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URJALA, LAUKEELA, SALMI JA HUHTI
KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HISTORIALLISESTI
MERKITTÄVIEN TIELINJOJEN TARKASTUS 2010
Pirkanmaan maakuntamuseo/Ulla Lähdesmäki, Teemu Tiainen

Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Ulla Lähdesmäki teki maastotarkastuksen Urjalaan Laukeelan,
Salmin ja Huhdin alueelle. Tarkastuksessa havainnoitiin historiallisen tielinjauksen asemaa ja
nykytilaa. Kyseessä on ilmeisesti Hämeenlinnasta Akaan kautta länsirannikon suuntaan johtanut
historiallinen kulkureitti, joka on merkitty mm. Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790 -julkaisuun
(s. 149-150). Historiallinen linjaus noudattaa tarkastetulla alueella nykyisten teiden linjauksia ja se
on edelleen käytössä tienä. Laukeelan ja Huhdin väliselle alueelle laaditaan parhaillaan
yleiskaavaehdotusta, jossa historiallinen kulkureitti on syytä ottaa huomioon siten, kuin
Museoviraston historiallisen ajan kiinteistä muinaisjäännöksistä antama ohje (julkaistu 2009)
edellyttää.
Yleiskaava-alueella tehtiin arkeologinen inventointi vuonna 2008 (Pirkanmaan maakuntamuseo,
Hanna-Leena Salminen), mutta edelleen käytössä olevaa tielinjausta ei tuolloin tarkastettu
inventoinnissa. Historiallisia teitä ei ole mainittu myöskään aikaisemmissa Urjalan arkeologisissa
perusinventoinneissa. Teitä koskevien ohjeiden tarkennuttua maakuntamuseo teki inventoinnin
täydennyksen marraskuussa 2010. Tarkastus koski historiallista tielinjausta siltä osin kuin se
sijoittuu Urjalan keskustaajaman osayleiskaava-alueelle. Tielinja noudattaa edelleen käytössä olevia
teitä Tampere-Turku -maantien itä- ja länsipuolella Urjalan keskustasta etelään suuntautuvalla
alueella sekä kunnan halki länsi-itäsuunnassa kulkevia teitä (Urjalankylä- Laukeela- Salmi -Huhti).
Tarkastukseen liittyvän historiallisen kartan asemoi peruskartalle apulaistutkija HuK Teemu
Tiainen ja maastotarkastuksen teki tutkija Ulla Lähdesmäki.
Huhdin alueelle historiallinen kulkureitti tulee Akaasta, josta reitti johti Hämeenlinnaan. Huhdista
Salmin kautta osittain harjuja noudattanut reitti johti Laukeelaan, mistä tie jatkui länteen
Urjalankylän suuntaan. Laukeelassa tiestä haarautui etelään reitti Turun suuntaan (tästä haarasta
tehty erillinen arkeologinen kohde). Kaikki em. tiejaksot näyttävät olevan edelleen käytössä olevia
teitä. Tiet kulkevat osaksi Urjalan keskeisten taajamien halki ja taajamarakenteen osana, osittain
haja-asutusalueella. Intensiivistä historiallisen tien tuntua ja mm. harjutien maisemaa on paikoin
havaittavissa paikoin ainakin nykyisellä Harjutiellä Laukeelassa ja Lintusuontiellä Salmin alueella.
Museoviraston ohjeen (M. Niukkanen, Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, tunnistaminen
ja suojelu, 2009) mukaan yleisestä käytöstä pois jääneet tieosuudet ovat kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Kyseiset Urjalan osayleiskaava-alueella sijaitsevat historialliset kulkureitit eivät
ole tämän tarkastuksen ja asemoinnin perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vaikka yleisessä
käytössä olevia teitä ei luokitella kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, niihin saattaa periaatteessa sisältyä
muinaismuistolain tarkoittamia rakenteita ja vanhoja rakennekerroksia. Kajottaessa tällaisiin
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tiekerroksiin tulee ottaa huomioon mahdollinen historiallisten kerrosten ja rakenteiden
dokumentointi- ja näytteidenottotarve.

Lisäksi em. ohjeessa todetaan, että käytössä olevaan kulttuurihistoriallisesti merkittävään
tielinjaukseen tai -pohjaan ei tule tehdä tien historiallista luonnetta tai maisemallista arvoa
vaarantavia toimenpiteitä. Myös tien lähiympäristöä on käsiteltävä sen tasoisesti, että se vastaa tien
luonnetta. Tien kunnostustoimenpiteet ja tien käyttäjien turvallisuuden vaatimat toimenpiteet ovat
sallittuja.
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Kohteen kuvaus
Urjalan keskustan ympäristössä sijaitsee historiallisesti merkittävää tiestöä. Länsi-itäsuunnassa
Urjalankylän suunnasta Laukeelan ja Salmin kautta Huhtiin johtaa teitä, jotka noudattavat vanhaa
Hämeenlinnasta Akaan kautta länsirannikolle johtaneen tien linjaa edelleen. Tämä historiallinen
toelinjaus on merkitty mm. Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790 -julkaisuun. Laukeelassa kyseessä
on osittain nykyinen mt 284, osittain nykyinen Urjalantie ja Salmin alueella Lintusuontie sekä mt
284. Teiden varsilla on Laukeelassa tiivistä taajamarakennetta ja tie on kestopäällystetty ja monin
tavoin muokattu nykyiieksi taajaman halkoviksi teiksi. Lintusuontien varrella on osia, joissa
tielinjan historiallinen ulottuvuus on paremmin hahmotettavissa sorapäällysteisen, jyrkän harjun
eteläreunassa mutkittelevan kapean tien ilmeessä. Täälläkin tien varressa on myös voimakkaamman
maanmuokkauksen jälkiä (soranotto, tasoitetut kentät ja levennökset, asutusjäljet
lähimenneisyydestä).

Havaintomahdollisuudet
Huonot, maastotarkastus 2010 tehtiin lumisissa olosuhteissa nykyisin käytössä olevilla tielinjoilla.
Lisäksi tarkasteltiin paremmissa olosuhteissa otettua ilmakuva-aineistoa.
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Luokitusehdotus
Käytössä olevat tielinjat eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Yleiskaavassa tie on syytä merkitä
erillisellä, historiallisesti merkittävää tielinjaa osoittavalla merkinnällä. Tien linjaa, rakenteita ja
päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen
kanssa. Tapauskohtaisesti arvioidaan onko maankäyttösuunnitelman johdosta tarvetta tehdä
arkeologista valvontaa ja dokumentointia mahdollisten tiekerrosten ja rakenteiden osalta.
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Tutkimukset
Tarkastus Ulla Lähdesmäki, Teemu Tiainen 2010
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Kohteen kuvaus
Urjalan nykyisen keskustan tuntumassa on sijainnut historiallisesti merkittävää tiestöä. Keskustan
osayleiskaavoituksen yhteydessä asemoitiin Kuninkaan tiekartasto Suomessa 1790 -julkiaisun
(2010) perusteella Laukeelan, Salmin ja Huhdin alueelle, ko. osayleiskaava-alueen piiriin sijoittuva
historiallinen tielinja, joka on johtanut Hämeenlinnasta Akaan kautta Urjalaan ja sieltä
länsirannikon suuntaan. Laukeelan kohdalla tästä tiestä on haarautunut Kuninkaan tiekartaston
mukaan kulkureitti Turun suuntaan. Kyseessä on oletettavasti vanha Turuntie, joka kulkee
Laukeelan eteläpuolella nykyisten Harjutien ja Kankaanpääntien kohdalla, E63-tien mollemmin
puolin. Linjausta ei ole asemoitu ja tarkastettu maastossa etelämmäs, ainoastaan ko. yleiskaavaalueen kattamalta alueelta. Harjutie on kestopäällystetty ja tien varressa on harvakseen
omakotiasutusta. Tien pohjoispäässä tie noudattaa harjun reunaa ja tällä alueella tielinjan pitkä ikä
ilmenee parhaiten.

Havaintomahdollisuudet
Nykyisin edelleen käytössä olevien historiallisesti merkittävien teiden maastotarkastus tehtiin
havainnoinnin kannalta huonoissa, talviolosuhteissa. Teistä oli käytössä myös ilmakuva-aineistoa
lumettomista olosuhteista.

Luokitusehdotus
Käytössä olevat tielinjat eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Yleiskaavassa tie on syytä merkitä
erillisellä, historiallisesti merkittävää tielinjaa osoittavalla merkinnällä. Tien linjaa, rakenteita ja
päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen
kanssa. Tapauskohtaisesti arvioidaan onko maankäyttösuunnitelman johdosta tarvetta tehdä
arkeologista valvontaa ja dokumentointia mahdollisten tiekerrosten ja rakenteiden osalta.
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Kuvaliite

Urjala, Mieliöntie, kuvattu Kolkanojan sillan suuntaan eteläkaakosta. Nykyisin käytössä oleva tie noudattaa
vanhan Turuntien linjausta, joka on merkitty mm. Kuninkaan tiekartastoon Suomesta 1790. Kolkanojan
molemmin puolin historiallisesti merkittävällä tiellä on maisemallista arvoa. Kuva U. Lähdesmäki.

Urjala, Harjutie. Vanhan Turuntien linjaa noudattava edelleen käytössä oleva tie. Kuvattu etelästä kohti
Laukeelaa vievää tietä. Kuva U. Lähdesmäki.
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Urjala, Urjalantie, kuvattu kohti Urjalan kirkkoa. Tien linja noudattaa historiallista tielinjausta, joka johti
Hämeenlinnasta Akaan kautta länsirannikolle. Urjalantien varressa on nykyisin melko tiheää
taajamarakennetta. Kuva U. Lähdesmäki.

Urjala, Urjalantie, historiallisesti merkittävän tien varressa sijaitsee taajamarakenteiden lisäksi haja-asutusta
ja mm. pienteollisuutta ja varastoalueita. Tieympäristöä kuvattu ennen salmin kylää, kohti itää. Kuva U.
Lähdesmäki.
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