 
Mikkolan kohdalla. Risteävä tie jatkui Forssan suuntaan nykyisen 
Pietilän ohi ja Sutostenmäen itäpuolitse. Kylän pohjoispuolisella 
harjulla kulki ikivanha kaukoreitti Akaan suunnalta Laukeelaan, 
missä tie haarautui länsi- ja lounaisrannikolle vieviksi teiksi. 
Paljon myöhemmin tähän maantiehen yhtyi Lopelta Tammelan 
Teuron kautta Huhtiin saapunut tie, jota rakennettiin useita 
vuosia, ja joka valmistui lopulta ylihallituksen rakennustyönä 
1862-1872; Huhdissa uusittiin vielä viimeisenä rakennusvuonna 
yksi silta ja korotettiin tienpintaan Vanhanjärven itäpään 
kohdalla. Maantie oli alkuun vähäisellä käytöllä, se palveli 
etupäässä Urjalan paikallisliikennettä. 17   
 
Vuonna 1539 oli kylässä kaksi taloa, mutta jo kymmenisen 
vuotta myöhemmin oli toista taloa halkomalla syntynyt kolmas 
talo. Myöhemmin talot vietiin kirjoihin talonnimillä: Mikkola, 
Sipilä ja Heikkilä. Isonjaon toimeenpanon aikoihin Mikkolasta 
halottiin Ylösmäki (1776) ja Heikkilästä ensin Mäkelä (1787) ja 
sitten Sirkko (1810). Kylälle muodostettiin näihin aikoihin myös 
neljä tai viisi uudistaloa mm. Kangasniemi (1799). Kylän 
ensimmäiset torpat perustettiin jo 1770-luvulla. Vuonna 1870 
kylässä oli 10 torppaa.18  

 
Huhdin köyhä Sipilä muutettiin 1685 Urjalan seurakunnan 
kappalaisen puustelliksi eli virkataloksi. 1800-luvun lopulla 
pappilan viereen rakennettiin talo Rauhanyhdistykselle. Pappila 
oli seurakunnan kappalaisten käytössä aina 1970-luvulle saakka. 
Nykyään päärakennus on kirkkoherranpappilana ja 
väenrakennusta käytetään mm. seurakunnan eri kerhojen ja 
tapahtumien viettopaikkana sekä juhlapaikkana. 
Rauhanyhdistyksen talo on purettu.     
 
Huhdissa alkoi isojako 1778. Tilojen rakennusten iästä päätellen 
on ryhmäkylän hajoaminen alkanut 1800-luvun alussa - isonjaon 
täydennys valmistui 1856. Heikkilä, Mikkola, ja Ylösmäki 
siirtyivät vanhan peltoalueen reunamille Sipilän jäädessä 
mahdollisesti vanhalle tonttimaalle.19 Nykyään talot Mikkolaa 
lukuun ottamatta ovat jääneet pientalovaltaisen kylätaajaman 
sisälle. 
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Vuoden 1881 asevelvollisuuslain voimaantulon jälkeen Suomeen 
perustettiin kahdeksan tarkk´ampujapataljoonaa. Huhtiin 
sijoitettiin yksi neljästä Hämeenlinnan 
tarkk´ampujapataljoonalle perustetusta reservikomppaniasta. 
Kasarmialueeksi sopiva paikka löytyi Heikkilän mailta 
harjukankaalta, missä oli myös tarpeellinen lampi uimapaikaksi 
(Paskolampi). Rakennukset valmistuivat kasarmeja varten 
laadittujen tyyppipiirustuksien mukaan vuonna 1884. 
Komppania toi työtä ja myötävaikutti kylän kehittymiseen. 
 

 
Kuvassa kasarmin rakennuksista edelleen olemassa oleva upseerirakennus. 
Valokuva / Kunnan arkisto 

 
Sortovuosien aikana 1902 Suomen sotaväki lakkautettiin. 
Suomen itsenäistyttyä kasarmi oli edelleen ilman käyttöä. 
Vuonna 1923 Urjalan kunta lunasti reservikasarmin alueen 
rakennuksineen valtiolta. Upseerirakennus oli ensin lastenkodin 
päärakennuksena vuoteen 1955, ja sen jälkeen sitä käytettiin 
kansakoulun lisätiloina. Talon edessä on kellari. Muut kasarmin 
rakennuksista on purettu. Kunta kaavoitti kasarmialueen 
pientalorakentamiselle. Pienellä kalliolla on reservikomppanian 
muistokivi, jonka pystyttivät reserviläiset 1902 komppanian 
päällikön kapteeni Savoniuksen kustantaessa kulut.20 Huhdin 
kyläalueelta on löydettävissä jälkiä myös toisesta 
sotahistoriallisesta tapahtumasta eli venäläisten toteuttamista 
patteritöistä ensimmäisen maailmansodan ajalta 1914-1917. 
Kolmella maamme läpi kulkevalla puolustuslinjalla oli tavoitteena 
Pietarin suojaaminen Suomen kautta tulevilta hyökkäyksiltä. 
Parhaiten vanhoja juoksuhautoja on säilynyt Visanvuoren 
alueella.21  

 
Huhdista tuli asemapaikka, kun Helsingin-Hämeenlinnan radan 
jatko Hämeenlinnasta Tampereelle ja Toijalasta Turkuun 
valmistui vuosina 1874-79; Urjalan kohdalla Turun rata avautui 
liikenteelle 1876. Radan asemien piirustukset käsiteltiin vuoden 
1875 aikana. Turun asemaa lukuun ottamatta asemien 
suunnittelijoista ei löydy tietoa asiakirjoista eikä piirustuksista; 
rakentamisessa oli siirrytty tyyppipiirustuksiin: Urjalan 
asemarakennus rakennettiin IV luokan tyyppiasemaksi.   



 18 

Asemarakennuksen tontti erotettiin kappalaisen virkatalon 
Sipilän peltopalstalta.  

 
Rautatien asemapaikka alkoi nopeasti kehittyä liikepaikkana. 
Uuden liikenneyhteyden myötävaikutuksesta rakentui vanhan 
harjulla kulkevan maantien varteen kylämäistä asutusta koko 
matkalle Huhdista kirkonkylälle. Asemapaikalle perustettiin jo 
keväällä 1876 postitoimisto, oma postitalo valmistui 1929. 
Salmen Paavolassa toiminut kestikievari muutettiin 
junamatkustajia varten Huhdin Heikkilään, ja sieltä myöhemmin 
1800-luvun lopulla Kangasniemen taloon, missä kievari toimi 
aina kievarilaitoksen lakkauttamiseen saakka. Kangasniemen 
suunnalla oli toiminut myös Huhdin ensimmäinen maakauppa, 
jonka oli perustanut Fredrik Ojanen 1876.22  Ilmeisesti lähelle 
sitä oli Frans Ojanen perustanut pienen höyrysahan, joka oli 
toiminnassa ainakin 1880-luvulla.23   
 

 
Jo ennen rautatieaseman perustamista oli maatyöväestön ja käsityöläisten 
asumuksia Huhdin peltoaluetta rajaavalla harjulla. Tänne maantien varteen 
perustettiin myös ensimmäiset kauppapuodit. Nauhamainen kyläasutus tiivistyi 
ja uudistui aseman perustamisen jälkeisinä vuosikymmeninä. Kuvassa on raitin 
rakennuksia vuonna 1950 kuvattuna vanhasta palotornista itään. Vasemmalla 
alanurkassa oleva rakennus on purettu nykyisen Yhteiskouluntien alkupään alta. 
Sen yläpuolella on kaksi iäkästä puutaloa, joista ensimmäisessä (Puistola) on 
asunut lasimestari Aaltonen, myöhemmin talossa oli Kirkonojan 
huonekalumyymälän käytössä. Seuraava kookas puutalo, Haapala, on ollut 
sahanomistaja Väinö Nikkilällä – Nikkilän saha toimi viimeistään 1930-luvulta 
lähtien sorakuopan vieressä molemmin puolin vanhaa Forssan tietä.24 
Seuraavassa talossa, jota on sotien jälkeen uudistettu, asui pitkään räätäli. 
Rakennuksessa on ollut myös pieni kauppapuoti. Alapuolella rinteessä on Karin 
Harjatehtaan rakennuksia. Seuraavat kaksi (Huvila ja Töyry) pienempää taloa 
olivat asuintaloja. Niiden välille on tullut tiilitalo 1970-luvulta. Töyryn kiinteistöön 
kuuluvan hirsitalon taakse on rakennettu uudisrakennus. Maantiehen yhtyy 
etelästä tuleva Forssan tie. Sen takana kuvan oikeassa reunassa näkyy valtion 
sorakuopalle tuleva pistoraide ja sen varrella sahan rakennuksia – sahan 
pitkässä rakennuksessa on edelleen yritystoimintaa, rakennuksessa on toiminut 
mm. kanala ja laatikkotehdas. Valokuva: F. E. Fremling / Kunnan arkisto 
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Kuva on otettu harjulta sahalle. Takana näkyy Kangasniemen tilakeskus. 
Valokuva: F. E. Fremling / Kunnan arkisto 

 
Huhtiin muutti jatkuvasti lisää väkeä ja kylälle sijoittui myös 
monenlaista pienteollisuutta, etenkin huonekalu- ja 
puuteollisuutta sekä harjan- ja korinsidontaa. Paikallisesti 
erikoistuttiin etenkin keinutuoleihin, joita Urjalassa on 
valmistettu ainakin 1860-luvulta lähtien; ”Lintinmäen” nimi 
juontaa mäellä asuneeseen puuseppä ja keinutuolimestari 
Vihtori Lindiin.25 Aseman lähellä toimi Hyrkkään 
korinsidontayritys 1930-luvulta lähtien. Urjalan Harjansitomo 
perustettiin 1927 nykyisen Tuomolan tontille Yhteiskouluntien 
varteen. Tehtaalla oli myös raamisaha. Tämä Verner Stenbergin 
(Saartila) yritys kasvoi 1930-luvulla yhdeksi suurimmista alan 
yrityksistä Suomessa, se oli myös kunnan suurimpia työnantajia. 
Urjalan Harjansitomo muutettiin osakeyhtiöksi 1941, tuolloin 
yrityksessä oli toista sataa työntekijää. Jo seuraavana vuonna 
tehdas suljettiin ja rakennukset myytiin.  Uusi omistaja, 
venäjänjuutalainen Bassin, perusti tehdastiloihin 
puusepänliikkeen ja teki huonekaluja. Tontilla olleet puiset 
tehdasrakennukset paloivat 1950.26 Huhdissa aloitti 1930-luvulla 
toinenkin harjansitomo, kun Reino Kari perusti yrityksensä 
nykyisen Orikoskentien varteen 1936. Harjatehtaan toiminta 
jatkuu edelleen entisessä osuusliikkeen varasto- ja 
leipomorakennuksessa.    

 
Huhdista aina Laukeelaan jatkuvalla harjulla on useita laajoja 
soran- ja hiekanotosta syntyneitä tasanteita, joita on sittemmin 
hyödynnetty teollisuuden rakennuspaikkoina. Vanhan 
Palokalustohuoneen takana oli ollut korkeakin mäenkumpare, 
ennen kuin valtio aloitti siellä soranoton 1900-luvun alussa.   
Nykyään paikka on YIT:n varastoalueena. Sahan ja sittemmin 
laatikkotehtaan rakennuksia on Kangasniemen talouskeskuksen 
pohjoispuolella. Rapattu puutavarakuivaamo on muutettu 
asuinrakennukseksi. Sen lähellä on rapattu 1940-50-luvun 
muuntaja.     
  
Sotien jälkeisenä aikana Huhti oli Urjalan liike-elämän keskus. 
Kylässä oli elintarvikekauppoja parhaimmillaan kymmenkunta. 
Aseman seudun vanhimpia yksityiskauppoja oli T:mi Heikki 
Lehtonen; Lehtosen ja alkuun myös Marttisen kauppaliike oli 
perustettu 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä27. 
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Yksityisten liikkeitä oli etenkin harjulla kulkevan maantien 
varrella.  
  
Kahdella osuuskaupalla oli pääliikkeensä Huhdissa. Maamiesten 
Osuusliikkeen uuden päämyymälän rakentaminen radan varteen 
alkoi 1927. Osuusliike oli vuosikymmenen alussa ostanut Urjalan 
Osuuskaupan.  Vuonna 1956 nimeksi tuli Osuuskauppa Airanne, 
ja vuonna 1967 Airanne yhdistettiin Toijalan Seudun 
Osuuskauppaan, joka nyt on osa Pirkanmaan Osuuskauppaa. 
Osuuskaupan kookas rapattu tiilirakennus on edelleen jäljellä 
radan varressa, mutta tyhjillään. Sen takana on viimeksi 
Agrimarket-myymälänä toiminut rauta-maatalousosasto 1980-
luvun jälkipuoliskolta. Vuonna 1968 Huhtiin rakennettiin 
Osuuskaupan viljan vastaanotto- ja käsittelylaitos, mutta 
viljasiilot on purettu. 
  

 
Orikosken tasoristeys, jonka paikalla on nyt maantiesilta. Sillan läheltä on 
hävinnyt kuvassa oikealla näkyvä Nuutajärven Osuuskauppa sekä sen edessä 
ollut KOP:n talo. Kuvassa vasemmalla näkyy ratamestarin asuinrakennus 
(Orikoski), joka on edelleen olemassa.  Valokuva 1937 F.E. Fremling / Kunnan 
arkisto (osakuva).    
 

Nuutajärven Osuuskaupan pääliike perustettiin ensin radan ja 
maantien risteykseen silloisen tasoristeyksen lähelle. 
Osuuskauppa liittyi Otk:hon kuuluvaan Osuusliike Lounais-
Hämeeseen, joka 1952 rakennutti uuden päämyymälän radan 
länsipuolelle Toijalan tien ja Forssan tien risteykseen, missä oli 
aikaisemminkin ollut kauppaliikkeitä. Osuusliikkeellä oli kauppa 
myös entisessä Hyrkkään talossa. Päämyymälän 
kellarikerroksessa oli rauta- ja maataloustavarakauppa. Puisten 
varastorakennusten tilalle rakentui nykyinen kookas ja 
julkisivuiltaan rapattu varasto- ja leipomorakennus. Seuraava 
fuusioituminen tapahtui 1960-luvun lopulla, jolloin Lounais-
Häme liittyi forssalaiseen Tammeen ja sittemmin siitä tuli 
Tradeka.  Osuusliikkeen rakennukset ovat nykyään asunto- ja 
tehdaskäytössä. Viljavarasto rakennettiin 1940-luvun paikkeilla 
sorakuopalle johdetun pistoraiteen viereen.  
 
Ennen Urjalan asemalle 1902 perustettua osuusmeijeriä oli 
Huhdissa ollut jonkun vuoden toiminnassa yhtiömeijeri sekä 
Paavolan yksityismeijeri.28 Osuusmeijerin pääliikkeeksi ostettiin 
Huhdin yhtiömeijerin rakennus, joka oli Heikkilän maalla. 
Myöhemmin 1920-luvulla radanvarsitontille rakennettiin uusi 
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meijerirakennus.  Osuusmeijeri yhdistettiin aikanaan Hämeen 
Osuusmeijeriin, joka toimi Valkeakoskella. 
 
Urjalan Säästöpankki perusti Huhtiin sivukonttorin 1922 
asemapäällikkö Benjamin Ahon johdolla. Jo sitä ennen, vuonna 
1916 oli kylään tullut Kansallis-Osake-Pankin ensimmäinen 
Urjalan konttori. Molempien pankkien vanhat rakennukset on 
purettu radan varresta. Huhdissa käynnistettiin myös Urjalan 
Osuuskassan toiminta 1924. Osuuskassa toimi jonkin aikaa 
Kangasniemen talossa, sitten Maamiesten Osuuskaupan 
rakennuksessa.29 Kun nykyinen Huhdintie rakennettiin 1960-
luvulla, rakennuttivat pankit uudet modernit pääkonttorit tien 
varteen Heikkilän pellolle. Säästöpankin ja KOP:n 
kaksikerroksiset kerrostalot valmistuivat tien länsipuolelle 
vuosina 1965-66 ja Osuuskassa pääkonttori niitä vastapäätä 
1964.  
 

  
Lehtosen kauppatalo radan varressa. Takana pankkitalo, jotka näkyvät 
oikeanpuoleisessa kuvassa Huhdintien puolelta. Vasemmanpuoleinen oli 
Kansallis-Osake-Pankki ja oikeanpuoleinen Säästöpankki. Niiden takana näkyy 
Lehtosen makasiini ja meijerin piippu.   

 
Rautatien merkityksen vähentyessä 1960-luvulla alkoi myös 
kylän kaupallinen elämä hiljalleen hiipua. Osuuskaupat ja 
osuusmeijeri liittyivät isompiin ja hiljalleen näivettyivät. 
Paikallinen liike-elämä ja palvelut alkoivat keskittyä 
kirkonkylään. Asemanseudun taajamassa on tällä hetkellä 
peruspalveluina Tradekan Siwa ja asiamiespostikioski 
veikkauspalveluineen 1960-luvulla rakennetussa 
liikerakennuksessa. Henkilöliikenne Urjalan asemalla loppui 
vuonna 1997.  
 
Huhdin koulupiiri perustettiin 1900, pari vuotta 
piirijakoasetuksen voimaan tulon jälkeen. Kansakoulun tontti 
pakkolunastettiin kappalaispappilan maista 1913. Oma koulutalo 
rakennettiin ilmeisen pian Huhmarinmäelle; samanlainen 
koulutalo valmistui 1900-luvun alussa Kerhon kylälle. Uusi 
koulutalo rakennettiin Heikkilän eteläpuolelle peltomaisemaan 
1950-luvulla, sitä laajennettiin 1998. Urjalan yhteiskoulu 
perustettiin 1945. Koulu aloitti Salmenraitilla sijaitsevassa 
puurakennuksessa. Uusi koulutalo valmistui syksyllä 1960 
Huhtiin, aseman lähelle. Modernin rakennuksen suunnitteli 
arkkitehti Aarne Ervi. Oppikoulu aloitti 1961, vuodesta 1976 
yhteiskoulu muuttui Urjalan peruskoulun yläasteeksi ja lukioksi. 
Lisärakennus valmistui 1982.  Nykyään tiloissa toimii Huhdin 
koulu (yläaste) ja Väinö Linnan lukio.  

 
Urjalan pitäjässä oli paljon torppari- ja maataloustyöväestöä 
sekä etenkin asemanseudulla muuta työväkeä. Työväenaate sai 
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kannatusta, ja vuonna 1901 perustettiin Urjalaan 
työväenyhdistys, joka vuonna 1910 rakensi talkoilla oman talon 
Huhtiin. Nykyään talon sali näyttämöineen (150 henkeä) toimii 
elokuvateatterina, huutokauppapaikkana, juhlapaikkana ym.    
 
Huhdin suojeluskuntatalona toiminut Honkala tuhoutui 
tulipalossa 1941. Visanvuoren rinteestä on löydettävissä talon 
kivijalan rauniot. 
 

 
Vilpola. Kunnan valokuvakokoelma / F.E. Fremling 1939 

 
Huhtiin perustettiin voimistelu- ja urheiluseura vuonna 1909. 
Tupalan haka ostettiin seuralle 1916, ja urheilukentän 
rakentaminen alkoi ilmeisesti pian kaupan jälkeen. 
Urheilukentän laidalla sijaitseva puinen Vilpola on edelleen 
käytössä kokoontumis- ja kerran vuoteen myös tanssipaikkana. 
Rakennus valmistui 1930-luvulla, ehkä jo samalla 
vuosikymmenellä sitä laajennettiin ravintolatiloilla.   
 
Asemalla toimivan sopimuspalokunta Urjalan V.P.K: n toimitilat 
ovat Salmentien varressa sijaitsevassa entisessä 
huoltamorakennuksessa. Vanha paloautosuoja 
letkunkuivatustorneineen sijaitsee työväentalon lähellä harjulla. 
Rakennus on valmistunut hieman ennen talvisodan syttymistä.30   

 

 

7 KOHTEET  

 
Seuraavaksi kuvataan selvitystyön aikana kohteiksi valittujen 
alueiden ja rakennusten nykytilaa. Yksityiskohtaisempaa tietoa 
kohteista on tallennettu Excel-pohjaisille inventointikorteille. 
Kohteista on myös runsaasti valokuvamateriaalia.  
 
Toimenpidesuositusten kohderajaukset ovat karttaliitteessä 1. 
Aineistosta on myös paikkatiedot. Taajaan asutetuilta alueilta on 
kohdekuvauksen alussa ortokuva, johon on karkeasti rajattu 
kuvauksessa mainittuja osa-alueita.   
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7.1 LAUKEELA 

 

1 Laukeelan kirkonmäki ja kyläasutus  

 

 
Sinisellä on merkitty vanhat tielinjaukset.  Ortokuva: Urjalan kunta.  

 

Nykytilanne  

 
Urjalan päätytornillinen ristikirkko on yksityiskohtiaan myöden 
1860-luvulla uudistetussa asussa. Sen arkkitehtuuri on 
ajankohtaansa nähden varhaista puurakentamiseen sovitettua 
uusgotiikkaa. Hautausmaa on laaja kirkkomäeltä pohjoiseen 
valtatielle ulottuva puistomainen alue, jota pohjoissivua lukuun 
ottamatta rajaa kiviaita. Vanhimmat hautaosastot ovat kirkon 
ympäristössä. 
 
Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja seurakuntatalo ovat kirkon 
länsipuolella. Arkkitehtiveljesten Kauko ja Olavi Reiman 
piirustusten mukaan toteutetut rakennukset ovat tyylillisesti 
yhtenäinen rakennuspari 1960-luvun alusta. Etenkin 
seurakuntatalon kokonaishahmossa tulee selvästi esille 
rakennuksen käyttötarkoitus.  
 
Kirkkoa vastapäätä maantien toisella puolella, puistomaisessa 
ympäristössä on entinen säästöpankki (3:7) sekä Säätiötalo 
(3:67).  Pankkitalon julkisivu kirkolle päin on säilynyt ennallaan, 
taakse tehdyt laajennukset on sovitettu kokonaisuuteen. 
Säätiötalo on 1920-luvulla tehdyn uudistuksen mukaisessa 
asussa. Rinteessä on kaksi muutakin vanhaa liikerakennusta. 
Urjalantie 11:n puutalon julkisivuissa on ajallista 
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kerroksellisuutta. Vinkkelinmuotoinen puutalo rajautuu 
Säätiötalon tonttiin.   Urjalantie 13:n kauppatalo ja 
piharakennukset muodostavat eheän ja hyvin 1900-luvun alun 
rakennustapaa edustavan rakennusryhmän. 

 

  
Säätiötalo            Entinen säästöpankki  

  
 

 
             Urjalantie 13 ja 11.  
 

Edellä mainittujen liikerakennusten takana kalliomäellä on 
jäljellä muutamia puutaloja alueen varhaisesta pienasutuksesta.   
Säilyneet pientalot – Kalliola (4:283), Rauhala (4:290) ja 
Laaksola (4:287) – ovat pitkälti 1900-luvun alkupuolen 
asussaan. Nykyään mäellä on myös rivitaloja. Kerrostalot 
rajaavat näkymiä Urjalantieltä mäelle.   

 
Kirkonmäen etelärinteessä on Pourun tilan (3:144, 3:145)  
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa rakennettu rakennusryhmä. 
Rakennusten ja maantien välillä on suuri omenatarha sekä 
lehmuskujanne. Päärakennus on pihan keskellä, väentupa on 
poikittain edelliseen nähden pihan länsireunalla. Sen lähellä on 
makasiinityyppinen vilja-aitta. Navetta, talli ja sauna-
pakarirakennus reunustavat idässä kulkevaa Pouruntietä, jonka 
toisella puolen on puimala ja saha.  Kaikki talousrakennukset on 
maalattu punaisiksi valkoisin listoin.  
 
Laukeelan vanhimmat peltoalueet ovat säilyneet viljelyksessä 
Salmentien eteläpuolella. Ojittamalla ja pumppaamalla kuivatun 
Vanhanjärven peltomaat jäävät leveän ojan toiselle puolen. 
Seppälän tilan (6:5) pihapiiri on Pourun eteläpuolella 
peltomaiden reunalla. Piha-alueen läpi kulkevan tien reunassa 
on kiviaitoja. Tie vie Kolkanjoen taakse torppariseudulle. Kookas 
1800-luvun lopun päärakennus on hyvin esillä maisemassa, 
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samoin korkeat harmaat otsa-aitat pihan nurkalla. Seppälän 
vanhasta navetasta on säilynyt kiviraunio. 
 

 
Pourun talouskeskus 

 

 
Seppälä 

 

 
 
Kirkonmäen pienasutusta 1800-luvulta. Alhaalla vasemmalla on Levontalo, sen 
yläpuolella näkyy kraatarin talo eli Mäkirinne (rv 1899) ja sitten ylimpänä 
Pikkumattila (rv 1850).   

   
Kirkon ohi vievä Urjalantie risteää 1960-luvulla rakennetun 
Salmentien kanssa kirkon lounaispuolella. Risteysalue on 
Salmentien osalta pengerretty ja liikenneturvallisuutta 
parantavat järjestelyt ottavat isohkon tilan 
maisemarakenteellisesti herkässä paikassa, jonka länsipuolella 
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on heti kohta myös Turku-Tampere tien eritasoliittymän 
liikenneympäristö. 
 

Kirkonmäen harjuosalla, seurakuntatalon takana on 1800-
luvun jälkipuolen ja 1900-luvun alun pientaloja. Rakennusaika 
näkyy etenkin rakennusten mittasuhteissa ja muodossa, mutta 
osassa rakennuksista on tehty ulkoasua muuttavia korjauksia. 
Kunnantupanakin käytetyn Levonmäen (1:27) talossa ulkoasu 
on pienten vaiheittaisten muutosten tulosta, nykyinen asu 
palautuu 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Sen yläpuolella 
rinteessä oleva nk. kraatarin talo (1:16) on vanhassa asussaan, 
mutta kunnoltaan heikentynyt.  Rakennuksessa on toiminut 
posti. Seurakuntatalon vieressä on kulkutautisairaalana toiminut 
puutalo (3:5), jota on voimakkaasti uudistettu.      

 
Toimenpidesuositukset 

 
1.1 Kirkonmäki ml. Seppälä: R 2 

• Rakennuskohteet: kirkko ja kiviaidat sekä 
seurakuntatalo, Pourun ja Seppälän pihapiirit, Seppälän 
kiviaidat, Säästöpankki, Säätiötalo sekä Urjalantie 11 ja 
13 (myös piharakennukset) 

 
1.2 Kirkonmäen länsiosa harjulla A 1 

• Rakennuskohteet: Levontalo ja Mäkirinne (kraatarin talo) 
1.3 Kirkonmäen eteläosa kalliolla A 1 

 
1.4 Laukeelan vanha peltoalue A 2 / maatalousalue 

 
Perusteet  

  
Urjalan kirkko on ikänsä puolesta kirkkolain nojalla suojeltu 
kirkollinen rakennus (KL 14 l 5§). Laki suojelee myös kirkkoa 
ympäröivän kirkkotarhan kiviaidan, joka vanhimmilta osin on 
vuodelta 1863. Seurakuntatalon moderni arkkitehtuuri on 
selkeäpiirteistä ja mittasuhteiltaan maltillista. Arkkitehtoninen 
eheys ja laatu perustuvat rakennusosien massoitteluun sekä 
erilaisten materiaalipintojen sommitteluun julkisivuissa.        
 
Kirkonmäen 1900-luvun alun liikerakennuksilla sekä kunnan 
kokoushuoneina toimineilla rakennuksilla on 
taajamahistoriallista merkittävyyttä. Vanha pankkirakennus ja 
Urjalantie 11-13:n liiketalot kertovat liike-elämän 
keskittymisestä ja kehittymisestä sekä tukeutumisesta vanhaan 
liikenneväylään. Rakennetun ympäristön historiallinen 
kerroksellisuus on luontevaa. Rakennukset ilmentävät edelleen 
niiden alkuperäistä tai muuta historiallista käyttötarkoitusta ja 
ajankohdan rakennustapaa/arkkitehtuuria.  

 
Kirkonseutua ympäröivillä mäkialueilla on 
kulttuuriympäristöarvoja.  Seurakuntatalon takana sijaitseva 
pienimittakaavaisesti rakennettu rinne pengerretyin piha-aluein 
on kirkonmäelle tärkeää reunavyöhykettä suunnalla, missä 
siirtyminen kirkkomaisemaan tapahtuu liikenteen voimakkaasti 
muuttamasta ympäristöstä. Levonmäen talolla ensimmäisenä 
kunnantupana on myös historiallista merkittävyyttä. Idässä 
Säätiötalon takana varhainen pienasutus on joutunut osittain 
väistymään uuden rivi- ja omakotiasutuksen tieltä.  
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Liikekeskustan suunnalla kerrostalot peittävät näkymän mäelle. 
Kuitenkin Säätiötalon lähiympäristössä muutamat 1920-luvun 
puutalot - Kalliola, Rauhala ja Laaksola - sekä lyhyen sivutien 
varteen ryhmittyvät 1950-luvun omakotitalot ylläpitävät 
perinteistä kirkonkylämäistä ympäristöä.       
 
Pouru ja Seppälä ovat vanhalla kylätontilla tai aivan sen 
tuntumassa säilyneitä kylän kantatiloja. Pourun sijainti kirkolle 
nousevalla rinteellä on kyläkuvallisesti merkittävä. Seppälä on 
osa maisemahistoriallisesti arvokasta vanhaa peltoaluetta. 
Pourun pihapiiri muodostaa rakennushistoriallisesti arvokkaan 
kokonaisuuden. Molemmissa pihapiireissä on myös 
talousrakennus, jossa on edustettuna paikallisesti esiintyvä ja 
yleisesti ottaen vähän käytetty rakennustekniikka eli 
pystyhirsirakenne. Pourun navetan rakentaminen ajoittuu 
aikaan, jolloin rakennetta kokeiltiin, ja sitä esiteltiin 
rakennusoppaissa.  

2 Hallintokortteli  

 

Nykytilanne  

 
Urjalan kunnantalo on kirkonkylän keskustassa, lähellä kirkkoa 
ja kaupallisia palveluja sekä keskustan liikenteellistä 
solmukohtaa. Kunnantalon pääjulkisivu avautuu 
Tampereentielle. Talon edustalla on korkeita yksittäisiä 
havupuita, ja lännessä pensasaitojen ja puuistutusten jäsentämä 
nurmialue jatkuu aina hautausmaalle saakka. Puiston 
pohjoisreunalla on kunnan rakennuttama matala tilliseinäinen 
rivitalo. Kunnantalon eteläpuolelle rakennetussa valtion 
virastotalossa on mm. kirjasto ja poliisi. Idässä Tampereentien 
reunassa on kerrostaloja. 
 

 
Yli-Uotilan sivurakennus.  

 
Yli-Uotilan tilakeskuksesta, jonka maille kunnantalo on 
rakennettu, on säilynyt kaksi kookasta talonpoikaistaloa ja 
kivinavetta. Pää- ja sivurakennuksesta muodostuva piha-alue on 
kunnantalon yläpuolella, pienellä mäenkumpareella, jota 
luonnehtivat korkeat kuuset ja vanha mänty. Talouspihan 
alueella on teollisuutta; kivinavetta on muutettu teollisuustilaksi. 
Päärakennus on kunnan ylläpitämä nuorten, yhdistysten ja 
seurojen kokoontumispaikka. Rakennuksen seinässä on 
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taidemaalari Aukusti Uotilan muistolaatta. Sivurakennuksessa 
toimii kunnallinen päiväkoti.  
 
Aikanaan merkittävälle maatilalle luonteenomainen ympäristö on 
hävinnyt; rakennukset ovat jääneet keskelle taajamaa ja lähelle 
on rakentunut hallintorakennuksia, kerros- ja rivitaloja sekä 
teollisuutta.     
 

 
Kuvassa vasemmalla on kunnantalo. Taaempana tien varressa on Yli-Uotilan 
päärakennus.  

 
Toimenpidesuositukset 

 
2.1 Kunnantalo R 1 
2.2 Yli-Uotilan asuinrakennukset R 1 

 
Perusteet  

 
Yli-Uotilan vanhat talonpoikaisrakennukset ovat 1800-luvun 
rakennuksia. Rakennusten julkisivuissa on rakennustapaan 
sopivaa ajallista kerroksisuutta, edelleen vahvimpana ovat 
1800-luvun lopulle viittaavat piirteet. Kookkaat puurakennukset 
nousevat myönteisesti esille taajamakohdassa, vaikka niiden 
luonnollinen ympäristö on viimeisen puolen vuosisadan aikana 
suuresti muuttunut.  
 
Päärakennukseen liittyy henkilöhistoriallisia arvoja, joista 
tunnustuksena myös seinään kiinnitetty muistolaatta. Lisäksi Yli- 
(ja Ali-)Uotilan tilan omistuksen siirtyminen jo 1910-luvulla 
Urjalan kunnalle oli tärkeä historiallinen tapahtuma kirkonkylän 
taajaman kehityksessä.   
 
Urjalan kunnantalo valmistui 1950, vain muutama vuosi sen 
jälkeen, kun Suomen kunnissa oli lainuudistuksella siirrytty 
kunnanhallitus- ja kunnanjohtajajärjestelmään. Hyvin säilynyt 
rakennus on edustava esimerkki ajanjakson kunnallisesta 
hallintorakennuksesta.  
 
Rakennus liittyy lukumääräisesti melko suureen ryhmään 1950-
luvulla rakennettuja kunnantaloja, joita rakennettiin pitkälti 
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samalla tyylillä kuin ajanjakson kansakoulurakennuksia: 
julkisivujen jäsentelyssä funktionalismin periaatteisiin 
nojautuvina, mutta kuitenkin myös symmetriahakuisina ja ajan 
standardisointipyrkimyksiä tukevina. Urjalankin kunnantalossa 
on harjakatto, tiiliseinät on rapattu ja runko on rinnettä ja 
sisätilojen eri toimintoja mukaillen porrastettu. Tyylillisinä 
erityispiirteinä vaaleata rapattua seinäpintaa vasten erottuvat 
sisäänkäynnit, parvekkeet ja pitkät monotoniset ikkuna-akselit. 
Valtuustosalin suuret ruutuikkunat erottuvat kokonaisuudesta 
omaperäisenä yksityiskohtana.  
  

3 Kirkonkylän pientaloalueita (osa Salmen puolella)  

 
Nykytilanne  

 
Kirkonkylän varhaisia pientaloja 1800-luvun lopulta ja 

1900-luvun alusta on löydettävissä harjuselänteiltä ja entisten 
peltojen keskelle jääviltä mäkikumpareilta. Niistä on nostettu 
kohteeksi kirkonmäen kohdalla esitellyt mäkialueet. Maanteiden 
reunoilla vanha pienasutus on pitkälti korvautunut 1900-luvun 
jälkipuoliskon rakennuksilla. Yksittäisiä tai muutaman talon 
ryhmiä tunnistettavasti 1920- ja 30-luvun rakennuksin löytyy 
mm. Tampereentien pohjoispäästä (4:45), Vuoritien ja 
Urjalantien risteyksestä (4:354, 4:43 ja 4:36), Kylätien varrelta 
(4:38 ja 4:60 ja 4:157) sekä Salmen puolelta Urjalantien ja 
Salmentie risteyksen läheltä (8:28, 8:31 ja 8:22).  
 
1940- ja 1950-luvun pientalorakentamiselle tyypillisiä 
puolitoistakerroksisia rapattuja tai lautavuorattuja omakotitaloja 
löytyy hajanaisesti muutaman talon ryhminä eri puolilta 
taajamaa. Laajin alue on terveysaseman eteläpuolella, 
Sairaalatien itäpuolella. Tosin sielläkään rakennusten 
sijoittelu tonteille ei ole toteutunut tiukan säännönmukaisesti ja 
puolitoistakerroksisten talojen rinnalla on rakennettu 
loivaharjaisempaa talotyyppiä, joka kuului myös kohta sotien 
jälkeen perustettujen puutalotehtaiden mallistoon. Koko aluetta 
luonnehtiva umpikujavaltainen katuverkosto kertoo myös alueen 
vapaamuotoisemmasta alkuvaiheen rakentamisesta. Tältä ajalta 
on jäljellä myös yksittäisiä ennen sotien rakennettuja pientaloja 
Kylätien varrella. Sairaalatien länsipuoli on täydentynyt 
vanhemmasta rakennuskannasta poikkeavilla 
uudisrakennuksilla. 

  
Jälleenrakennuskauden 1- ja 11/2 –kerroksisia pientaloja Terveysaseman 
koillispuolella.  

 
Kisatie on liikekeskustan ja pientalovaltaisen alueen välinen 
lyhyt yhdystie, missä on edustettuna muutaman talon ryhmissä 
tavallisimmat 1950- ja 60-lukujen rakennustyypit: 
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puolitoistakerroksinen rintamamiestalo, yksikerroksinen 
loivaharjainen pientalo, kaksikerroksinen harjakattoinen asuin- 
ja liiketalo sekä kaksi-kolmikerroksinen asuinkerrostalo 
nauhafasadijulkisivulla ja rungon sisäpuolelle jäävin parvekkein. 
Kisatien koillispuolella on urheilukenttä ja kentän laidalla viime 
sotien jälkeiselle vuosikymmenelle tyypillinen puukatsomo.  
 

  
Kisatien kerrostaloja.        Kisatien omakotitaloja. 

  
Urjalan keskusta-alueen asemakaava on vanhimmilta osiltaan 
1967 hyväksyttyä rakennuskaavaa, joka oli laadittu lähes koko 
nykyisen keskustaajaman alueelle. Rakennuskaavalla 
vahvistettiin esimerkiksi jälleenrakennuskaudella 
pientaloasutukseen otettujen peltomaiden palstasuunnitelmat ja 
ohjattiin alueiden täydennysrakentamista.  
 

   
Reikontien matalaa talorivistöä.  Oikealla on Puistotien omakotiasutusta.  

 
1960-70-luvun matalaa pientalorakentamista edustaa 
yhtenäinen talorivistö Sarkatien alkupäässä, Reikontien 

varressa sekä mäenrinteessä Puistotiellä ja Kuusikujalla. 
Tasamaalle rakennetut matalat talot jäävät tavallisesti 
pensasaitojen taakse piiloon. Pientalojen estetiikka perustuu 
eheisiin materiaalipintoihin ja rationaaliseen, symmetriasta 
vapaaseen aukotukseen ja massoitteluun. Rakennusten 
julkisivuja jäsenneltiin erilaisin materiaalipinnoin, käytetyimpiä 
olivat puhtaaksimuurattu tiili, rappaus, laudoitus ja 
julkisivulevyt. Asuinrakennus ja varasto-autotallitilat kytkettiin 
yhteen.  
 
Uusia asuinalueita on kaavoitettu viime vuosikymmeninä 
Laukeelaan, niin Ruokolan kuin Kolkan ja Peltorinteenkin alueille. 
 
Toimenpidesuositukset  

 
Yhtenäisillä ja omaleimaisilla pientaloalueilla tulee asemakaavoja 
muuttaa vaiheittain niin, että kaava ohjaa korjaus- tai 
täydennysrakentamista sopeutumaan ja noudattamaan 
rakennustapaa, joka edelleen on määriteltävissä alueelle 
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luonteenomaiseksi. Poikkeavalla uudisrakentamisella lisätään 
vain olemassa olevan rakennuskannan (tehokkuus, tilojen jako 
tontilla, julkisivumateriaalit) muutospaineita.  
 

   
 

• Rakennuskohteet: Urheilukentän katsomo.  
 

4 Turuntien ja Hakkilantien vanhat tieympäristöt 

 
Nykytilanne  

 
Laukeelaan etelästä saapuva vanha Turuntie on suurimmaksi 
osaksi säilynyt kapeana paikallistienä nykyisen valtatien rinnalla. 
Selvitysalueella vanhaa tielinjausta ovat Mieliöntie ja Harjutie. 
Kankaanpääntienristeyksen kohdilla tiestä vajaa 300 metriä jää 
valtatien länsipuolelle.  
  

  
Mieliöntien siltapaikka ja Kolkan talo.       Kankaanpään työväenasunto.  

 
Mieliöntie ylittää Kolkanjoen ja sivuaa vanhaa myllypaikkaa, 
mutta myllyn rakennukset ja muut rakenteet on hävitetty. 
Kapeassa sillassa tukirakenteet ovat lohkokiveä, kansi 
betonirunkoinen. Myllyn seudun vanha asutusrakenne ja 
pienimuotoinen viljelymaisema ovat muuttumassa alueelle 
kaavoitetun pientaloasutuksen myötä. Vanhojen asuinpaikkojen 
rakennukset ovat pitkälti uudistuneet 1900-luvun jälkipuolella 
lukuun ottamatta joen rannassa, yhteismaapalstalla, olevaa 
korkeahkoa hirsitaloa. Tämä ”Kolkka” palautuu ulkoasultaan 
1910-20-luvulle, ja se ulkoasun puolesta muistuttaa suurtilojen 
työväenrakennuksia. Pihapiirin talousrakennukset ovat 
yleisilmeeltään heikentyneitä.      
 
Kankaanpään tilan monipuolinen viljely- ja laidunmaisema 
ulottuu lähelle nykyistä valtatietä. Peltoalueita ja yksittäisiä 
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pieniä asuinrakennuksia jää selvitysalueelle. Kankaanpään 
taloon erkanevan tien varressa on kaksi tilaan kuuluvaa 
perinteikästä puutaloa, jotka vanhimmilta osin ovat 1800-luvun 
lopulta. Suurempi, kunnostuksen alla oleva on ollut kanttorin 
virka-asuntoa. Pienemmässä ja tyhjillään olevassa 
rakennuksessa on asunut tilan etumies ja muuta työväkeä.      
 

   
Kankaanpääntie. Oikealla on entinen kanttorin virka-asunto. Kuvassa oikealla on 
Lampilan päärakennus.     

  
Harjutie kulkee Laukeelan vanhojen peltojen länsireunalla ja 
nousee Köppilän- ja Pourunlampien välistä kapealle harjulle 
päätyen kirkonmäen eteläpuolelle.  Tieympäristössä on 
hetkellisesti luonnonkaunista harjumaisemaa. Alhaalla harjun 
länsipuolella on Lampilan tilan pihapiiri, joka nykyään on 
asumaton. Pitkänomainen harjakattoinen päärakennus on 1920-
luvulta, mutta ulkoasu on uudistettu 1950-luvulla ajankohdan 
rakennustyyliin. Talon entisille peltomaille rakentunut 
liikennealue teollisuusrakennuksineen on muuttanut maatalolle 
luontaista ympäristöä. Tilan hirsi-pilarirunkoinen navetta on 
edustava esimerkki 1900-luvun alkupuolella käytetystä, mutta ei 
kuitenkaan erityisen harvinaisesta hirsirakennustekniikasta.     
 
Kirkonkylän pohjoispuolella on 1860-luvulla rakennettua 
Hakkilantietä (Tampereentietä) jäänyt nykyisen valtatien 
rinnalle. Levonahontie on noin 1,2 km pitkä hiekkatieosuus, joka 
on saanut nimensä vanhan asuinpaikan mukaan. Tie kulkee 
pitkälti metsäympäristössä ja sen varteen jää kaksi 
asuinkiinteistöä ja teollisuushalli. Toinen kiinteistöistä on 
Levonaho (1:49), joka on entinen torppa. Tie menee vanhan 
pihapiirin halki. Pääpihalla on omakotitalo (1978) sekä vanha 
puolittain purettu torpanaikainen asuinrakennus (1899) sekä 
hyvin pieni hirsiaitta. Molemmat ovat varastokäytössä. Toisella 
puolen tietä on entinen riihi ja lautaseinäinen vaja.    
 

   
Hakala.            Levonaho. 

 
Levonahontien lähellä ja valtatien kaakkoispuolella entisellä 
torpanpaikalla on Hakala (1:26), jonka talouskeskus jää 
kalliomäen etelärinteelle. Tilan maat jäävät viime 
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vuosikymmeninä laajentuneen Ruokolan asuinalueen reunalle.  
Tilan pienehkö päärakennus on 1920-luvun lopulta ja säilynyt 
pitkälti tuon aikaisessa asussaan. Talon vieressä on hirsiaitta, 
muut maatalousrakennukset keskittyvät pihan pohjoisreunalle ja 
pienen peltoalueen reunalle. Metsän suojassa sijaitsevat 
rakennukset näkyvät rinnepellon takaa valtatien ja Ruokolantien 
väliselle yhdystielle.     

 
Toimenpidesuositukset  

 
Turuntien vanhalla tielinjauksella on liikennehistoriallista 
merkittävyyttä, ja säilyneitä osin tietä tulisi kehittää sen linjaus 
ja korkokuva huomioon ottaen.    

 
4.1 Turuntien varren Myllypalsta: A 2 (sillan ympäristö) 

• Rakennuskohteet: Myllypalstalla sijaitseva hirsitalo 
(Kolkka) 

  
4.2 Turuntien tuntumassa sijaitseva Kankaanpääntien 
kulttuurimaisema: A 2 

• Rakennuskohteet: Kankaanpääntien puutalot (kanttorila 
ja työväen asunto) 

 
4.3 Pourunlammen harjukohta: A 2 
 
Tampereentien varrelle jäävien vanhojen asuinpaikkojen – 
Hakala, Levonaho - osalta ei esitetä toimenpidesuosituksia. 
Vanhat hirsiaitat sinällään ovat aina vaalimisen arvoista 
rakennusperintöä. Tarkempi rakennushistoriallisten tai 
maisemallisten arvojen tarkastelu on hyvä tehdä asemakaavan 
muutoksen yhteydessä.  
 
Perusteet 

 
Vanha Turuntie on vanhimpia kaukoreittejä Pirkanmaan 
suunnalta lounaisrannikolle. Tie löytyy jo 1600-luvun 
maakirjakartoilta.   
 
Vanhan Turuntien ja Hakkilantien varrelta inventoitujen 
kohteiden rakennushistorialliset arvot liittyvät 1900-luvun alun 
asuntorakentamiseen ja yksittäisten hirsirakennusten osalta 
1800-luvun hirsirakentamiseen. Kolkanjoen varressa sijaitseva 
hirsitalo on säilyttänyt perinteikkään ulkoasunsa ja on joen ja 
tien leikkauspisteessä eräänlainen maisemallinen 
tunnusrakennus. Kankaanpään vanhat asuinrakennukset 
täydentävät tilan perinne- ja viljelymaisema-aluetta.    
 
Lampila on luonnonmaiseman ja maaston suhteen erityinen, 
mutta rakennuksissa sekä peltomaisessa tapahtuvat muutokset 
ovat heikentäneet sen merkittävyyttä 1900-luvun alkupuolen 
perinteistä talonpoikaisrakentamista edustavana kohteena. 
 

7.2 SALMI 

 

5 Lähti ja Salmen kylätontin ympäristö  
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Nykytilanne 

 
Salmen vanhan ryhmäkylän paikkaa ei enää tunnista rakennetun 
ympäristön perusteella. Viitteitä sen sijainnista antaa vanha 
maantie, Lähdin talo sekä sen maisemallinen yhteys 
peltoalueisiin sekä talosta jonkin matkaa päässä säilyneet 
vanhat pientalot. Lähdin ympäriltä tyhjentyneen ryhmäkylän 
alueella on sekä 1900-luvun jälkipuoliskolla rakentunutta 
omakotiasutusta että teollisuus- ja liikennerakennuksia.  
 
Kahden kuivatun järven välisellä harjukannaksella pysynyt 
Lähdin kantatalo (nykyään Koti-Lähti 8:212) on yksikseen 
vanhan maantien varressa. Talouskeskus on uudistunut ja 
rakentunut uuden yritystoiminnan tuotanto- ja tilavaatimusten 
mukaiseksi. Kookas 1880-luvun alussa rakennettu 
lohkokivinavetta on teollisuustilana, mutta rakennuksen ulkoasu 
on säilytetty perinteikkäänä. Päärakennus on huomattavan 
pitkä, lautavuorattu hirsirakennus, jossa kokonaishahmo 
palautuu 1800-luvulle, mutta yksityiskohtien ja kuistien 
klassistiset piirteet ovat 1920-luvulta.  
 

 
Lähdin rakennukset kuvattuna pohjoisesta. Suuri teollisuushalli on 
rakennustavaltaan (väritys, kattomuoto, ikkunat) sovitettu 
maatalousmaisemaan. 

 
Toimenpidesuositukset  

 
5.1 Lähdin päärakennus R I 
 
Vanhan maantien linjaus ja leveys sekä Uutisjärven laskuojan eli 
Jordanjoen kivisilta säilytetään ennallaan.   
 
Salmen vanhan keskustan länsipuolella, Huoltamon lähellä on 
säilynyt kaksi hirsitaloa (Santamäki 8:28 ja Köykkälä 8:31), 
jotka ovat jäänteitä maantien vanhasta tiheästä 
pienasutuksesta. Rakennukset ovat voimassa olevan 
asemakaavan mukaan puistoalueella. Jatkossa olisi hyvä 
tarkentaa kaavamääräystä ja tehdä rakennusten korjaaminen ja 
ylläpito kaavan sallimaksi toimenpiteeksi. 
 
Perusteet 

 
Lähdin kookas talonpoikaistalo on muuttuneessa 
ympäristössäänkin vahva maisemallinen tekijä. Harjuselänteellä 
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sijaitseva rakennus näkyy pitkälle pohjoiseen Uutisjärven 
peltoalueen taakse. Lähimaisemassa rakennus vaikuttaa etenkin 
vanhaa maantietä rajaavana elementtinä.  
 
Vanha tielinjaus on ikivanhaa maareittiä Akaan suunnalta 
Huhdin ja Salmen kautta Laukeelaan, missä tie haarautui länsi- 
ja lounaisrannikolle vieviksi teiksi. Uudemman tien rinnalle 
jääneen paikallistien ylläpito voidaan toteuttaa entisissä 
mittasuhteissa, jolloin tuetaan myös aivan tien varressa 
paikoitellen säilyneen vanhan rakennuskannan säilymistä.  

 

6 Hiukkamäen ja Pakananmäen tieympäristöt  

 

 
Sinisellä on merkitty vanhat tielinjaukset.  Ortokuva: Urjalan kunta.  

 

Nykytilanne 

 
Hiukkamäeksi ja Tuhkamäeksi kutsutulla harjuosalla on jälkiä 
voimaperäisestä maa-aineksenotosta. Sorakuopat on tasoitettu 
teollisuustonteiksi. Vain paikoin on säilynyt harjun 
luonnontilaista rinnettä tai lakea. Harjulla kulkevan vanhan 
maantien (Urjalantie) ympäristössä on pienimittakaavaista 
rakennuskantaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, jokunen 
rakennus saattaa olla 1800-luvun puolelta. Lautavuoratut, 
korjauksissa kerroksellisuutta saaneet pienet mökit ovat 
kuitenkin vain hetkittäin lähimaisemaa leimaavassa asemassa. 
Taajamatyyppinen omakotiasutus sekä yritystoiminnan 
suurimittakaavainen rakentaminen on muuttanut 
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maisemakuvaa. Pieni itsenäinen puutaloryhmä löytyy 
Laineentien ja Risterintien risteyksestä.   
 

   
Laineentiellä.                                    Hiukkamäellä.  

 
Hiukkamäen itäpuolella alkavan Pakananmäen eteläsyrjällä 
kulkee kapea Lintusuontie, joka tunnetaan vanhalta nimeltään 
Rantatienä. Tie alkaa idässä Huhdin työväentalon kulmilta, 
laskeutuu alas harjulta peltoalueen reunalle, ja etenee pitkin 
harjun sivua länteen ja nousee jälleen harjun kuvetta ylös 
Salmentielle. Tien molemmissa päissä harjun rinne on säilynyt 
luonnontilaisena, keskivaiheilla on sorakuoppia. Lintusuontie on 
harjun luonnontilaisilta osin maisematietä, jolta avautuu 
näkymiä kuivatun Vanhanjärven peltoalueelle. Tien varrella on 
harvakseltaan pienasutusta lähinnä 1900-luvun alku- ja 
keskivaiheilta. Salmen puoleisessa päässä tietä on rikkaasti 
koristeltu keskikokoinen hirsitalo (Puistola 2:141), entinen seppä 
Mannerin talo.   
 

  
Puistola                                                           Tuhkamäentien risteys 

 
Toimenpidesuositukset  

   
Vanhan maantien (Urjalantie) sekä kylätien (Lintusuontie) 
ylläpitoa tulee toteuttaa pitkälti tien nykyisessä leveydessä ja 
korossa, jolloin myös tuetaan vanhan tiessä kiinni olevan 
rakennuskannan säilyttämistä.  

 
Hajanaisten pienasumusryhmien kohdalla suositellaan 
ominaispiirteiden suojelutavoitteiden ja ohjaustarpeen 
ratkaisemista asemakaavalla, joka yleiskaavassa voidaan todeta 
korttelia koskevana suunnittelumääräyksenä. Nämä 
rakennusryhmät on rajattu kohdekartalle yhtenäisinä / 
omaleimaisina pientaloalueina  
 

• Rakennuskohteet: Puistola (2:141) Lintusuontien 
alkupäässä    
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Perusteet 

 
Harjulla kulkeva Urjalantie on historiallinen kulkuväylä. Tie on 
ohjannut kylärakenteen muodostumista nauhamaiseksi.   
 
Tien maisemahistorian kannalta merkitystä on pienasumuksilla, 
jotka ovat jäljellä lähes hävinneestä maatalousvaltaisen 
asutuksen maisemavaiheesta. Suositus ratkaista 
pientaloryhmien kaavallinen ohjaus asemakaavalla johtuu siitä, 
että asumuksista ei enää synny laajempaa yhtenäistä miljöötä, 
mutta yksittäisillä tai muutaman talon ryhmillä on perinteisen 
rakennustavan edustajina kyläkuvallista ja rakennushistoriallista 
arvoa, jonka säilymistä voidaan ohjata asemakaavallisin keinoin.     
 

7 Härmänvuoren viljelymaisema ja Härmänkulma 

 
Nykytila 

 
Härmänkulma on Salmen kylän aluetta kuivatun Vanhanjärven 
etelärannalla. Kulmakunnan itärajana pidetään Lammasojaa.  
 

 
Härmän talo ja Härmänvuori kuvattuna etelästä.  

 
Alueen länsipäässä Härmänvuoren rinteellä sijaitseva Härmän 
talo (6:222) liittyy maisemallisesti Vanhanjoen niittymaille 
raivattuun viljelymaisemaan. Paikalla on asuttu yli 200 vuotta. 
Kapea kylätie kulkee talon ohi mäen rinteessä. Ympäristö on 
jonkin verran kasvanut umpeen vanhojen laidunmaiden osalta. 
Pitkänomainen harjakattoinen päärakennus on vuodelta 1904, 
samoin kuin talli ja viljavarasto. Karjarakennus on muurattu 
sementtitiilestä 1920-luvun lopulla.  
 
Mäelle nousevan kylätien ympäristössä on varhaista 
pienasutusta. Yksi taloista on uudemman omakotitalon 
piharakennuksena, maisemallisesti tärkein on Tiensivun 

(6:104) matala hirsitalo, joka on kiviaitojen reunustamana aivan 
mäen laella. Sen alapuolella kiviaidan rajaaman tien päässä on 
Lepistön pieni puutalo 1930-luvulta.  
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Härmänkulman taloja.  

 
Härmänkulman itäosassa, peltomaiseman keskellä on 
jälleenrakennuskauden pientaloista muodostuva yhtenäinen 
asumusrykelmä. Rakentaminen on keskittynyt 
moreenimäkikumpareille sekä etelässä laajemman 
moreeniselänteen reunalle. Asutusta kokoavana tekijänä on 
Härmäntie. Alueen vanhin talo on Tolvan perintötalosta erotettu 
Vesaniemi (31:3), jossa nykyään on kehitysvammaisten 
toimintakeskus ja ryhmäkoti. Pihassa on perinteikäs puutalo ja 
hirsinavetta, joka on kunnostettu nykyisen toiminnan tarpeisiin. 
Muutoin alue edustaa etenkin viime sotien jälkeistä 
asutusvaihetta ja käsittää asuntotontteja ja pieniä viljelystiloja. 
Poikkeuksena Lehtoranta, jonka vanhempi hirsinen 
asuinrakennus liittyy maaseudun varhaiseen pienasutukseen.    
 
Vesaniemen 1930-luvulla rakennettu päärakennus sulautuu 
alueella vallitsevaan nk. rintamamiestalotyyppiin, koska myös 
hirsitalossa sydänmuurillinen puolitoistakerroksinen 
kokonaishahmo, jyrkähkö harjakatto ja harjakattoinen 
umpikuisti. Pieniruutuinen ikkunamalli, kahden erilaisen 
lautaverhouksen käyttö sekä päätykolmioiden lunetti-ikkunat 
liittävät rakennuksen sotia edeltäneelle kaudelle.   
  
Toimenpidesuositukset 

 
7.1 Härmänvuoren viljelymaisema: A 2 / maatalousalue 

• Rakennuskohteet: Tiensivu ja lähiympäristön kiviaidat 
7.2 Härmän talouskeskus: A 1 
7.3 Härmänkulman rakennettu ympäristö: A 2 / maatalousalue 

• Rakennuskohteet: Vesaniemen päärakennus ja navetta 
 

Perusteet 

 
Isonjaon aikaiseen yksinäistaloasumukseen perustuva 
Härmänvuoren maatalousmaisema on säilynyt eheänä 
kokonaisuutena, jota rikastuttaa Härmän tilakeskus, sen selkeä 
pihamuoto ja perinteikkäät puurakennukset, ja ylempänä mäellä 
sijaitsevat muutamat pienet puutalot ja niiden ympäristössä 
oleva kiviaidat. Härmän talolla on kaiken kaikkiaan 
maisemallisesti hyvin vaikuttava sijainti alavan peltoalueen ja 
jyrkkärinteisen Härmänvuoren rinteiden yhtymäkohdassa. 
Kohtuullisen perinteikkäässä asussa säilynyt Tiensivun 
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asuinrakennus mäen laella, kiviaitojen reunustamana on 
vaalimisen arvoinen esimerkki varhaisesta pienasumuksesta. 
 
Härmänvuoden itäpuolella kuivatun Vanhanjärven rantamaille 
raivattu Härmänkulma on rakennuskannaltaan pysynyt 
huomattavan yhtenäisenä. Kokonaisuus edustaa hyvin viime 
sotien jälkeistä keskusjohtoista asutustoimintaa ja 
rakennustapaa, joka varhaisemmasta maatalousväestön 
pienasutuksesta poiketen perustui melko säännönmukaiseen 
tontitukseen, hieman erilaiseen rakennuspaikkavalintaan sekä 
tietenkin tyyppitalorakentamiseen niin asuin- kuin 
talousrakennusten kohdalla. 
  

8 Paavola  

 

Nykytilanne  

 
Paavolan pihapiiri sijaitsee harjusta pohjoiseen työntyvällä 
metsäniemekkeellä. Ympäröivä maisema on puoliavointa. 
Lännessä on suoalue, pohjoisessa alkavat pellot. Vain yksi 
omakotitalo on tullut lähelle rakennuksia. Vanha maantie 
katkeaa Paavolan kuivurin kohdalla, ja 1960-luvulla käyttöön 
otettu maantie kulkee suoraviivaisesti talon vanhan kuivurin ja 
kivimakasiinin välistä.  Asumapiha on pihatien päässä korkean 
kuusirivin takana. Pihaympäristö on rehevää ja korkeiden 
pihapuiden luonnehtimaa; talolle perustettiin puutarha jo 1890-
luvulla.  
 

   
Päärakennus                                        Kivimakasiini       

 
Päärakennukseen nähden kulmittain on vanhempi päärakennus, 
joka myöhemmin oli väentupana. Molemmat rakennukset ovat 
säilyneet 1800-luvun jälkipuoliskolle palautuvassa asussa. 
Päärakennuksen ulkoasu uudistettiin 1890-luvulla 
valtiopäivämies August Perhon isännyyden aikana. Samalta 
vuosikymmeneltä ovat myös kookkaat kiviset 
talousrakennukset: kivinavetta, makasiini pihaan tulevan tien 
varressa ja kivikellari (yläosa muurattu tiilestä) päärakennuksen 
lähellä rinteessä.  
 
Hirsinen talli on pihan pohjoisosassa - päärakennukselta lähtee 
puukuja tallirakennukselle päin.  Pihan vanhimpiin rakennuksiin 
lukeutuu myös pitkä pystyhirsirunkoinen riviaitta 
väenrakennuksen takana. Jykevistä hirsistä salvottu suuri 
riihirakennus on peltomaiden keskellä. Puurunkoinen kuivuri jää 
maantien toiselle puolelle. Riviaitan takana pihan koillissivulla on 
lautarunkoinen saunarakennus 1950-luvulta.    
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Toimenpidesuositukset  

 
8.1 Entinen Paavolan talouskeskus rakennuksineen: R 2 
 

 
Paavolan  sivurakennus, päärakennus ja kivinavetta tallilta päin.  

 
Perusteet 

 
Paavolassa on selvitysalueen rakennushistoriallisesti arvokkain 
talonpoikaispihapiiri 1800-luvun hirsi- ja kivirakennuksin.  
 
Pihapiiri on yhtenäinen ja monipuolinen.  Kaikki rakennukset 
ovat säilyneet ulkoasultaan tavalla, joka ilmentää niiden 
alkuperäistä tai muuta historiallista käyttötarkoitusta tai 
rakennustapaa. Rakennusryhmässä on hienosti edustettuna 
1890-luvun kivirakentaminen kuin myös samoihin aikoihin 
paikkakunnalla käytetty pystyhirsitekniikka.  
 

9 Kirkonkylän julkisten palvelujen alueet (Terveysasema, Vanhainkoti)   

 

Vanhainkodin päärakennus on avaran tontin keskellä. Ennen 
nurmipintaisena puistoalueena ollut piha on pienentynyt 
paikoitusalueiden ja rivitalojen rakentamisen myötä. 
Päärakennuksen julkisivuihin tehdyt laajennusosat ja muut 
lisärakenteet ovat heikentäneet sen arkkitehtonista eheyttä. 
Vanhainkodin rinnalla kookasta laitosrakentamista edustaa 
2000-luvun alussa rakennettu Reikonlinnan palvelutalo. Sen 
lähellä on muutamia vaivaistalon aikaisia puurakennuksia: 
entinen keittola sekä viljamakasiini. Vanhaa puukoulua (alun 
perin lastenkoti) purettiin talvella 2009. Sen yläpuolella 
Urjalantien varressa on nykyinen Kirkonkylän koulu, joka 
edustaa 1970-luvun rationalistista, muotojen käytöltä 
pidättyväistä, mutta värimaailmaltaan vahvaa arkkitehtuuria. 
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Reikontien kerrostalo- ja omakotialueita 

 
Vanhainkodin päärakennuksen etelä- ja pohjoispuolella on 
vanhusten rivitaloja 1970- ja 80-luvuilta.  Itäpuolella on 1970-
luvun alun kerrostaloalue, jossa rakentaminen toteuttaa 
ruutukaavaa. Elementtitaloissa on käytetty nauha- ja 
ruutujulkisivuja pääasiassa rungon ulkopuolisin parveketornein; 
osaan rakennuksista on tehty julkisivumuutoksia. Kerrostalojen 
vieressä on rivi pohjakaavaltaan samankaltaisia yksikerroksisia 
omakotitaloja, joiden julkisivuissa on käytetty vaihtelevasti tiili- 
ja lautaverhousta. Talot on sijoitettu lähekkäin samaan linjaan. 
Rakentaminen alkoi 1960-luvulla.  
 
Terveysasema jää Urjalantiestä hieman syrjään pientaloalueen 
sisälle. Rakennukset ovat pienellä mäenkumpareella. Vanha 
1900-luvun alkuvuosina rakennettu sairaalaosa on tienäkymän 
päätteenä, ja sen taakse jää matala terveyskeskus 1900-luvun 
loppupuolelta. Puurakennusta reunustavat 1960-luvun alussa 
rakennetut lääkärintalot. Vanhan sairaalarakennuksen 
edustalla on säilynyt vuoden 1955 puutarhasuunnitelman 
mukaista pihasommittelua ja kiviaidat. Mäen pohjoisrinteessä on 
sairaalan henkilökunnalle rakennettu luhtitalotyyppinen 
asuntolarakennus. 
 

  
Vanhan sairaalarakennuksen ulkoasu on uudistunut voimakkaasti. Vanhaa on 
harjakatto ja pitkänomainen kokonaishahmo. Lohkokivijalka on säilynyt, ja 
rakennus on myös edelleen lautavuorattu. Hirsirunkoinen osa on kiinteässä 
yhteydessä sen taakse 1980-luvulla rakennettuun uudisrakennukseen, joka on 
julkisivuiltaan tiiliverhoiltu.  
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Arkkitehtitoimiston Lappi-Seppälä ja Martas suunnittelemat lääkärintalot 
asettuvat mäenkumpareen etelärinteelle. Rakennuksissa on päädyistä 
porrastettu kokonaishahmo, erisuuntaiset pulpettikatot, roiskerappaus, sokkeli 
pystyurilla, ikkunoista ja verhoilulevyistä (poimutettu alumiini) muodostuvat 
ikkunanauhat, lakatut ulko-ovet ja saumapeltikatto.  

 
Toimenpidesuositukset  

 
9.1 Lääkärintalot: R 1 
  
Vanhainkodin ympäristössä sijaitsevien yhtenäisten omakoti-, 
rivi- ja kerrostaloalueiden korjausrakentamisessa tulee ottaa 
huomioon osa-alueittain vaihtuvat rakennustyypit ja niiden 
rakennusajankohdalle ominaiset julkisivumateriaalit ja 
rakennustyyli.   
 
Perusteet 

 
Vanhainkodin alue on yhtäjaksoisesti vuodesta 1878 toiminut 
kunnallisen palvelurakentamisen alueena. Terveyskeskusalueen 
rakennushistoria alkoi 1900-luvun alussa. Puurakennusvaihe on 
muutamaa talousrakennusta lukuun ottamatta väistynyt viime 
sotien jälkeen alkaneen uudisrakentamisen tieltä.  

 
Lisärakentamisen ensimmäisestä vaiheesta säilyneet 
lääkärintalot sekä vanhainkotirakennus ovat puhdaspiirteistä 
jälleenrakennuskauden kiviarkkitehtuuria, ja etenkin 
lääkärintalot ovat säilyneet julkisivumuutoksilta.  
      
Lääkärintaloissa tulee esille monet 1950-luvun arkkitehtuurin 
teemoista: maaston ja arkkitehtuurin hienopiirteinen 
yhteensovittaminen, joka toteutuu porrastettuna massoitteluna 
ja monitasoisena kattomuotona, pehmeäsävyinen väritys, 
vaaleat rappauspinnat, sisäänkäyntien ja parvekkeiden sijoittelu 
massoittelua keventävästi ja koristelun toteuttaminen 
pyöröteräskaiteiden muodoissa.  
 
Vanhainkodin aluetta leimaa 1960- ja 70-luvun rakentamiselle 
tunnusomainen melko nopea alueittain rakentaminen. 
Kerrostalo- ja rivitaloalueet ovat laajuudeltaan kuitenkin 
kirkonkylälle kohtuullisia. Rakennustavaltaan alue erottuu 
selvästi taajaman muista vaiheittain rakentuneista osista.    
 

10 Myllynkulma ja Verhola 

  
Nykytilanne  
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Myllynkulmalla ja Sikalanmäellä maatilat ja omakotiasutus 
muodostavat asumusryhmiä vanhojen paikallisteiden ja 1870-
luvulla rakennetun Forssantien ympäristöön. Huhdista päin 
tullessa ensimmäinen talo on Yrjölä (8:206 ”Penttilä”), jonka 
päärakennus on 1910-luvulta, talousrakennukset ovat saman 
vuosisadan keskivaiheilta. Talo on vanhaa Sikalan taloa, josta 
Sikalamäen asutus on saanut nimensä. Toisella puolen 
maantietä on eri-ikäisiä asuin- ja piharakennuksia, jotka 
ryhmittyvät vanhan myllytien varteen ja muodostavat 
pohjoiselle peltomaisemalle rakennettua reunaa.  
 
Rakennustavaltaan yhtenäisempää rakennettua ympäristöä 
löytyy Myllykulmantien ja Puistolantien risteyksen seudulta sekä 
risteyksestä etelään Forssantiehen rajautuen. Avoimessa 
peltomaisessa sijaitsevat puutalot ovat pääasiassa 
puolitoistakerroksisia, lautavuorattuja ja harjakattoisia erilaisin 
ikkunamallein. Tonteilla on vähintään yksi piharakennus. 
Puistolantien päässä on Syvänojan tilakeskus (3:39). 
Rakennukset ovat metsän sisällä. Nykyinen päärakennus on 
1970-luvulta, ja nykyistä pihapiiriä leimaava. Vanha 
päärakennus on ollut vuosikymmenet tyhjillään.  
 

  
Forssantien taloja kuvattuna Myllynkulmantieltä. Oikealla on Syvänojan vanha 
päärakennus. Selkeäpiirteisessä ja melko kookkaassa rakennuksessa on 
harjakatto, pystylautavuoraus, T-ikkunat ja korkea umpikuisti.     

 
Edempänä Myllynkulmantien varressa on eri-ikäistä pientaloa. 
Aivan tien alkupäässä on Tuomiston (8:81) yhtenäinen pihapiiri 
1930-luvun rakennuksin. Taloa vastapäätä on yksittäinen iäkäs 
ja tyhjillään oleva pikkumökki (Kukkaismäki). Kokonjoen jyrkällä 
pohjoisrannalla sijaitseva Verholan talo (10:86) on 
omaleimainen ehkä kahdessa vaiheessa nykyiseen asuunsa 
rakennettu hirsitalo lähellä vanhaa Huhdin ja Salmen kylien 
myllypaikkaa: myllystä ei ole säilynyt rakennuksia. Jokirannat 
ovat rehevät ja lehtipuuvaltaiset.  
  
Verhola näkyy talvella Kastintielle, mutta kesäisin jää piiloon 
lehvästön taakse. Joen toisella puolella on ryhmä pääasiassa 
viime sotien jälkeen rakennettuja omakotitaloja, mutta 
jokirannan pienen hirsitalon jälkeen maisema avautuu ja 
harjanteella sijaitsevien Myllylän (10:127) ja Hormiston (7:69) 
tilakeskusten takaa laskeudutaan tasaiselle peltoalueelle. 
Myllylän päärakennus on 1900-luvun alusta, sitä on jatkettu 
vanhan rakennustavan mukaisesti. Hormiston päärakennus on 
1950-luvulta.  
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Verholan talo.  Verhola on lohkottu 1920-luvun lopulla Myllylästä Paavolan 
Perhon sukuun kuuluvalle Augusta Perholle.     
 

Kastintien ja radan risteyskohdassa on pieni ja melko tiivis 
asumusrykelmä. Tienvarsiasutus muuttuu lähempänä Kastin 
tilaa nauhamaiseksi. Radanvarren talot ovat pääasiassa 
eriasteisessa vapaa-ajankäytössä. Asutus on muodostunut 
1900-luvun alkupuoliskolla sekä keskivaiheilla. Viimeaikainen 
rakentaminen on ollut pääasiassa korjausrakentamista. 
Merkittävin radanympäristössä tapahtunut muutos on ollut 
tasoristeyksen korvaaminen ylikulkusillalla. Silta 
pengerryksineen on muuttanut alueen asutustyypille luontaista 
ympäristön pienipiirteisyyttä. Vaikutukset jäävät kuitenkin 
kohtuullisiksi, koska suurin osa lähiympäristön taloista on tien 
yläpuolella rinteessä.    
 

 
             Kastintien radanvarsiasutusta.  

 
Radan varressa sijaitsevan asumusryhmän asuntotontit ovat 
erikokoisia ja –mallisia, ja niillä olevat asuin- ja piharakennukset 
ovat sijoittuneet tonteille vapaamuotoisesti. Useimmissa 
asuinrakennuksissa on pieni runkosyvyys ja kuusiruutuiset 
ikkunat. Kaikissa on harjakatto ja sisäänkäynti pitkällä sivulla 
umpi- tai avokuistillisena. Puutalot on vuorattu joko 
pystypeiterima- tai vaakalaudoin. Ikkunat ovat joko perinteistä 
kuusiruutuista tai hieman uudempaa keskijakoista mallia. 
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Piharakennukset ovat pääsääntöisesti pienehköjä, jonkin verran 
on myös uudempaa suojaa ja katosta. Niin asuin- kuin 
piharakennuksissa on jonkin verran näkyvissä korjausten 
tuomaa kerroksellisuutta. Tonttien rajoilla on erilaisia matalia 
puu- ja pensasaitoja, mutta myös kiviaitoja.  

 
Toimenpidesuositukset  

 
10.1 Verholan asuinrakennus: R 1 
 
10.2 Kastintien mäkiasutus: A 2  

• Yhtenäinen pientaloalue (mittakaava, 
julkisivumateriaalit, pihanmuodostustapa) 

 
Perusteet  

 
Verhola on rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja 
omaperäinen hirsitalo, joka liittyy luonnonmaisemana herkkään 
jokiympäristöön. Rakennus on myös selvitysalueen vanhinta 
säilynyttä huvila-asutusta 1900-luvun alusta. 
 
Radan ja kylätien risteykseen syntynyt Kastintien 

asumusrykelmä on kohtuullisen hyvä esimerkki 1900-luvun 
alun asutuslakien myötä maaseudulle rakentuneista varhaisista 
pientaloalueista. Kastintien kohdalla rakentumisen taustalla oli 
kaupallisesti ja teollisesti vireän kylän läheinen sijainti.  
 

7.3 HUHTI 

 

11 Rautatiealue ja asemanseutua Huhdintieltä Mikkolankankaalle  

 
 
Nykytilanne  

 
Urjalan liikennepaikka on miehittämätön.  Henkilöliikenne 
asemalla loppui vuonna 1997. Asematoiminnan loppumisesta 
kertoo selvästi laiturien häviäminen ja asemapihan rajaaminen 
verkkoaidalla rata-alueesta. Asemapuisto on joutomaana, mutta 
edelleen on havaittavissa asemapuistoille tyypillistä puustoa 
mm. sembramäntyjä, korkeita yksittäisiä kuusia ja jalolehtipuita. 
Asemalta pappilaan on johtanut puukujanne.31 Pistoraide, joka 
kiersi Kangasniemen pellot ja päättyi kylän vanhalle 
teollisuusalueelle ja maa-aineksenottopaikalle, on purettu – 
jäljellä on radan varteen rakentunutta varastointi- ja 
teollisuusaluetta. Peltomaisema, joka ympäröi asemaa, on 
aseman länsipuolella metsittyvänä joutomaana ja idässä 
suurelta osin otettu käyttöön rakennusmaana.  
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Sinisellä on merkitty vanhat tielinjaukset.  Ortokuva: Urjalan kunta.  

 
Rautatieaseman julkisivuihin ei ole tehty muutoksia. 
Asemarakennuksen vieressä on makasiini. Muut asemapihan ja 
radanvarren rautatieläisten rakennukset on purettu. Vain yksi 
aseman aikoihin rakennettu ratamestarin asuinrakennus 
(Orikoski 38:00) on säilynyt hieman pohjoisempana radan 
toisella puolella, missä se liittyy Huhdin vanhan raitin 
miljööseen.    
 

  
Kuvassa vasemmalla on asema. Oikeanpuoleisessa kuvassa on ratamestarin 
asuntona ollut puutalo. Rakennukseen on tehty julkisivumuutoksia, mutta 
edelleen korkea jalkalista, ullakkopäätyjen ikkunat ja säilyneen parioven 
kamanaikkuna ja vuorilautakoristelu sekä rakennuksen kapea runkosyvyys sekä 
massoittelun vaikutuksesta polveileva räystäslinja yhdistävät sen 
asemarakennuksen arkkitehtuuriin.     
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Asemarakennus jäi nykyisen Huhdintien valmistuttua hieman 
syrjään, mutta näkyy edelleen kyläympäristössä asemalle 
johtavan lyhyen tien päätteenä. Avoimemmassa ympäristössä 
on entinen kappalaispappila, joka nykyään on kirkkoherran 
asuntona ja seurakuntatalona. Pappilan pihapiirissä on 
päärakennuksen (1896-98) lisäksi säilynyt väentupa, 
kivinavetta, aitta ja kellari. Pappilan ja aseman välillä sijainnut 
Rauhanyhdistyksen talo sekä putkarakennus on hävitetty ja 
tilalle rakennettu asuinkerrostalo 1970-luvulla. Puutteenperältä 
asemalle vienyt sivutie on rakennettu yhdystieksi, joka alittaa 
radan pappilan pohjoispuolelta.  
 

 
Pappilan rakennuksia: aitta, väenrakennus ja kivinavetta. Päärakennus jää 
rakennusten taakse Huhdintien varteen.  

 
Aseman edustalla on kohtuullisen tiivis puutaloalue, joka on 
rakentunut vanhalle peltomaalle. Taitekattoinen, tyylipiirteiltään 
klassistinen Postitalo ja Majan kiinteistön kookas puutalo 
reunustavat asemalle poikkeavaa tietä. Postitalo on tyyppitalo ja 
vastaavia 1920-luvun postitalorakennuksia on säilynyt 
muuallakin Suomessa. Majan neljänperheentalo on rakennettu 
yksityisen toimesta 1930-luvun lopulla. Toisella puolen 
Huhdintietä on ryhmä pientaloja, joista lähinnä tietä olevat ovat 
1930-luvulta, muutama huvilatyypin puutalo 
Mikkolankankaantien alkupäässä on 1920-luvulta. Taaempana 
jatkuva nauhamainen omakotiasutus on rakentunut vähitellen 
1930- ja 40-luvuilta lähtien. Tontteja on erotettu Mikkolasta 
sekä Heikkilästä. Ensimmäisinä asukkaina oli mm. asemamiehiä 
ja kauppiaita.  
 

  
Vasemmalla on postitalon tienpuoleista julkisivua. Oikealla on Ylösmäen 
päärakennus, jossa on käynnissä kuistiremontti.  

 
Alueella on myös entisiä puusepänalan tuotantorakennuksia. 
Puistokujan varrella on A. Laaksosen puusepänverstas 1950-60-
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luvulta (6:154). Mikkolankankaantien alkupäässä on 
funkisvaikutteinen lautavuorattu puutalo (6:144), jonka Hyrkäs 
rakennutti 1930-luvun loppupuolella. Hyrkkäällä oli 
korinsidontayritys. Seuraavalla tontilla on Urjapuun 
puusepänverstas 1950-luvulta. Rakennukseen muutti Urjalan 
Sähkö 1961 ja myöhemmin Hämeen Sähkö, joka 1970-luvulla 
laajensi tehdasrakennusta ja rakennutti varastorakennuksen 
tontin perälle. Aseman koulun rakennukset – 1950-luvun 
koulutalo ja rivitalo – sijaitsevat peltomaiden reunassa 
Mikkolankankaantien omakotiasutuksen takana.    
   

  
 
Rakennusmestari Robert Tuomisen suunnittelema Solanko (1:5, vasemmalla) 
sekä sen lähellä sijaitseva Vahteristo (1:6), jonka piirustukset teetettiin Eliel 
Saarisen arkkitehtitoimistossa. Talot ovat asemaympäristön vanhimpia 
huvilatyyppisen asuntorakentamisen edustajia 1900-luvun alusta. Molempiin 
taloihin on tehty matalat lisäosat, ja muuta pienempää julkisivumuutosta mm. 
Vahteriston ikkunat – alkuperäisiä ikkunoita on piharakennuksessa. 
 

Ylösmäki (1:148) sijaitsee Huhdin asemakylän keskustassa 
Mikkolankankaantien tuntumassa. Talo piha-alueineen on jäänyt 
kahdelta suunnalta lähestyvän pienasutuksen väliin. Piha 
rajautuu edelleen luoteessa peltomaihin. Alue on tasaista 
hietamaata, idässä on pienehkö kallioinen mäkialue. Piha jää 
kasvillisuuden suojaan eikä 1900-luvun alun korkea 
päärakennus näy juurikaan tiemaisemassa. Päärakennusta 
vastapäätä on säilynyt kookas lautaseinäinen piharakennus. 
Vuoden 1990 inventoinnissa mainittu pystyhirsirunkoinen 
puunavetta on purettu. Edempänä peltoalueen reunalla on 
säilynyt Mikkolan tilakeskus (1:144). Tilan päärakennus on 
rakennettu hirrestä 1950-luvulla. Talo on heti rakentamisen 
yhteydessä rapattu, ja se edustaa rakennusajankohdan 
asuntoarkkitehtuuria, tosin hieman entistä edustavuutta 
menettäneenä.  

 

 
Toimenpidesuositukset 

 
11.1 Asemanseutu: A 1  

• Rakennuskohteina: Ylösmäen päärakennus, Solanko, 
Vahteristo ja Maja sekä Rautatieläisen asuinrakennus ja 
Aseman koulu ja rivitalo. 

11.2 Asema ja makasiini: R 1 
11.3 Pappilan rakennukset: R 2 
11.4 Postitalo: R 1 
 
 
 
 
 



 49 

 
Perusteet  

 
Asemarakennus ja makasiini ovat voimassa olevan RKY 1993 
luettelon mukaisesti valtakunnallisesti arvokkaita. 
Asemarakennus on radanvarsikylälle myös merkittävä 
identiteettirakennus. Ratamestarin asuintalo radan länsipuolella 
on ainoa asemakylässä säilynyt rautateiden asuntorakentamista 
edustava rakennus. Rakennuksella on kyläkuvallista 
merkittävyyttä, koska se liittyy kylän kehityksen kannalta 
merkittävän historialliseen tapahtumaan. Rakennuksen 
rakennushistoriallista arvoa on heikentänyt julkisivuihin tehdyt 
muutokset.  
 
Huhdintien ja Mikkolankankaantien risteyksen ympäristössä 
sijaitsevat puutalot ovat Huhdin kyläkeskustan keskeistä 
rakennettua ympäristöä ja vastapainona myöhemmin 
rakentuneen Huhdintien väljälle liikekeskustalle.  

 
Sipilä eli kappalaisenpappila on edustava, yhtenäinen ja 
nykyäänkin pappilana toimiva kokonaisuus 1800-luvun lopulta. 
Ympäristössä tapahtunut tie- ja kerrostalorakentaminen on 
katkaissut maisemallisen yhteyden asemarakennukseen. 
Rakennusryhmä näkyy sekä tie- että ratamaisemassa.  
 
Postitalo täydentää aseman rakennettua ympäristöä. Kookas 
puutalo on kyläkuvallisesti tärkeä rakennushistoriallinen 
arvorakennus.  
 
Postitalon vieressä oleva Majan puutalo sekä ryhmä 1900-luvun 
alkupuolen puutaloja Mikkolankankaantien alkupäässä ovat 
tärkeitä kylämaiseman ajallisen kerroksisuuden kannalta. 
Entisen Ylösmäen tilan päärakennuksen kattomuodossa ja 
julkisivujäsentelyssä on selvä 1900-luvun alkupuolen tyyli, ja 
rakennus poikkeaakin kylän muiden kantatilojen 
päärakennuksista.       
 
Aseman koulun rakennuksissa on jälleenrakennuskauden 
rakennuksille tunnistettavat tyylipiirteet, joita ei tule muuttaa 
korjausten yhteydessä. Porrastettu rivitalo on kouluympäristössä 
omaperäinen ja täydentää rakennettua kokonaisuutta. 
 

12 Meijerin ympäristö 

  
Nykytilanne  

 
Huhti on rautatien myötävaikutuksella kehittynyt sivutaajama, 
jossa rautatien rakennemuutos on vaikuttanut voimakkaasti.   
Radanvartta kulkeva hiekkatie asemalta pohjoiseen on vanhaa 
kyläraittia, joka on nykyisen Huhdintien valmistuttua näivettynyt 
pikkuhiljaa hiljaiseksi huoltotieksi. Radan varrelta on purettu 
rautatieläisten rakennuksia sekä kauppaliikkeitä. Tyhjät tontit 
ovat joutomaana ja pusikkoistuneet.  
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Huhdin osuusmeijerin rakennuksia. Pihan perällä juustokellarit.  

 
Huhdintie leikkaa Visanvuoren länsirinnettä juuri meijeritontin 
kohdalla (6:79). Kaksikerroksinen meijerirakennus on 
nähtävästi vuodelta 1920. Suorakaiteen muotoiseen 
rakennukseen liittyy pari matalampaan lisäsiipeä sekä tiilipiippu. 
Tontin yläreunassa on pitkä puurakennus, entinen 
juustomestarin talo, jonka alla ovat betonista valetut 
juustokellarit. Rakennuksessa asutaan. Muutoskorjausta on 
tehty 1900-luvun keskivaiheilla. Tontin alanurkassa on 
yleisilmeeltään heikentynyt pitkänomainen puutalo. Meijerin 
takana on osin sementtitiilestä muurattu kylmävarasto. 
Kokonaisuuteen liittyy Huhdintien yläpuolella oleva Visakallion 
kiinteistön aumakattoinen rapattu asuintalo, joka oli meijerin 
autotallina ja asuntotiloina.     

 
Meijerin vieressä on entinen Heikki Lehtosen kauppatalo 
(6:150) makasiineineen. Kauppaliike on pääpiirteissään 1900-
luvun alkuvuosiin palautuvassa asussa. Pääjulkisivuun on avattu 
suuret näyteikkunat sekä tehty pieni laajennus.    
 

  
Entinen Osuuskauppa (MOL) ja meijeri tiilipiippuineen. Oikeanpuoleisessa 
kuvassa on Lehtosen kauppatalo ja meijeri.  

 
Viimeisenä ennen maantiesiltaa ja kiertoliittymää on 
Maamiesten Osuusliikkeen rakennuttama kaksikerroksinen 
liikerakennus 1920-luvulta (12:2 ja 12:1). Tyylipiirteiltään 
klassistinen rakennus oli alkuun julkisivuiltaan 
puhtaaksimuurattu. Rappaus ja matala lautaseinäinen julkisivun 
ulkonema on tehty myöhemmin. Rakennuksen takana on 1900-
luvun jälkipuoliskolla rakennettu liike-varastorakennus.  
 
Edellä esitellyt kauppa- ja meijerirakennukset ovat jäänne 
ajasta, jolloin rata oli kylälle tärkein liikenneväylä. Nykyinen 
keskusraitti on rakennusten ”takapihalla”. Ennen Huhdin 
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kaupallisen ja liikenteellisen vetovoiman heikentymistä, pankit 
rakennuttivat kaupunkimaiset, mutta matalat liike- ja 
asuinhuoneistoja käsittävät kerrostalot uuden Huhdintien 
varteen. Sinänsä yhtenäinen rakennusryhmä luo uutta keskusta-
aluetta, mutta leveä ja suora tie, jalkakäytävät sekä 1960-luvun 
hengessä toteutettu paikoituksen sijoittelu talojen eteen 
korostavat ajoväylän asemaa kylämaisemassa (kuva s. 21).  
 
Toimenpidesuositukset 

 
12.1 Meijerin ympäristö: A 1 

• Rakennuskohteet: Maamies II   
12.2 Meijeri ja juustomestarin talo: R 1 
12.3 Eskolan kaupparakennus eli Lehtosen kauppa: R 1 
 
Perusteet 

 
Meijerit ovat ennen olleet kylien arvorakennuksia ja sijainneet 
liikenteellisesti edullisilla paikoilla kuten rautatieasemien lähellä. 
Huhdin rapattu meijeri korkeine tiilipiippuineen ja pihapiiriin 
kuuluvin puurakennuksin on rakennuskannaltaan huomattavan 
monipuolisena säilynyt meijerikohde.  
 
Huhdin aikaisemmasta 1900-luvun alkupuolelle painottuneesta 
vireästä liike-elämästä on edelleen jäljelle edustavaa kaupan 
ympäristöjen kulttuuriperintöä, hyvänä esimerkkinä meijerin 
vieressä sijaitseva Lehtosen kauppatalo.  

 
Meijerin ympäristö radan suuntaisesti sijoittuvin teollisuus- ja 
liikerakennuksin on kylän rakennettua julkisivua 
raideliikenneväylän suuntaan. Rakennusten rajaamaan tilaan 
avautuu näkymiä myös pohjoisesta maantiesillalta sekä 
luoteesta Orikoskentieltä, missä harjun rinteessä sijaitsevat 
liiketalot ovat vastaparina meijerin ja kauppojen rakennusriville.  
 
Tiiviin rakennusryhmän suojelutavoitteita tulee tarkastella 
asemakaavan muutostyön yhteydessä.  

 

13 Heikkilä  

 

Nykytilanne 

 
Huhdin maalaiskylässä rautatieaseman perustamisen jälkeen 
tapahtunut kehitys muutti suuresti kylän vanhinta 
viljelymaisemaa Heikkilän, Sipilän ja Ylösmäen välisellä alueella, 
missä peltoalueita siirtyi taajan pientaloasutuksen ja 
yritystoiminnan rakennusmaaksi. Samoihin aikoihin 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella laajeni kylän viljelty alue 
nykyisiin mittoihin mm. Lammasojan ympäristössä. 
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Heikkilän päärakennuksen komea ikkunarivistö voimakkaan plastisin 
ikkunaotsikoin. Kuvassa oikealla on pitkän kivinavetan päätyä.    
 
Visanvuoren rinteellä sijaitsevan Heikkilän (6:309) erottaa 
muusta kyläasutuksesta rakentamattomana säilyneet pienet 
pelto- ja metsämaat. Saapuminen pihapiiriin tapahtuu vanhaa 
kapeaa tietä pitkin sekä liikekeskustan suunnalta että kaakosta, 
missä pellon takana on omakotiasutusta. Rakennukset jäävät 
piiloon metsikön taakse; maisema on laidunten metsittyessä 
umpeutunut. Maatalousrakennuksia on myös peltojen reunalla.  
Metsäympäristössä, pihan koillispuolella on säilynyt vanha 
työväenasumus. Huhdintieltä erkanevan Visantien alkupäässä on 
huvilatyyppinen puutalo 1920-luvun alusta (6:72).  
 
Heikkilän asumapihaa luonnehtivat puistomaiset istutukset ja 
hyötypuutarha; talolle perustettiin puutarha jo 1890-luvulla. 
Pihan länsiosassa on pitkä päärakennus ja siihen nähden 
kulmittain toinen vanha asuinrakennus.  Päärakennuksen 
ulkoasu on 1890-luvulta, valtiopäivämies Alfred Retulaisen (k. 
1929) isännyyden ajalta.  Samalta vuosikymmeneltä on myös 
kookas kivinavetta. Pienemmän asuinrakennuksen julkisivuissa 
on 1900-luvun keskivaiheen muutoskorjausten tuomaa 
kerroksisuutta. Laajan pihan reunoilla on myös hirsi- ja 
lautarunkoisia aitta- ja maatalousrakennuksia.  
  
Toimenpidesuositukset 

 
13.1 Heikkilän pihapiiri rakennuksineen: R 2 

• Rakennuskohteena: Työväen asuinrakennus 
 
Perusteet 

 
Heikkilässä on Huhdin keskustan rakennushistoriallisesti 
arvokkain talonpoikaispihapiiri 1800-luvun hirsi- ja 
kivirakennuksin. Pihapiiri on monipuolinen.  Useimmat 
rakennukset ovat säilyneet ulkoasultaan tavalla, joka ilmentää 
niiden alkuperäistä tai muuta historiallista käyttötarkoitusta tai 
rakennustapaa.  
 
Erityistä rakennushistoriallista arvoa on päärakennuksella ja 
kivinavetalla niiden säilyneisyyden ja iän vuoksi. 
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14 Huhdin vanha raitti (osin Salmea) ja Kangasniemen seutu   

 

 
Sinisellä on merkitty vanhat tielinjaukset.  Ortokuva: Urjalan kunta.  

 
 
Nykytilanne 

 
Huhdin ja Salmen välisellä paikoin hyvin kapealla 
hiekkaharjumuodostumalla on kyläasutusta. Ajallisesti 
kerroksellinen ja vireästä liike- ja yritystoiminnasta kertova 
rakennettu ympäristö on nykyään enemmänkin asuinaluetta.  
   
Vanhan maantien katkaisu muutamia vuosia sitten 
huonekaluliikkeen kohdalta jakaa radalta aina Paavolaan 
jatkuneen tiiviin kyläasutuksen kahteen osaan. Idässä asutus 
jää Orikoskentien varteen, ja lännessä suurin osa tietä on 
Salmenraittia. Vanha palokalustosuoja ja sitä vastapäätä 
sijaitseva entinen osuusliikkeen talo jäivät liikenteelliseen 
umpiperään. 

 
Maisemarakenteen sekä sitä hyödyntäneen maantien ohjaamana 
syntynyt nauhamainen kyläasutus on Orikoskentiellä, 
Lintinmäellä ja Salmenraitilla säilyttänyt vanhaa luonnettaan. 
Etenkin kahdella jälkimmäisellä alueella tontituksen ja 
rakentamisen suunnittelemattomuus kertoo asutuksen 
pitkäikäisyydestä. Puutalot ovat pääasiassa 1900-luvun 
alkupuolelta.  Varhaisen asutuksen rinnalla on luontevasti 1940-
50-luvuilla rakennettuja puutaloja. Liiketalot ovat keskittyneet 
liikenteen risteysalueille. Rakentaminen on jatkunut 1900-luvun 



 54 

loppupuolella, ajalle tyypillisesti matalana tiilitalorakentamisena. 
Vanhojen puutalojen julkisivuissa ja etenkin ikkunamalleihin ja 
julkisivujäsentelyyn liittyen on näkyvissä korjausten tuomaa 
kerroksellisuutta. Palauttavaakin korjausta on tehty.  

  
Kaksikerroksinen aumakattoinen Taalaan talo (rv 1934). Kuvassa oikealla on 
LSO:n myymälän pääty (rv 1952).   

 
Orikoskentien itäpäässä, vanhan tasoristeyksen lähellä on 
kauppaliikkeiden keskittymä, jossa keskustamaista 
ympäristöä muodostavat etenkin 2-3 kerroksiset rapatut ja 
harjakattoiset liiketalot. Vesalan kenkäliike (Metsärinne 3:48) ja 
entinen LSO:n myymälä (Harjula 8:6) ovat sileäksi rapattuja 
tiilitaloja jälleenrakennuskaudelta. Tien kääntyessä länteen jää 
selvästi sen alapuolelle vielä yksi 1950-luvulle tunnusomainen 
harjakattoinen ja rapattu liikerakennus (Pyörälä 3:69, rv 1956). 
Kivisistä liiketaloista vanhin on klassistinen Taalaan tiilitalo 
(Mäntyvaara 13:1) 1930-luvulta. 
 
Kivisten liiketalojen lähellä on varhaisempaan aikaan liittyviä 
hirsitaloja. Vesalan vieressä on vaiheittain nykyiseen kokoonsa 
rakentunut puinen Ahon kauppatalo. Loivassa rinteessä tien 
vastakkaisilla puolilla on entinen kunnan lihantarkastamo (1930-
luku) ja Vierun paja. Tälle välille jää vielä kaksi taitekattoista 
asuintaloa, joista suurempi muistetaan suutari Tammen (3:8) 
paikkana ja seuraava Vierun sepän (3:7) paikkana, 
jälkimmäinen on nykyään kukkakauppana. Mäen alapuolella 
rinteessä on purettua pistoraidetta myötäillen eri-ikäistä 
puutaloa, vanhimmat Tavintien alkupäässä.   
 
Orikoskentien keskivaiheilla on metsäisempi kohta, jossa 
voimalinja ylittää tien. Alueelle on 1970-luvulla rakennettu 
sotaveteraaneille rivitalo. Mäeltä avautuu näkymä 
Kangasniemen talouspihalle ja pelloille.  
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Orikoskentiellä kapea harjumuodostuma on voimakas maisemallinen ja 
kylärakenteen muodostumista ohjannut ympäristötekijä.  

 
Orikoskentien länsipäässä, joka päättyy uuteen 
Yhteiskouluntiehen, on toinen talorykelmä. Rakennukset 
asettuvat harjanteen pohjoisrinteelle. Vanhoista puutaloista 
muodostuu puujulkisivua Orikoskentielle, muutaman uudemman 
omakotitalon jäädessä hieman etäämmälle tiestä. Alueella 
olleesta yritystoiminnasta johtuen erilaisten verstas- ja 
varastorakennusten määrä on suuri. Tonttien rajat ovat 
vaikeasti erotettavissa. Entisen lasimestari Aaltosen puutalon 
(6:136) koristeellisuudessa näkyy mestarin kädenjälki. 
Lasiverantoja on myös naapuritalojen pihanpuoleisilla sivuilla.  
 

   
Lasimestari Aaltosen asuinrakennus. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy 
naapurikiinteistöillä sijaitsevien, Koivula 3:18 ja Haapala 6:22, talojen lasikuistit.  

 

  
Tien päässä on vanha palokalustosuoja.    Työväentalon eteläseinä.  

  
Vaiheittain nykyiseen kokoonsa rakentuneen Työväentalon 
sijainnin hienous tulee esille rakennuksen takana, missä harjun 
profiili on jyrkkä ja rinteellä kasvavan männikön välistä on 
näkynyt ennen järvelle, nyt peltoaukealle. Työväentaloa 
vastapäätä on pieni Teboil-huoltamorakennus sekä iäkäs 
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puutalo, joka liittynee tontilla aikaisemmin sijainneen 
teurastamon toimintaan. Paloasema toimii Salmentien takana 
entisessä Esson huoltamorakennuksessa. Vanhassa 
palokalustosuojassa on korkea letkunkuivaustorni sekä sen 
kyljessä pieni autotalli. Rakennuksen edustalla on osuusliikkeen 
entiset kookkaat rapatut liike- ja varastorakennukset 1950-
luvulta.  
 

  
Oravantien päässä sijaitsevalla Päivölän kiinteistöllä 6:96 (vasen kuva) on 
Perhon suvun rakennuttama puutalo. Ulkoasun perusteella talo voisi olla 1900-
luvun alkuvuosilta. Päädyn terassi on tehty 2000-luvulla. Rakennus on aivan 
harjun reunalla, mistä on ennen avautunut komea näkymä Vanhajärvelle. Talon 
vierestä on tuhoutunut tulipalossa talo, jossa asui aikoinaan valokuvaaja 
Fremling. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy Nummenpään jugendhenkinen 
puutalo.    

 
Työväentalolta länteen jatkuvan kyläalueen asutusta kokoavana 
tienä on Salmenraitti. Alue ei ole rakenteeltaan tiukan 
nauhamainen vaan talot sijoittuvat välillä etäämmälle tien 
reunasta sekä lyhyiden asuntoteiden ympärille.  Rakennukset, 
vaihtuva tonttikoko, tiestö sekä maisemarakenne luovat 
vaihtelevia tiloja ja näkymiä. Tiivistä raittitunnelmaa löytyy 
Lintinmäellä kulkevalta poikittaiselta Oravantieltä Salmen ja 
Huhdin kylien rajalla. Tien päässä sijaitseva Päivölä edustaa 
koristeellista huvilarakentamista 1900-luvun alusta. Lintinmäen 
pohjoisella mäkiosalla asutus keskittyy hajanaisesti kapean 
Valolantien varteen; kylätie jatkui ennen Salmentien 
rakentamista ylemmäksi mäelle. Tien varrella on vierekkäin 
vanhaa ja uutta pientaloa. Kivikon historiaan liittyy myös 
puuseppä Lind. Tiivis vapaamuotoinen asutus jatkuu mäen 
länsirinteessä, mutta väljenee entisellä peltomaalla, 
koulurakennusten ympäristössä.  
 

 
Kuvassa on Paavolantien taloja. Lintinmäellä ja Salmenraitilla asutusta on myös 
harjun pääsuuntaan nähden poikittaisina ryhminä. Harjumuodostuma on 
leveämpi kuin Orikoskentien luona, ja sen pohjoissivulla on kalliomaata.    
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Kookkaat puiset kansakoulurakennukset jäävät Salmentietä 
alemmaksi entiselle tasaiselle peltomaalle. Niiden ja 
Salmenraitin välissä on teollisuusrakennus, jonka vanhin raitille 
päin aukeava osa on entistä yhteiskoulurakennusta. Alueen 
länsiosassa harjulle luontainen mäntypuusto kehystää 
tieympäristöä ja puoliavoimeen maisemaan väljästi rakentuneet 
1930-luvun ja 1950-luvun talot muodostavat itsenäisen osa-
alueen.  

 

Forssantien vanha linjaus eli nykyinen Yhteiskouluntie laskeutuu 
harjulta ja ohittaa YIT:n varikkoalueen ja jatkaa etelään 
Kangasniemen tilakeskuksen vierestä. Idästä sorakuopalle 
tulleen, nyt jo puretun pistoraidelinjan varressa on 
laatikkotehtaan rakennuksia sekä tiilinen viljavarasto 1960-
luvulta.    
 
Tietä reunustavat korkeat kuuset on istutettu 1940-luvulla 
Kangasniemen piha-alueen länsireunalle. Muiden ilmansuuntien 
osalta talouskeskus rajautuu peltoon, joka avaa näkymäakselin 
talouskeskuksen ja harjulla kulkevan Orikoskentien välille. 
Idässä pellon takana on umpeen kasvavaa joutomaata ennen 
ratapiha-aluetta ja etelässä peltomaata on vienyt 1966 
perustettu kytkinasema. Lännessä jäähallirakennus ja koulun 
urheilukenttä hallitsevat entistä peltomaisemaa.     
 
Kangasniemen avaran asumapihan ympärillä on vähintäänkin 
toista sataa vuotta vanhoja hirsirakennuksia, kuten 
päärakennus, kievarirakennus ja vanhaan hirsirakennukseen 
tehty autotalli sekä heikkokuntoinen hirsirakennus, joka oli ollut 
hollitallina. Päärakennuksen takana on ala-aitta (riviaitta) ja 
kaksi kivipäätyistä kellaria sekä vanha pihasauna hirrestä 1930-
luvulta. Hieman taaempana on 1930-luvun sementtitiilinavetta, 
ja sen takana lauta- ja hirsiseinäisiä maatalousrakennuksia. 
Pellolla on pitkänurkkainen makasiinityyppinen vilja-aitta, jonka 
oven kamanalautaan on kaiverrettu vuosiluku 1884. Seinät on 
suojattu pystylaudoituksella peiterimoin, ja tasakerran 
korkeudella on kaarinauhareunainen kerroslista.  
 
Vanhan Forssantien pitkään jatkuneesta teollisuuspainotteisesta 
historiasta kertoo Tuomolan kiinteistön kolmikerroksinen 
tehdasrakennus, joka alun perin rakennettiin Urjalan 
Harjansitomon tuotantotiloiksi. Noin sadan metrin päässä on 
ensimmäinen harjansitomon johtajan rakennuttama 
asuinrakennus pitkälti 1930-luvun asussaan (Nummimaa).     
 
Alla olevassa kuvassa on Kangasniemen vilja-aitta (1884) ja tien varressa 
Urjalan Harjansitomoon alun perin kuulunut Tuomolan tehdasrakennus sekä 
Nummimaan tehtaanjohtajan talo. Valmistuessaan n. 1937 Tuomola oli 
kaksikerroksinen ja julkisivuiltaan puhtaaksi muurattu. Rakennusta on ehkä jo 
1940-luvulla tai vasta 1950-luvun alussa tapahtuneen tulipalon jälkeen korotettu 
yhdellä kerroksella ja samalla rapattu julkisivut. Muut palon jälkeen tehdyt 
tehdasrakennukset on purettu.  
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Toimenpidesuositukset  

 
Yleisesti vanhan ”Huhdin raitin” nauhamainen kyläasutus on 
aluetta, jonka rakennetun ympäristön sekä aluetta luonnehtivan 
harjuluonnon arvoja tulee vaalia.  
 
Orikoskentien ja Salmenraitin rakennetun ympäristön arvoja 
tulee tarkastella tarkemmin asemakaavan muutostyössä ja 
ohjata kaavamääräyksillä olemassa olevan rakennetun 
ympäristön tunnuspiirteiden säilyttämiseen sekä 
täydennysrakentamisen oikeaan mitoitukseen. Ympäristö kestää 
paikoitellen uudis- ja täydennysrakentamista, joka sovitetaan 
alueen rakennustehokkuuteen ja –tapaan.  
 
14.1 Orikoskentien itäpään kiviset liiketalot: R 2 
14.2 Orikoskentien itäpää: A 1    
14.3 Orikoskentien länsipää: A 1 

• Rakennuskohteet: Vanha paloasema olisi kunnostettuna 
kyläkuvaa rikastuttava 1930-luvun käyttörakennus.   

14.4 Lasimestari Aaltosen asuinrakennus: R 1 
14.5 Työväentalo: R 1 

• Työväentalon seudulla tarvitaan eheyttävää maankäytön 
suunnittelua.   

14.6 Lintinmäki: A 1 (osa-alueita) ja yhtenäinen pientaloryhmä 
14.7 Päivölän asuinrakennus: R 1 
14.8 Kangasniemen pihapiiri: R 2 
14.9 Tuomolan kiinteistön kivirakennus: R 1 

• Rakennuskohteet: Nummimaa 
14.10 Salmen kansakoulurakennukset: A 1 
 
Perusteet 

 
Orikoskentien ja Salmenraitin tienvarsiasutuksesta tekee 
kulttuurimaisemana mielenkiintoisen ja erityisen sen 
kehittyminen kahden – maaperä ja liikenne - merkittävän 
ympäristötekijän vaikutuksesta. Asutus on keskittynyt harjulle, 
joka jo varhain toimi pohjana kaukoreitille. Harjun kanssa 
risteää maamme varhaisimpiin rautateihin kuuluva Toijala-Turku 
rata, mikä toi Huhdin talonpoikaiselle maanviljelysalueelle 
uudenlaista taloudellista toimintaa ja asukkaita, jotka sitten 
keskittivät rakennus- ja liiketoiminnan liikennepaikkojen 
ympäristöön viljelymaiden ulkopuolelle. Kehityksen 
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pysähtyminen raideliikenteen loppumisen jälkeen näkyy tämän 
päivän rakennetussa ympäristössä myös vanhojen rakennusten 
määrässä.         
 

Orikoskentien radan puoleisessa päässä mäkiselänteen 
puutaloasutus, ja etenkin kiviset liiketalot, muodostavat 
tasapainoisen ja monipuolisesti 1900-luvun alun ja 
jälleenrakennuskauden rakentamista edustavan kokonaisuuden, 
jolla on kyläkuvallista merkittävyyttä myös radanvarren 
rakennettuna ympäristönä ja näkyvyyttä aina Huhdin 
keskustaan.   
 
Orikoskentien länsipäässä sijaitseva rakennuskanta liittyy 
laajempaan kyläasutuskokonaisuuteen ja paikalliseen 
elinkeinohistoriaan. Tämä vanhan Toijalantien (Orikoskentien) ja 
siitä haarautuvan Forssantien (Yhteiskouluntie) yhtymäkohtaan 
rakentunut asuin- ja liikerakennusten keskittymä (Aaltosen talo, 
osuuskauppa, yksityiset liike- ja verstasrakennukset) heijastelee 
sekin hyvän liikennepaikan merkitystä kaupan ympäristöjen 
kehittymisessä, vaikka alueen edustavuutta on heikentänyt 
vanhan tien katkaisu uuden yhteystien vuoksi.  

 
Selvitysalueella on useita 1890-luvulla uudistettuja sekä 1900-
luvun alkupuolella rakennettuja taloja, joissa on säilynyt 
paikallisten käsityöläisten ja rakennusmiesten taidonnäytteinä 
koristeellisia lasikuisteja, ikkunoiden kauniisti muotoiltuja 
vuorilautoja sekä mm. ullakkopäätyjen tähti- ja 
porraspäätyikkunoita. Ajankohdan rakennuksista edustavimpia 
ovat Orikoskentien länsipäässä sijaitseva ns. lasimestari 

Aaltosen talo sekä Päivölän talo harjun kupeella Oravantien 
päässä. Päivölä on selvitysalueen vanhinta säilynyttä 
huvilatyyppistä rakentamista.   
 

Lintinmäen ja Salmenraitin rakennetun ympäristön hallittu 
ajallinen kerroksellisuus heijastelee asumiseen ja 
pienimuotoiseen yritystoimintaan painottuvan maankäytön ja 
rakentamisen jatkuvuutta. 

 
Työväentalo on aatehistoriallinen muistomerkki sekä edelleen 
alkuperäisessä käytössä oleva kokoontumisrakennus.  Vanha 
palokalustorakennus olisi kunnostettuna kyläkuvaa rikastuttava 
1930-luvun käyttörakennus.    
    
Alun perin harjansitomona toiminut Tuomolan tehdasrakennus 
liittyy Urjalan seudulla vahvaan käsityöteollisuuden historiaan.  
 
Kangasniemen rakennukset muodostavat 
rakennushistoriallisesti arvokkaan ja monipuolisen 
talonpoikaispihapiirin. Moni pihapiirin rakennuksista ilmentää 
hyvin niiden alkuperäistä tai muuta historiallista 
käyttötarkoitusta tai rakennustapaa. Erityistä 
rakennushistoriallista arvoa on kestikievarin käytössä olleella 
parituparakennuksella ja sitä hieman nuoremmalla 
päärakennuksella sekä hirsiaitalla niiden säilyneisyyden ja iän 
vuoksi. 
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15 Huhmarinmäki     

 
Nykytilanne 

 
Entinen Huhmarin koulurakennus sijaitsee maantien varrella 
kylän reunalla. Koulutontille on rakennettu tehdasrakennus, ja 
vanha puukoulu on yrityksen toimisto- ja sosiaalitiloina. Maantie 
kulkee harjulla, ja koulun lähellä on vanhoja hiekka- ja 
sorakuoppia. Mäenkumpareiden eteläpuolelle jäävällä tasanteella 
on tiivis pientaloalue, missä kokoajatieksi on muodostunut 
vanha Heikkilän peltotie eli nykyinen Patteritie. Talot ryhmittyvät 
lyhyiden pussikatujen ympärille. Alue on laajentunut kaakkoon 
1990-2000-luvulla.  
 

    
Upseerintalo entisellä kasarmialueella. Oikealla kuvassa on Huhmarin 
koulurakennus.  

 
Huhdin reservikasarmialue sijaitsee vanhoille kasarmialueille 
tyypillisesti kangasmaastossa. Kasarmin rakennuksista säilynyt 
upseerirakennus jää Karhupolun varteen. Pienellä piha-alueella 
on myös tiilipäätyinen maakellari. Ympärille on tullut rivitalo- ja 
omakotiasutusta. Upseerirakennus on säilynyt melko vähillä 
muutoksilla, mutta pitkään jatkunut tyhjillään olo ja 
ylläpitokorjausten laiminlyönti on heikentänyt näkyvästi 
rakennuksen kuntoa.  
 

   
Hiekkala.            Vilpola. 

 
Kapea hiekkapintainen Karhupolku on vanhaa kasarmialueen 
tiestöä. Sen koulun puoleisessa päässä on muutamia 1900-luvun 
alkupuolen puutaloja, julkisivuiltaan jonkin verran uudistuneina. 
Pientaloasutus jatkuu länteen, missä Kallionkujalle 1950-luvulla 
rakennetut rintamamiestalot asettuvat vanhalle maantielle 
avautuvaan rinteeseen.     

 
Patteritien varteen rakentuneen asuinalueen ensimmäisiin 
rakennuksiin lukeutuu Hiekkalan kiinteistön kaksikerroksinen 
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pienkerrostalo 1950-luvun lopulta. Lanakorven talona tunnettu 
rakennus on lautarunkoinen ja julkisivultaan rapattu.  Sen ja 
Heikkilän pellon välissä on Valkeankosken tehtaiden 
rakennuttama työnjohtajan asuintalo 1940-luvulta.  
 
Huhdin voimistelu- ja urheiluseuran urheilukenttä ja sen reunalla 
oleva Vilpolan tanssilava liittyy Huhmareenmäen miljööseen. 
Rakennus on säilynyt vanhassa asussaan.  
 
Toimenpidesuositukset  

 
15.1 Huhmarin entinen kansakoulurakennus: R 1 
15.2 Reservikomppanian upseerirakennus: R 1 Rakennuksen 
kohdalla tulisi edelleen harkita ja selvittää sen kunnostamisen 
edellytyksiä.  
15.3 Hiekkala: R 1 
15.4 Vilpola: R 1 
 
Karhupolun ja Kallionkujan pientaloalueiden suositukset 
kohdassa 16: Huhdin pientaloalueet.       
 
 
Perusteet 

 
Huhmareen koulutalo on vaikuttava lähimaiseman elementti 
vanhan maantien varrella. Rakennukseen ei ole tehty suurempia 
muutoksia, ja kouluille tyypillisen piha-alueen menettäneenäkin 
rakennus on hyvä esimerkki 1900-luvun alkuvuosien 
koulurakentamisesta.      
 

Reservikasarmialueiden säilyttämisestä on hienoja 
esimerkkejä eri puolilla maata mm. Artjärvellä sekä Mikkelissä. 
Vaikka Huhdissa on säilynyt enää yksi puutalo laajasta 
kokonaisuudesta, on tällä upseerirakennuksella edelleen sekä 
taajamahistoriallista että paikallishistoriallista merkitystä; 
rakennus toimi pitkään myös lastenkotina.   

 
Liikuntatoimintojen alueella sijaitseva vaatimaton lautarunkoinen 
lavarakennus eli Vilpola sopii rakennustavaltaan 
rintamamiestalojen ympäristöön ja rikastuttaa kylän 
taajamakuvaa. Rakennustyyppinä 1900-luvun alkupuolen 
tanssilavat, etenkin vähäisillä muutoksilla säilyneet, ovat 
käyneet harvinaiseksi.     
 
Edelliset rakennukset jäävät Karhupolun lähelle tai sen varteen. 
Rakennukset nousevat pientaloasutuksen keskeltä alueen 
historian muistomerkkeinä. Karhupolun ja Kalliokujan 
pientaloalueet ovat vanhan maantien rakennettua ympäristöä.   
 
Hiekkalan pienkerrostalo on Huhdin kyläkuvassa omaleimainen, 
mutta muutoin se edustaa hyvin puhtaasti 1950-luvulle 
tyypillistä asuntorakentamista, jossa arkkitehtoninen 
kokonaisilme perustuu räystäslinjaa porrastavaan massoitteluun 
sekä yhtenäiseen julkisivupintaan, jota jäsentää sisätilojen 
käyttötarkoituksen mukaan vaihtuva aukotus.   
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16 Huhdin pientaloalueita   

 
1940- ja 1950-luvun pientalorakentamiselle tyypillisistä 
puolitoistakerroksisista omakotitaloryhmistä eheimpiä 
kokonaisuuksia on Puutteenperällä, Kallionkujan ympäristössä ja 
Kangastiellä. 
 
Puutteenperän omakotiasutus on lähellä Vanhanjärven entistä 
rantaa. Maasto on melko alavaa ja nykyään myös puustoista. 
Paikan nimi viittaa tiettävästi vanhaan Huhdin Heikkilän 
torppaan, jota 1800-luvun lopulla piti Karl Perä. Kun viime sotien 
jälkeen alue palstoitettiin pientalorakentamiselle, tuli nimi 
kansan parissa uudelleen käyttöön.32 Puutteenperän 
omakotialueen pohjoispuolella on Väinö Linnan lukio ja Urjalan 
yläasteen koulurakennus, joka pitkänä kaksikerroksisena 
rakennuksena asettuu tieltä ja omakotialueelta katsottuna melko 
pehmeästi männikköisen metsäsaarekkeen ympärille. 
Rakennuksen länsipuolella sen sijaan kontrasti Veilin 
tilakeskuksen rakennuksiin on vähäisen etäisyyden ja suuren 
mittakaavaeron vuoksi jyrkkä. Koulun vanhempi osa on 
arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, edellistä hieman karumpi 
laajennusosa on tehty 1982. Samalla vuosikymmenellä vanha 
osa peruskorjattiin.  
 

    
Puutteenperän tyyppitaloja tilavilla tonteilla. Oikeanpuoleisessa kuvassa Huhdin 
koulu eli Väinö Linnan lukio.    

 
Kallionkujalle 1950-luvulla rakennetut tyyppitalot asettuvat 
Toijalan tielle avautuvaan jyrkähköön rinteeseen. Luoteessa 
Pajantien toisella puolen on kylän vanha urheilukenttä ja 
Vilpolan tanssilava. Idässä mäennyppylän takana on Karhupolun 
varhaisempaa pientaloasutusta sekä entinen Huhmarin 
kansakoulu.   
 

  
Näkymä Karhupolulta Kallionkujan suuntaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa 
Kallionkujan rinnettä.   

 
Mikkolan talouskeskuksen luota ylös rinteeseen erkanevan 
Kangastien reunassa on yli 2000 neliön kokoisia rintamamies- 
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ja asutustontteja, jotka on erotettu Mikkolan maista. Talot 
asettuvat vaihtelevalle etäisyydelle tien reunasta. Osaa taloista 
on laajennettu, ja tien itäpuolella on tapahtunut täydentävää 
rakentamista 1950-luvun jälkeen. Talot ovat puoliavoimessa 
metsäympäristössä. Alue liittyy pohjoisessa uuteen 1990-luvun 
pientaloalueeseen, luoteessa on laaja mattomainen pientaloalue 
1970- ja 80-luvulta.         
 
Toimenpidesuositukset  

 
Yhtenäisillä ja omaleimaisilla pientaloalueilla tulee asemakaavoja 
muuttaa vaiheittain niin, että kaava ohjaa korjaus- tai 
täydennysrakentamista sopeutumaan ja noudattamaan 
rakennustapaa, joka edelleen on määriteltävissä alueelle 
luonteenomaiseksi. Poikkeavalla uudisrakentamisella lisätään 
vain olemassa olevan rakennuskannan (tehokkuus, tilojen jako 
tontilla, julkisivumateriaalit) muutospaineita.     
 
Väinö Linnan lukion tontilla tulee erityistä huomiota kiinnittää 
alueelle luontaisen mäntypuuston säilymiseen koulun etupihalla.  
Koulutalon julkisivumateriaalit ja väritys tulee pitää alkuperäisen 
mukaisina.  
 
Perusteet  

 
Väinö Linnan lukion suunnittelija arkkitehti Aarne Ervi on yksi 
viime sotien jälkeisen ajan merkittävimpiä suomalaisia 
arkkitehteja. Hän suunnitteli mm. lukuisia oppilaitoksia, joista 
esimerkkeinä Turun yliopisto, Helsingin yliopiston Porthania, 
Messukylän lukio ja Lohjan Yhteislyseon lukio. Läheinen suhde 
luontoon ja maiseman huomioon ottaminen on kaikissa töissä 
ollut Ervin suunnittelun lähtökohtana.   

 

8 Lähteet 

  

 

Arkistot 

 
Jyväskylän yliopisto (verkkopalvelut) 

1600-luvun maakirjakartat 
Kunnan arkisto 

Kunnan omistamia rakennuksia koskevat asiakirjat ja 
piirustukset  

  Rakennusluvat  
    Historiikit 

Valokuvat: F. E. Fremlingin kokoelma 
Kansallisarkisto (verkkopalvelut) 
  Senaatinkartasto 
  Pitäjänkartasto 

Maanmittaushallituksen uudistushakemistot (Tammela-
Urjala) 

 
 
Painettu lähdekirjallisuus 

 
Arajärvi, Kirsti, 1973. Urjalan historia I. 
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Arajärvi, Kirsti, 1975. Urjalan historia II. 
 
Arajärvi, Kirsti, 1986. Urjala tuli rautatien varteen. Lounais-
Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys. Vuosikirja 55. Forssa. 
 
Aurinkoinen Aseman seutu. Kyläsuunnitelma. Huhdin 
kyläyhdistys ry 2007.  

 
Koskela, Hilkka, 1976. Urjalan kylien, kulmakuntien ja 
asumusryhmien nimet. Pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto. 
Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.  
 
Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.   
 
Lapinleimu, Markku, 2007. Harjalla 80 vuotta: VS-Harja Oy 
1927-2007. 
 
Lehvilä, Matti, 1969. Puoli vuosisataa Valoa ja voimaa. Urjalan 
Sähkö Oy:n 50-vuotisjulkaisu.  
 
Masonen, Jaakko – Hänninen, Mauno, 1990. Loppi-Teuro-Urjala 
–maantie. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys. 
Vuosikirja 59.    
 
Oja, Aulis. Urjalan talot ja isännät 1539-1870.  
 
Pirhonen, Seppo. Osuustoiminnalla on ollut suuri merkitys 
Forssan Lehti 26.3.2004 
 
Retki Huhdin historiaan 2.8.1999. Videokasetti 
 
Suomen maatilat. II osa. 1931. 
 
Suuri maatilakirja. V osa. 1964. 
 
Heinola, Lila, 2008. Urjalan hautausmaainventointi. Osa I.   
Pirkanmaan maakuntamuseo 
 
Urjalan Osuuspankki. Juhlasanomat. 80 vuotta 1924-2004. 
Moniste 
 
Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Tampereen 
seutukaavaliitto. Julkaisu B 107. Tampere 1981. 
 
Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. Pirkanmaan 
liiton julkaisu B 97. Tampere 2006. 

 
Saha, Hannu, 2007. Mummi kutoo ja 1970-luvun Huhti. Artikkeli 
Urjalan Joulu 2007 –lehdessä.  
 
Toijalan seudun osuuskauppa. Vuosikertomus 1978.  
 
ja www-sivut: 
 
Iso-Iivari, Lasse. Urjalan talonhaltijaluettelo. 2006. 
http://users.utu.fi/isoi/talot/urjala.htm 
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Liitteet: 

 

1. Kohdekartta: Toimenpidesuositusten rajaukset 
2. Rakennetun ympäristön nykytila –teemakartat a-c 
3. Inventoinnin kohdekartat a-d  
 
Inventointikohteista sekä raportin aluekohteista on otettu 1532 
digitaalikuvaa. Kuvaajana Teija Ahola 2008-09. Valokuva-
aineisto on annettu kuntaan käyttöoikeuksin.  

  
 
                                           
1 Arajärvi, 1973, 202 
2 Maakirjakartalla (1651) kylän talot ovat Pourun ja Seppälän 
ympäristössä. Kuninkaan kartalla (1776-1805) asutusta on 
merkitty samalla paikalle mitä edellisellä kartalla, mutta myös 
tien pohjoispuolelle, enemmänkin Muntterinmäen eli nykyisen 
sairaalan ympäristöön kuin Yli-Uotilan nykyisen paikan kohdalle.  
3 Arajärvi, 1973, 204 
4 Oja, Aulis 
5 Arajärvi, 1973, 369 
6 Uudistushakemistot. Urjala.  
7 Maarekisteriote: Yli-Uotila. Kunnan arkisto.  
8 Arajärvi, 1973, 352 
9  Heinola, 2008 
10 Urjalan Osuuspankki Juhlasanomat 
11 Lainhuudatuspöytäkirja 9.5.1913. Yli-Uotila / Kunnan arkisto. 
12 Maanmittaushallituksen uudistushakemisto: Hämeen lääni: 
Tammela-Urjala 
13 MML uudistushakemisto 
14 Oja, Aulis 
15 Arajärvi, 1973, 204-206 
16 Arajärvi, 1975, 46, 68 
17 Masonen – Hänninen, 1990    
18 Oja, Aulis  
19 Kuninkaan kartasto 1776-1805 
20 Arajärvi, 1975, 253-261 
21 Aurinkoinen aseman seutu 
22 Arajärvi, 1973, 219 
23 Arajärvi, 1973, 229 
24 Sakari Ahola, Maija-Liisa Virtanen, Asko Kirkonoja 
25 Koskela, 1976; Sakari Ahola; mäellä asunut enemmänkin 
Lindin sukua. 
26 Lapinleimu, Markku, 2007  
27 Arajärvi, 1973, 240 
28 Arajärvi, 1973, 155 
29 Arajärvi, 1973, 158 (kuva); Maija-Liisa Virtanen 
30 Sakari Ahola 
31 Senaatinkartasto 1900.  
32 Koskela, 1976.  



KOHDEKARTTA   LIITE 1 / LUETTELO 
 
LUETTELO RAPORTIN KOHTEISTA 

 
Toimenpidesuositusten luokituksesta on tietoa luvussa 5.  
 
1 LAUKEELAN KIRKONMÄKI JA KYLÄASUTUS 
1.1 Kirkonmäki ml. Seppälä   R 2 

• Rakennuskohteet: kirkko ja kiviaidat, Pourun ja Seppälä 
pihapiirit, Seppälän kiviaidat, Säästöpankki, Säätiötalo sekä 
Urjalantie 11 ja 13  

1.2 Kirkonmäen länsiosa    A 1 
• Rakennuskohteet: Levontalo ja Kraatarin talo 

1.3 Kirkonmäen eteläosa    A 1 
1.4 Laukeelan vanha peltoalue   A 2 
  
2 HALLINTOKORTTELI 
2.1 Kunnantalo   R 1 
2.2 Yli-Uotilan asuinrakennukset  R 1 
 
3 KIRKONKYLÄN PIENTALOALUEITA 

• Rakennuskohteet: katsomo 
 

4 TURUNTIEN JA HAKKILANTIEN VANHAT TIEYMPÄRISTÖT 
4.1 Turuntien varren Myllypalsta   A 2   

• Rakennuskohteet: Myllypalstalla sijaitseva hirsitalo 
4.2 Turuntien tuntumassa sijaitseva Kankaanpääntien 
kulttuurimaisema   A 2 

• Rakennuskohteet: Kankaanpääntien puutalot 
4.3 Pourunlammen harjukohta  A 2 

 
5 LÄHTI JA SALMEN KYLÄTONTIN YMPÄRISTÖ 
5.1 Lähdin päärakennus    R I 
 
6 HIUKKAMÄEN JA PAKANANMÄEN TIEYMPÄRISTÖT 

• Rakennuskohteet: Puistola 
 
7 HÄRMÄNVUOREN VILJELYMAISEMA JA HÄRMÄNKULMA 
7.1 Härmänvuoren viljelymaisema  A 2 

• Rakennuskohteet: Tiensivu ja lähiympäristön kiviaidat 
7.2 Härmän talouskeskus   A 1 
7.3 Härmänkulman rakennettu ympäristö A 2  

• Rakennuskohteet: Vesaniemen päärakennus ja navetta 
 
8 PAAVOLA 
8.1 Entinen Paavolan talouskeskus rakennuksineen R 2 
 
9 KIRKONKYLÄN JULKISTEN PALVELUJEN ALUEET 
9.1 Lääkärintalot   R 1 
 

10 MYLLYNKULMA JA VERHOLA 
10.1 Verhola   R 1 
10.2 Kastintien mäkiasutus  A 2  
 
11 RAUTATIEALUE JA ASEMAN SEUTUA HUHDIN- 
TIELTÄ MIKKOLANKANKAALLE 
11.1 Asemanseutu     A 1  



• Rakennuskohteet: Ylösmäen päärakennus, Solanko, 
Vahteristo ja Maja sekä Rautatieläisen asuinrakennus. 
Aseman koulu ja rivitalo   

11.2 Asema ja makasiini    R 1 
11.3 Pappilan rakennukset   R 2 
11.4 Postitalo   R 1 
 
12 MEIJERIN YMPÄRISTÖ 
12.1 Meijerin ympäristö    A 1 

• Rakennuskohteet: Maamies II  
12.2 Meijeri ja juustomestarin talo   R 1 
12.3 Eskola kaupparakennus eli Lehtosen kauppa  R 1 
 
13 HEIKKILÄ 
13.1 Heikkilän pihapiiri rakennuksineen  R 2 

• Rakennuskohteet: Työväen asuinrakennus 
 
14 HUHDIN VANHA RAITTI  
14.1 Orikoskentien itäpään liiketalot   R 2 
14.2 Orikoskentien itäpää   A 1    
14.3 Orikoskentien länsipää   A 1 
14.4 Lasimestari Aaltosen talo   R 1  
14.5 Työväentalo    R 1 

• Rakennuskohteet: Vanha palotorni     
14.6 Lintinmäki (osa-alueita)  A 1  
14.7 Päivölä    R 1 
14.8 Kangasniemen pihapiiri  R 2 
14.9 Tuomolan kiinteistön tiilirakennus  R 1 

• Rakennuskohteet: Nummimaa     
14.10 Salmen kansakoulurakennukset  A 1 
 
15 HUHMARINMÄKI  
15.1 Huhmarin entinen kansakoulurakennus  R 1 
15.2 Reservikomppanian upseerirakennus  R 1  
15.3 Hiekkala    R 1 
15.4 Vilpola     R 1 
 
16 HUHDIN PIENTALOALUEITA 





 
KARTTAMERKINTÖJEN SELITTEET    Liite 2 
 
Tyypittely perustuu rakennus- ja huoneistorekisterin valmistumisvuositietoihin sekä maastokäyntien 
havaintoihin.  
Lähinnä haja-asutusalueella tyypittely jäi hieman epätarkaksi, mutta antaa kuitenkin yleiskuvan 
rakennetun ympäristön luonteesta.  
 

 

 
 

1 haja-asutus 
2 pientalot 1940-69 
 
3 maatalous 
4 loma-asutus 
 
 
5 pientalot ennen 1940 
6 pientalot jälkeen 1970 
 
7 teollisuus / varastointi 
8 oppilaitos / urheilu 
 
9 rivitalot 
10 kokoontumisrakennukset 
 
 
11 laitosrakennukset 
12 liikerakennukset 
 
13 kirkolliset rakennukset 
14 hallintorakennukset 

 
 
15 rautatierakennukset 

  16 kerrostalot 
 
  

 

 
1 pientaloasutus lähinnä taajamien ulkopuolella; osa 
entisiä pientilojen pihapiirejä, osa omakotiasutusta  
2 sotienjälkeinen asunto- ja asuntoviljelystila-asutus 
sekä taajamissa omakotiasutus 
 
3 talouskeskuksia, joissa maatalousrakennuksia 
4 loma-asunnoiksi rekisteröidyt kiinteistöt 
 
5 varhaiset maatalous- ja taajamavaiheen pientalot 
6 omakotiasutus taajamissa ja haja-asutusalueella 
 
7 teollisuus-, huolto- ja varastointirakennukset 
8 entiset ja nykyiset koulut ja Laukeelan 
urheilukenttä 
 
9 rivi- ja luhtitalot 
10 seurantalot 
 
11 julkiset laitosrakennukset kuten sairaalat. 
vanhainkodit 
12 rakennukset, joissa liiketiloja 
 
13 kirkko, hautausmaa, seurakuntatalo, pappila 
14 kunnantalo, valtion virastotalo 

 
15 asema ja rautatien asuinrakennukset 
16 pääasiassa asuinkerrostalot  
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HUHTI 

1Aseman seutu (Mikkolankankaantie) aseman seudun omakotialuetta, 

jälleenrakennusajan koulukeskus,   

2 Heikkilä    maatilakeskus (kantatila) taajamassa 

3 Hiekkala    pienkerrostalo  

4 Huhdin asemakylä   asemakylän vanha liikekeskusta  

5 Huhdin kyläraitti (Orikoskentie)  tienvarsikylä, vanha maantie 

6 Huhdin meijeri   meijerirakennus aseman seudulla 

7 Huhmarin koulu ja Karhupolku kansakoulurakennus taajama reunalla, 

varhaista omakotiasutusta 

8 Kangasniemi   maatilakeskus (kantatila) 

9 Lintinmäki ja Salmenraitti  tienvarsikylä, vanha maantie 

10 Mikkola maatilakeskus (kantatilan osa) taajaman 

reunalla 

11 Rautatieasema   asemarakennus ja makasiini 

12 Reservikasarmi   kasarmirakennus 

13 Sipilä    kappalaispappila aseman seudulla 

14 Tuomola (ja Nummimaa)  teollisuusrakennus 

15 Työväentalo ja paloasema   kokoontumisrakennus kyläraitilla 

16 Vilpola    tanssilava  

17 Väinö Linnan lukion ympäristö moderni koulurakennus, 

jälleenrakennuskauden omakotialue 

18 Ylösmäki maatilan päärakennus (kantatilan osa)  

taajamassa 

LAUKEELA 

19 Kirkollinen keskus    kirkko, hautausmaa ja seurakuntatalo 

20 Kisatie taajamakohta 1900-luvun jälkipuoliskon 

talotyypein, puinen urheilukatsomo 

21 Lampila    maatilakeskus, vanha maantie 

22 Laukeela, harjumäki kirkonmäen varhaista pienasutusta 

23 Laukeela, kalliomäki   kirkonmäen varhaista omakotiasutusta 

24 Pouru    maatilakeskus (kantatila) kylätontilla 

25 Seppälä maatilakeskus (kantatila) viljelymaisemassa 

26 Säästöpankin talo   liikerakennus kirkonmäellä 

27 Säätiötalo   entinen kuntahuone kirkonmäellä 

28 Urjalantie 11-13   liikerakennuksia kirkonmäellä 

29 Vanhan Turuntien ja Hakkilantien tieympäristöt  vanha maantie 

30 Yli-Uotila maatilan päärakennukset (kantatila) 

taajamassa 

31 Yli-Uotila, kunnantalo   hallintorakennus  

 

SALMI 

32 Hiukkamäki-Pakananmäki   vanha maantie, varhaista pienasutusta 

33 Härmänkulma   jälleenrakennuskauden asutusta  

34 Härmänvuoren viljelymaisema  viljelymaisema ja maatilakeskus  

35 Kastintien radanvarsiasutus  mäkitupalaisasutusta radan varressa 

36 Lähti maatilan päärakennus (kantatila) 

kylätontilla 

37 Paavola    maatilakeskus (kantatila)  

38 Terveysasema   julkista rakentamista taajamassa 

39 Vanhainkoti julkista rakentamista taajamassa   

40 Verhola    1900-luvun alun puutalo 










