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URJALAN KUNTA 
KESKUSTA-ALUEEN (LAUKEELA-HUHTI) OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 
 
 
1 JOHDANTO 

Urjalan kunnan keskusta-alueelle, Laukeelaan, Salmeen ja Huhtiin sekä osaan 

Hakkilan kylää, on laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Työssä on tar-

kasteltu alueen maankäyttöä kokonaisuutena ja luotu puitteet tulevaisuuden 

kehittymiselle, uusille asuin- ja teollisuusaluevarauksille sekä nykyisten taa-

jamien tiivistämiselle. Osayleiskaava toimii kunnan strategisten päämäärien 

välittäjänä asemakaavoitukseen ja muihin yksityiskohtaisempiin maankäytön 

suunnitelmiin tavoitevuotenaan 2030. 

Urjalan keskustaajama on rakentunut kahden keskuksen, Laukeelan (kirkon-

kylä) ja Huhdin (Urjalan asema), ympärille. Kunnan sijainti valtatien 9 tarjo-

amien hyvien liikenneyhteyksien varressa on luonut edellytykset kunnan ke-

hittymiselle sekä asumisen että yritystoiminnan näkökulmista.  

Urjalan vahvuuksiin kuuluu myös lukuisa joukko arvokkaita kulttuuriympäris-

tökohteita, joista laadittiin arkeologian ja rakennetun ympäristön selvitykset 

yleiskaavatyön ja tulevan asemakaavoituksen tausta-aineistoiksi. Samoin 

maisemahistoriasta ja luonnon arvokohteista laadittiin selvitykset, jotka pal-

velevat Urjalan maankäytön suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen. 

Yleiskaavan laatiminen on pitkäjänteistä työtä. Urjalan kunnanhallitus hyväk-

syi kaavan aluerajauksen ja alustavat tavoitteet jo kokouksessaan 6.8.2007. 

Alustavina tavoitteina olleet keskustaajaman yhdyskuntarakenteen eheyttä-

minen, vanhentuneiden asemakaavojen ajanmukaistaminen, maankäytöllisten 

ongelmakohtien ratkaiseminen sekä riittävien uusien asuin-, työpaikka- ja vir-

kistysalueiden osoittaminen on ratkaistu osayleiskaavaehdotuksen esittämällä 

tavalla, lisäten mukaan prosessin edetessä syntyneet tavoitteet. 

 

 

 
 
Kuva 2. Näkymä Salmentieltä kirkon suuntaan Urjalantielle.  
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1.1 Tiivistelmä kaavan vaiheista 

 

10/2011 Kaava esitetään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 

 

31.8.2011 Työpalaveri kaavaan tehdyistä korjauksista kunnan edustajien kanssa Urja-

lassa 

 

30.6.2011 Työpalaveri vastineista kunnan edustajien kanssa Urjalassa 

 

6.6.2011 Saadaan viimeinen viranomaislausunto 

 

5.5.2011 Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu MRL 

 

24.03.2011 Ehdotusvaiheen yleisötilaisuus Urjalan kunnantalolla 

 

28.2.2011 Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 17.3.-29.4.2011 väli-

seksi ajaksi, pyydettiin viranomaislausunnot ja muistutukset 

 

28.1.2011 Työpalaveri kunnan edustajien kanssa FCG:ssä: Kulttuuriympäristön arvo-

kohteiden merkintätavat  

 

15.12.2010 Ohjausryhmä 7 FCG:ssä: Kaavaehdotuksen korjaukset 

 

24.11.2010 Viranomaistyöpalaveri Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntamuseon 

edustajien kanssa 

 

10.11.2010 Ohjausryhmä 6 Urjalassa: Kaavaehdotuksen laatiminen 

 

6.10.2010 Ohjausryhmä 5 Urjalassa: Valmisteluvaiheen ajankohtaan mennessä saadut 

lausunnot ja mielipiteet ja niiden vastineet 

 

20.8.2010 Osallisten vastaanottopäivä Urjalan kunnantalolla 

 

1.6.2010 Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus Urjalan kunnantalolla 

 

3.5.2010 Kunnanhallitus hyväksyi valmisteluvaiheen vaihtoehdot nähtäville ajanjaksol-

le 1.6.2010-31.8.2010, pyydettiin lausunnot ja mielipiteet. 

 

Maisemahistorian selvitys. Ilari Rasimus 2010. 

 

20.4.2010 Valmisteluvaiheen viranomaistyöpalaveri Pirkanmaan ELY-keskuksessa 

 

13.4.2010 Ohjausryhmä 4 Urjalassa: Valmisteluvaiheen vaihtoehtojen laatiminen 

 

1.2.2010 Huhdin yhteistyöryhmän kokous Urjalassa 

 

14.8.2009 Tavoitevaiheen torivastaanotto Urjalassa 

 

Luontoselvitys valmistui. Tmi Mira Ranta, Sastamala 2009. 

 

Selvitys rakennetusta ympäristöstä. Selvitystyö Ahola, Mikkeli, 26.5.2009. 

 

21.4.2009 Tavoitevaiheen yleisötilaisuus ja tavoitepaja Urjalassa 
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Keskustaajaman arkeologinen osa-alueinventointi valmistui. Pirkanmaan maakunta-

museo, Hanna-Leena Salminen 11.12.2008. 

 

10.12.2008 järjestettiin aloitusviranomaisneuvottelu MRL ELY-keskuksessa 

 

5.11.2008 Ohjausryhmä 3 Urjalassa: Arkeologinen inventointi, OAS ja teemakartat 

27.8.2008 Ohjausryhmä 2 Urjalassa: Tavoiteseminaari 

11.6.2008 Ohjausryhmä 1 Urjalassa: Kaavan lähtötilanne ja alustavat tavoitteet 

 

 

1.2 Osalliset ja osallistuminen 

Kunta on halunnut sisällyttää kaavaprosessiin mahdollisimman laajan osallis-

ten osallistumisen. Tavoitevaiheen ja valmisteluvaiheen yleisötilaisuuksien li-

säksi on pidetty kaksi erillistä osallisten vastaanottopäivää, toinen tavoitevai-

heessa Urjalan torilla elokuussa 2009, ja toinen valmisteluvaiheessa Urjalan 

kunnantalolla elokuussa 2010. Lisäksi perustettiin erillinen yhteistyöryhmä. 

Kaava-aineistot ja selvitykset ovat olleet kaavaprosessin ajan luettavissa ja 

saatavilla kunnan internet-sivuilla. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 

tavanomaista pidemmän ajan, kolme kuukautta kesällä 2010. Valmisteluvai-

heen ja ehdotusvaiheen aineistojen nähtävillä olosta kunta lähetti kirjeet 

maanomistajille, joiden kotipaikka on muualla kuin Urjalassa. 

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumi-

seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 

sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisten luetteloa voidaan täydentää työn aikana. 

• Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, yritys-

ten työntekijät ja elinkeinonharjoittajat 

• Kunnan hallintokunnat 

• Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Pirkanmaan maakuntamuseo 

• Pirkanmaan liitto 

• Valkeakosken ympäristöpalvelut (kunnan ympäristöviranomainen) 

• Tampereen aluepelastuslaitos 

• Liikennevirasto (ent. Ratahallintokeskus)  

• Kylmäkosken kunta 

• Fingrid Oyj 

• Vattenfall Verkko Oy 

• Urjalan seurakunta 

• Urjalan yrittäjät ry 

• MTK Urjala 

• Metsänhoitoyhdistys 

• Huhdin kyläyhdistys 

• Yhteinen Kirkonkylä ry 

• Lounaisen Sisä-Suomen luonnonsuojeluyhdistys 

• Punkalaitumen seudun invalidit ry 

• Muut alueella toimivat yhteisöt ja yhdistykset ja osalliset ilmoituksensa 

mukaan 

Kaavan on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy:n Tampereen aluetoimis-

to, jossa työhön ovat osallistuneet: Helena Ylinen (projektipäällikkö), Pekka 

Seppänen (kaava-asiakirjat), Katariina Pahkasalo (kaava-asiakirjat), Sakari 

Mustalahti (liikenne), Aulikki Graf (kokoukset), Alf Lindström (kokoukset), Ee-

va-Riikka Bossmann (vesihuolto), Mikko Keränen (vesihuolto), Heikki Lonka 

(tavoitetyöpaja), Kirsti Toivonen (palvelut), Sinikka Marjakoski (hallinto). 
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1.2.1 Yhteistyöryhmä 

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen lisäämiseksi perustettiin erillinen yhteis-

työryhmä, johon pyrittiin saamaan edustajia suunnittelualueella toimivista jär-

jestöistä ja muista toimijoista. Yhteistyöryhmän oli tarkoitus olla keskustelun 

ja tiedonvaihdon kanava osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Yhteistyöryhmä 

kokoontui Huhdissa 1.2.2010. 

1.2.2 Ohjausryhmä 

Suunnittelutyötä ohjaamaan Urjalan kunnassa perustettiin ohjausryhmä, jo-

hon ovat kuuluneet kunnanjohtaja Hannu Maijala (pj), hallintojohtaja Pekka 

Kurikka, tekninen johtaja Jari Lehtonen, peruspalvelujohtaja Elina Anttila, si-

vistystoimenjohtaja Jukka Oksa (Juha Salo), yritysasiamies Risto Rantala 

(Jorma Ranta), aluearkkitehti Ilari Rasimus, rakennustarkastaja Hannu Kopola 

ja kolme luottamusjäsentä, Ilkka Vuori, Pauliina Mäki-Ojala ja Esko Valkama. 

Ohjausryhmä on valmistellut ja valvonut työn etenemistä ja sisältöä eri vai-

heissa (ks. aiempana kohta 1.1., Tiivistelmä kaavan vaiheista).  

 

 
 
Kuva 3. Ohjausryhmän tavoitepaja. 

1.2.3 Päätöksenteko 

Osayleiskaavan vireille tulosta ja valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen nähtä-

ville asettamisesta on päättänyt kunnanhallitus. Valmiin kaavan hyväksyvät 

kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.  
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1.2.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin kulku ja siihen sisältyvä viranomaisyhteistyö perustuvat 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja Maankäyttö- ja rakennusasetukseen 

(MRA).  

Kaavoituksen aloitusvaiheessa 10.12.2008 järjestettiin MRL 66 §:n mukainen 

viranomaisaloitusneuvottelu kunnan ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja 

muiden asianosaisten viranomaisten kesken. Neuvottelu järjestettiin kaavan 

laadintaan liittyvien valtakunnallisten, seudullisten ja muiden keskeisten ta-

voitteiden selvittämiseksi. 

Valmisteluvaiheen vaihtoehdoista ja laadituista selvityksistä keskusteltiin vi-

ranomaisten kanssa työpalaverissa 20.4.2010. Kaavan valmisteluvaiheesta 

3.5.2010 pyydettiin lausunnot MRA 20 §:n mukaisesti Pirkanmaan liitolta, Pir-

kanmaan ELY-keskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta keskeisiltä viran-

omaisilta ja yhteisöiltä. ELY-keskuksen ja maakuntamuseon edustajien kanssa 

pidettiin 24.11.2010 työpalaveri, jossa käsiteltiin valmisteluvaiheen lausunto-

jen pohjalta kaavaehdotukseen tehtäviä täsmennyksiä ja muotoiluja.  

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot MRA 20 §:n mukaisesti Pirkanmaan 

liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä muilta yleiskaavan kannalta keskei-

siltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen jär-

jestettiin MRL 66 §:n edellyttämä viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-

keskuksessa 5.5.2011, jossa käytiin läpi kaavaan saatu palaute ja sen perus-

teella aineistoon tehtävät tarkistukset (muistio liitteenä). Kokouksessa todet-

tiin että tarkistukset ovat luonteeltaan vähäisiä eivätkä aiheuta uutta nähtävil-

le asettamista. 

1.2.5 Valmisteluvaiheessa kaavaan saatu palaute 

Valmisteluvaiheessa (3.5.2010) oli nähtävillä kolme vaihtoehtoa: 

A, Laukeela – Huhti – Valtatie, joka osoitti keskusta-alueiden tiivistämistä 

Laukeelaan ja Huhtiin sekä mm. Kampparin laajan teollisuusaluevarauksen 

B, Eteläinen, joka osoitti asumisen laajentumista mm. Vanhaojaan, Veiliin ja 

Huhdin eteläosiin, sekä Kampparin teollisuusaluevarauksen maltillisena. 

C, Pohjoinen, joka osoitti asumisen laajentumista mm. Porttikiveen, Mahnuun, 

Paavolaan, Lindinmäkeen, sekä Kampparin laajan teollisuusaluevarauksen. 

Lausunnon antoivat Pirkanmaan liitto, ELY-keskus, Maakuntamuseo, Liikenne-

virasto, Valkeakosken kaupungin ympäristöjaosto, Urjalan Rakennus- ja ym-

päristölautakunta, Fingrid Oyj, Vattenfall Verkko Oy, Kylmäkosken kunta ja 

Huhdin kyläyhdistys ry. 

• Pirkanmaan liitolla ei ollut huomautettavaa kaava-aineistosta.  

• ELY-keskuksen lausunnossa osoitettiin muutamia täsmennyksiä, mm. luo-

alueiden rajauksista ja vedenottamoiden paikoista. 

• Maakuntamuseolla oli runsaasti esityksiä mm. kulttuuriympäristöarvojen 

merkintätavoista.  

• Liikenneviraston lausunnon perusteella Toijala-Turku rataosalla varaudu-

taan osayleiskaavassa kaksoisraiteeseen.  

• Valkeakosken Ympäristöjaosto pitää valmisteluvaiheen vaihtoehdoista 

parhaana vaihtoehtoa A, joka onkin ollut kaavaehdotuksen pohjana.  
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• Urjalan Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää valmisteluvaiheen vaih-

toehdoista parhaana pienin tarkennuksin vaihtoehtoa B, joka on myös ol-

lut kaavaehdotuksen pohjana.  

• Fingrid Oyj:llä ei ole toimintoja alueella. 

• Vattenfall Verkko Oy:n pyytämälle 110 kV:n voimajohdolle varataan kaa-

vaan johtoalue lausunnon liitteenä saadun kartan mukaisesti. 

• Kylmäkosken kunta oli päättänyt ettei anna lausuntoa. 

• Huhdin kyläyhdistys esitti mm. monipuolisia uusia tonttivaihtoehtoja ja 

turvallisia kevyen liikenteen yhteyksiä. 

 

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoon saatiin yhdeksän mielipidettä. Laukeelas-

sa halutaan Jääskelän puistoalueen asemakaava muutettavaksi asuinpientalo-

jen alueeksi. Mahnun alueella toivotaan mm. hyödynnettäväksi nykyistä ties-

töä, ja alueen säilyvän maa- ja metsätalousalueena. Huhtia koskevassa mieli-

piteessä esitetään kevyen liikenteen yhteystarpeen osoittamista pellonreunan 

sijasta Mikkolankankaantien varteen ja Mikkolankankaantie 1 –tontin asema-

kaavan ajanmukaisuuden tarkistamista. Toisessa mielipiteessä tuodaan esiin 

kevyen liikenteen vaarakohtia sekä rakennussuojelun tarvearviointitavoitteita. 

1.2.6 Ehdotusvaiheessa kaavaan saatu palaute 

Yleiskaavaehdotus (28.2.2011) laadittiin yhdistäen eri vaihtoehtojen ratkaisu-

ja siten että eniten piirteitä on vaihtoehdoista A ja B. Valmisteluvaiheen vaih-

toehdoista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaan tehtiin 

muutoksia ja tarkennuksia.  

Kunnanhallitus päätti asettaa kokouksessa tarkistetun keskusta-alueen oike-

usvaikutteisen osayleiskaavan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville maan-

käyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisessa tarkoituksessa 17.3. – 

29.4.2011 väliseksi ajaksi sekä pyytää asetuksen 20 §:ssä mainitut lausun-

not. Nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus Urjalan Sanomissa sekä kunnan il-

moitustaululla ja Internet-sivuilla.  

Yleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä kunnanviraston teknisessä palvelukes-

kuksessa sekä kunnan Internetsivuilla. Yleiskaavoituksesta järjestettiin kaikil-

le avoin yleisötilaisuus torstaina 24.03.2011 Urjalan kunnantalon valtuustosa-

lissa. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja 

kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdo-

tuksesta.  

Nähtävilläolon jälkeen järjestettiin MRL 66 §:n edellyttämä viranomaisneuvot-

telu Pirkanmaan ELY-keskuksessa 5.5.2011. Saatuihin lausuntoihin ja muistu-

tuksiin laadittiin vastineet, ja kaavaan tehtiin saadun palautteen perusteella 

vähäisiä tarkistuksia (vastineraportti liitteenä). 

1.2.7 Hyväksymisvaihe 

Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät yleiskaavan hyväksymisestä. 

Kunnan jäsenillä ja asianosaisilla on valitusoikeus kunnanvaltuuston päätök-

sestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
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2 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

2.1 Aluevaraukset 

Kaavakartalla on luettavuuden ja havainnollisuuden lisäämiseksi käytetty esi-

tystapaa. jossa uusiksi asemakaavoitettaviksi alueiksi tarkoitetut alueet on 

esitetty valkoisina aluevarauksina. Asemakaavamuutosta vaativat alueet on 

osoitettu ruudutettuina aluevarauksina. Nykyisellään säilyvät asemakaavoite-

tut alueet sekä kyläalueet, joihin ei ole tarkoitus laatia asemakaavaa on esi-

tetty käyttötarkoituksensa mukaisina värillisinä alueina.  

Kaikki uudet aluevaraukset (AP, AP-1, TP-1, TP, T) vaativat asemakaavan ra-

kentamisen pohjaksi. Asemakaavoitettavat alueet liitetään kunnan vesihuollon 

verkkoon. Kartta vesihuollon toiminta-alueesta ja sen laajentumistarpeesta on 

kaavaselostuksen liitteenä.  

Kyläalueita (AT) ei ole tarkoitus asemakaavoittaa, ja niillä vesihuolto perustuu 

tonttikohtaisiin ratkaisuihin. 

Laukeelassa ja Huhdissa pyritään löytämään alueita, joilla taajamarakenteen 

tiivistäminen on mahdollista. Näiden alueiden suunnittelu tapahtuu niinikään 

asemakaavamuutosten kautta. 

 

2.1.1 Asuminen 

Kaavassa osoitetut uudet asuinpientalojen alueet (valkoisella osoitetut AP-

alueet) tai kyläalueiden aluevaraukset tai nykyiseen asemakaavaan verrattu-

na muuttuvat aluevaraukset (ruudutuksella osoitetut AP-alueet) mahdollista-

vat alueelle noin 252 uutta asuntoa ja noin 530 uutta asukasta. Laskentape-

rusteena on käytetty keskiarvoa 2,1 asukasta asuntoa kohti.  
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Laukeelan ja Huhdin täydennysrakentamisen ja tiivistämisen on arvioitu tuo-

van tämän lisäksi mahdollisuuden yhteensä noin 100 uuden asunnon ja noin 

200 uuden asukkaan sijoittumiseen keskusta-alueille.  

Yleiskaavan väestön mitoitus (noin 730 uutta asukasta) on pidetty maltillise-

na, sillä väestöennusteen mukaan kunnan väestön määrä ei tule lähivuosina 

voimakkaasti nousemaan. Kaava-alueella oli vuoden 2007 tietojen mukaan 

noin 3150 asukasta.1 

Asumisen uusien aluevarausten painopiste on Laukeelan ja Huhdin taajama-

alueilla sekä kaava-alueen eteläisissä ja itäisissä osissa Paavolan, Huhdin ur-

heilukentän, Vesaniemen, Sikalanmäen, Laaksosen ja Mikkolan alueilla. Myös 

Vanhaojan alueelle on osoitettu asutuksen laajentumismahdollisuuksia. Poh-

joisessa asuinpientaloille on osoitettu Porttikivi, Laukkasuo ja Jääskelä. 

Vesaniemen länsiosa on osoitettu kyläalueeksi, jossa asutus sijaitsee väljem-

min ja suuremmilla tonteilla. Uuden rakennusjärjestyksen mukaan AT-alueella 

tonttikoko on vähintään 5000 m2. 

Seppälän, Kangasniemen ja Heikkilän maatilojen rakennusryhmät on osoitettu 

maatilan talouskeskusalueina (AM) ja kulttuuriympäristön arvoalueina.  

2.1.2 Työpaikka- ja teollisuusalueet ja palvelut 

Asumisen laajentumisalueiden lisäksi kaava osoittaa aluevarauksia uusien yri-

tysten sijoittumiselle sekä palvelee myös nykyisten yritysten uusia sijoittu-

mismahdollisuuksia ja laajentumistarpeita. Uutta tai muuntuvaa teollisuus- ja 

työpaikka-aluetta on yhteensä noin 100 ha. 

Uusia työpaikka-alueita (valkoisella osoitetut TP-1 ja TP) on Hakaraivassa ja 

Kangasniemessä yhteensä noin 28 ha (0,28 km2) ja nykyiseen asemakaavaan 

verrattuna muuntuvaa työpaikka-aluetta (ruudutuksella osoitettu TP) Haka-

raivassa noin 6,5 ha. 

Uutta teollisuusaluevarausta on Kampparissa noin 72 hehtaaria (0,72 km2). 

Kampparin teollisuusalueen rakentaminen edellyttää valtatien eritasoliittymän 

toteuttamista. 

 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoittelussa on tukeuduttu valtatien 9 läheisyy-

teen. Kampparin alueella on laajat teollisuuden alueet (T). Hakaraivan alueella 

on työpaikka-aluetta, jonne voidaan työpaikkakiinteistön yhteyteen sijoittaa 

myös siihen liittyvä asunto (TP-1). Valtatien 9 ja seututien risteykseen on 

osoitettu palvelujen ja hallinnon aluetta P ja P-1 –aluetta jossa on sallittu 

myös asuminen. Huhdissa rautatieaseman pohjoispuolelle Salmentien varteen 

on osoitettu Kangasniemen työpaikka-alue nykyistä asemakaavoitettua teolli-

suusaluetta laajempana.  

 

                                           
1 Koko kunnassa oli asukkaita noin 5 450, josta kaava-alueen ulkopuolelle jäävässä Nuutajärven taajamassa noin 420 ja lo-

put 1 880 haja-alueilla.  
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2.1.3 Viherverkko ja -yhteydet 

Yleiskaavan lähtökohtana on ollut, että asemakaavoissa osoitetut puistot ja 

lähivirkistysalueet säilyvät pääosin nykyisellään. Kaikkia pieniä nykyisiä lähi-

virkistysalueita ei yleiskaavassa kuitenkaan sen suuren mittakaavan vuoksi 

ole voitu esittää, vaan ne lukeutuvat asuntoalueisiin.  

 

Keskeiset viheryhteystarpeet ja niiden suunnat on osoitettu kaavassa viheryh-

teystarve –merkinnällä (vihreä katkoviiva, jossa nuolet kärjissä). Viheryhteys-

tarpeet ovat tärkeitä yhteyksiä taajamien puistojen ja virkistysalueiden välillä 

sekä niiden kautta taajamia ympäröivien metsien ulkoilureiteille ja laduille. 

Tavoitteena on, että yhteydet muodostavat mahdollisimman katkeamattoman 

verkon, jota hyödyntäen asukkaat voivat valita mielekkäitä ja vaihtelevia ul-

koilureittejä eri vuodenaikoina. Reittien sijainti ratkaistaan tarkemmin asema-

kaavoituksessa. Osa reiteistä tulee järjestää esteettömiksi. Reittejä tulee va-

laista mahdollisuuksien mukaan. 

 

Laukeelassa viheryhteystarpeet on osoitettu keskusurheilukentältä ja koululta 

niiden koillispuolella sijaitseviin metsiin. Ulkoilukäytössä suosittu metsä on 

osoitettu merkinnällä MU, maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilunohjaamis-

tarvetta. Viheryhteystarvemerkinnällä on osoitettu myös liito-oravan kulkuyh-

teys Harjutien ja Loukonmäen välillä. Alue tulee säilyttää puustoisena.  

 

Maakunnallisesti tärkeä virkistysreitti etelä-Urjalan ja Tarpianjoen välillä on 

osoitettu ulkoilureitin merkinnällä. Yhteys voidaan toteuttaa maisemallisesti 

kauniin Harjutien sekä Loukonmäen kautta. 

 

Huhdissa viheryhteystarpeet on osoitettu taajaman sisällä turvattavina virkis-

tysyhteystarpeina sekä yhteyksinä alueen itäpuolisiin metsiin.  

 

Laukeelan ja Huhdin taajamarakenteen tiivistämisen tulee tapahtua nykyisten 

korttelialueiden käyttöä tehostamalla ja nykyisiä virkistysalueita ja –yhteyksiä 

vaalien ja tukien. 

 

2.1.4 Luonnon arvoalueet 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet on osoitettu kaavassa. 

Näitä ovat mm. liito-oravan esiintymisalueet (luo-1), metsälain, luonnonsuo-

jelulain tai vesilain mukainen tai muutoin erityisen tärkeä elinympäristö (luo-

2) sekä kirjopapurikon esiintymisalue (luo-3).  

 

Viheryhteystarvemerkinnällä on osoitettu liito-oravan kulkuyhteys Harjutien ja 

Loukonmäen välillä. Alue tulee säilyttää puustoisena. 

 

2.1.5 Maisemahistoria 

Maisemahistorian selvityksen osoittamien arvojen säilymistä on tuettu osoit-

tamalla Vanhajärven ja Uutisjärven alueet maisemallisesti arvokkaiksi pelto-

alueiksi (MA), historiallinen tielinja säilyväksi, arvokkaat maatilojen talouskes-

kukset ja muut kulttuuriympäristön arvokohteet sekä arkeologiset kohteet 

säilytettäviksi. Erityisesti Vanhajärven pohjoisrannalla, eli Salmentien lähei-

syydessä, sijaitsee useita kivikautisia asuinpaikkoja ja rautakautisia hauta-

paikkoja. 
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Kuva 4: Vanhajärven ojauoma, näkymä pohjoiseen. 

 

 
 
Kuva 5: Urjalan kirkko, osa Kirkonmäen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 

kulttuuriympäristöä. 
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2.1.6 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Urjalan kirkonmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-

ristö (osoitettu kaavassa merkinnällä akv). Kirkonmäki on hyvin säilynyt esi-

merkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirkonkylämiljööstä. Kohteeseen sisäl-

tyy kirkko, hautausmaa kiviaitoineen ja muistomerkkeineen, ns. Säätiötalo 

(joka on toiminut pankkina ja kunnallistalona), entinen säästöpankki, pappila, 

Pourun tilan vanha rakennusryhmä sekä Yli-Uotilan päärakennus. 

1800-luvun alussa rakennettu ristikirkko on yksityiskohtiaan myöten 1860-

luvulla uudistetussa asussa. Sen arkkitehtuuri on ajankohtaansa nähden var-

haista puurakentamiseen sovitettua uusgotiikkaa. Hautausmaa on laaja kir-

konmäeltä pohjoiseen valtatielle ulottuva puistomainen alue, jota pohjoissivua 

lukuun ottamatta rajaa kiviaita. Vanhimmat hautausosastot ovat lähimpänä 

kirkkoa. 

Länsitornillinen ristikirkko on rakennettu Martti Tolpon piirustusten mukaan, 

mutta piirustuksia oli korjattu Tukholman Intendentinkonttorissa arkkitehti Fr. 

Blomin toimesta. Rakennuksen runko on tehty hirrestä lamasalvostekniikalla 

ja pitkillä nurkilla. Rakennustöitä johti Salomon Kohlström (Köykkä). Raken-

nuksessa oli alun perin pystylistojen jäsentemä pystyvuoraus. Suurten ruu-

tuikkunoiden ja ovien yläpuolella oli erilliset lunetti-ikkunat. Tornin katto oli 

ilman erityisiä koristeita ja matalampi. Nykyinen uusgoottilaiseen tyyliin koris-

teltu ulkoasu on peräisin 1860-luvun lopulta, jolloin kirkko korjattiin lää-

ninarkkitehti C.A. Edelfeltin muutospiirustuksien mukaisesti. Kokonaisuuden 

kannalta merkittävimmät muutokset olivat tornin kattomuodon muuttaminen 

frontonein ja samalla korottaminen suippomaiseksi, ikkunoiden suurentami-

nen yhdistämällä lunetti-ikkunat ruutuikkunoihin ja ulkovuorauksen muutta-

minen vaakasuuntaiseksi. Uusgotiikka näkyy myös räystäiden pisarakoristelis-

tona ja ikkunoiden yläosien kiilaharjaisessa muodossa sekä oven yläpuolelle 

tehdyssä ruusuikkunassa. Valaiseva kello on asennettu torniin 1931. 

Rinteellä sijaitsevilla hautaosastoilla on säilynyt vanhoja pystypaaseja. Suuret 

sukuhaudat ovat kirkon länsipuolella, missä on myös Furuhjelmien laaja su-

kuhauta-alue. Päähautamuistomerkin paikalta on ilmeisesti jo 1800-luvun lo-

pulla purettu hautarakennus (hautakellari ja päällä pieni kappelimainen huo-

ne). 

Urjalan kirkko on ikänsä puolesta myös Kirkkolain nojalla suojeltu kirkollinen 

rakennus (KL 14 I 5§). Laki suojelee myös kirkkoa ympäröivän kirkkotarhan 

kiviaidan, joka vanhimmilta osin on vuodelta 1863.  

(Ahola: Selvitys rakennetusta ympäristöstä 2009, kohde 1.1) 

 

2.1.7 Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 

Maakuntakaavassa Urjalan rautatieasema (akm278) on osoitettu maakunnal-

lisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (ks. kannen valokuva). 

 

Huhdista tuli asemapaikka, kun Helsingin - Hämeenlinnan radan jatkot Hä-

meenlinnasta Tampereelle ja Toijalasta Turkuun valmistuivat vuosina 1874-

79. Urjalan kohdalla Turun rata avautui liikenteelle 1876. Rautatieaseman jul-

kisivuihin ei ole tehty muutoksia. Asemarakennuksen vieressä on makasiini. 

Muut asemapihan ja radanvarren rautatieläisten rakennukset on purettu. 
 

(Ahola: Selvitys rakennetusta ympäristöstä 2009, kohde 11.2) 
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2.1.8 Kulttuuriympäristön arvoalueet (ka) 

Arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet on yhdistetty kaavakartalle 

kulttuuriympäristön arvoalueiksi (ka), joille on annettu juokseva numerointi. 

Kunkin arvoalueen sisältämät kohteet ja alueet luetellaan kaavamerkinnöissä 

ja -määräyksissä.  

 

Kohteet on valittu Teija Aholan vuonna 2009 laatiman Selvityksen rakenne-

tusta ympäristöstä mukaisesti. Seuraavalla sivulla näkyy kuva 6, Aholan al-
kuperäinen arvoalueiden yhteenvetokartta. Alla olevassa taulukossa ovat hä-

nen alueita koskevat toimenpidesuosituksensa. Aholan selvityksen kohdeku-

vaukset ja suositukset tulee ottaa huomioon aina asemakaavoituksen ja muun 

tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

Luokitus / Aholan kar-

tan värit 

Aholan toimenpidesuositus 

R1 (punainen viiva) 

 

Kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä rakennus. 

Arvojen säilyttämiseen ohjataan suojelumääräyksin. 

 

Korjausrakentamisessa ja mahdollisissa lisärakentamisessa ei saa muuttaa rakennuk-

sen mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin ja tyylillisiin yksityiskohtiin perustuvia 

tunnuspiirteitä. 

R2 (pinkki viiva) 

Kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä rakennettu 

kokonaisuus. 

Arvojen säilyttämiseen ohjataan suojelu- ja rakentamismääräyksin.  

 

Rakentaminen tai muut toimenpiteet eivät saa heikentää eivätkä turmella rakennetun 

ympäristön kulttuurihistoriallisia tunnuspiirteitä. 

 

A1 (sininen viiva) 

 

Kyläkuvallisesti mer-

kittävä alue. 

Alueen kehittäminen edellyttää rakentamismääräyksiä, jotka tukevat alu-

een/asumusryhmän kulttuurihistoriallisten ja kyläkuvan kannalta merkittävien tun-

nuspiirteiden 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. 

 

A2 (vihreä viiva) 

 

Maisemallisia arvoja 

sisältävä alue 

Arvojen säilyttämiseen ohjataan rakentamis- tai suunnittelumääräyksin.  

 

Maisemakuva säilytetään. Alueen kehittämisessä lähtökohtana ovat alueen tunnus-

piirteet, 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 palvele-

via rakennuksia sekä olemassa olevaan tilakeskukseen liittyviä asuinrakennuksia. 

Vältettävä sijoittamasta rakentamista, joka vaikeuttaa maatalouden harjoittamista. 

 

(turkoosi viiva) 

 

Yhtenäinen pientalo-

alue. 

Taajamien pientaloalueilla tarkasteltiin niiden rakennustavan yhtenäisyyttä. Tarkaste-

lu rajattiin 1900-luvun alkupuolella ja 1950-60-luvulla rakentumaan alkaneisiin aluei-

siin. Kartalle on merkitty alueet, joissa rakennuskanta edelleen edustaa hyvin tietylle 

aikakaudelle luonteenomaisia pientalotyyppejä. Näillä alueilla olisi suositeltavaa oh-

jeistaa rakentamista rakennustapaohjeistuksella tai asemakaavan muutoksen yhtey-

dessä oikeusvaikutteisin kaavamääräyksin.  

 

(lila ympyrä) 

 

Arvokas rakennus-

kohde. 

Rakennuskohteiksi merkityt rakennukset ovat tärkeitä aluekokonaisuuden kulttuuri-

historiallisten ja ympäristöarvojen kannalta. 

 

Asemakaava-alueilla rakennusten suojeluun liittyvä kaavallinen ohjaustarve on rat-

kaistava kaavalla ennen lupamenettelyjä, joiden seurauksena voi olla rakennuksiin 

liittyvien kulttuurihistoriallisten tai perinnearvojen turmeltuminen.  

 

Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevien rakennusten purkaminen on saa-

tettava yleiskaavamääräyksellä luvanvaraiseksi (MRL 127§).  
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Kulttuuriympäristön arvoalue -merkinnällä (ka) on osoitettu seuraavat kohteet 

ja alueet (suluissa viittaus Aholan selvityksen alkuperäiseen numerointiin):  

1. LAUKEELAN KIRKONMÄKI JA KYLÄASUTUS: valtakunnallisesti arvokas 
kirkonmäki ml. Seppälä, Laukeelan vanha peltoalue, kirkonmäen länsiosa, 

kunnantalo, Yli-Uotilan asuinrakennukset ja Pourunlammen harjukohta. 

• Kirkonmäki ml. Seppälä Kohteet: kirkko ja kiviaidat, seurakuntatalo, Pou-

run ja Seppälän pihapiirit, Seppälän kiviaidat, säästöpankki, Säätiötalo se-

kä Urjalantie 11 ja 13 (myös piharakennukset). Arvot: valtakunnallisesti 
arvokas RKY 2009 (Ahola, kohde 1.1, toimenpide R2) 

• Seppälä Arvot: historiallinen (kantatila vanhalla kylätontilla), maisemalli-

nen (vanha peltoalue), rakennushistoriallinen (luontevaa kerroksisuutta, 

kivirakenteita). Seppälä on osa maisemahistoriallisesti arvokasta vanhaa 

peltoaluetta. Lisäksi tila on vanhalla Laukeelan kylätontilla säilynyt kantata-

lo. Pihapiirissä on talousrakennus, jossa on edustettuna paikallisesti esiin-

tyvä ja yleisesti ottaen vähän käytetty rakennustekniikka eli pystyhirsira-

kenne. 

• Pouru Arvot: Historiallinen (kantatila ilmeisesti vanhalla kylätontilla), ym-

päristöllinen (arvokas sijainti kirkon vierellä), rakennushistoriallisesti arvo-

kas pihapiiri (edustettuna myös paikallisesti esiintyvä pystyhirsirakenne). 

Pouru on vanhalla kylätontilla säilynyt Laukeelan kylän kantatila ja talous-

keskuksen sijainti kirkolle nousevalla rinteellä on taajamakuvallisesti mer-

kittävä. Pihapiiri rakennuksineen ja puisto- ja puutarhaistuksineen muodos-

taa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. 

• Kirkonmäen länsiosa harjulla Kohteet: Levontalo ja Mäkirinne (kraatarin ta-

lo). Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä. (Ahola, kohde 1.2, toimenpide A1) 

• Kirkonmäen eteläosa kalliolla Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä (Ahola, 

kohde 1.3, toimenpide A1) 

• Laukeelan vanha peltoalue Arvot: maiseman ja kulttuuriympäristön arvo-

alue. (Ahola, kohde 1.4, toimenpide A2) 

• Kunnantalo Arvot: rakennushistoriallinen (edustavuus), ympäristöllinen 

(katutilaa rajaava, keskustan rakennetun ympäristön monipuolisuus),  

maankäytönhistoria (taajamahistoria: Yli-Uotilan maita). (Ahola, kohde 

2.1, toimenpide R1) 

• Yli-Uotilan asuinrakennukset Arvot: historiallinen (maankäyttö, -omistus), 

rakennushistoriallinen (ikä), ympäristöllinen (kirkonkylän 1800-luvun taa-

jamavaihe). (Ahola, kohde 2.2, toimenpide R1) 

• Pourunlammen harjukohta Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä (Ahola, koh-

de 4.3, toimenpide A2) 

• Urjalan päätytornillinen ristikirkko on yksityiskohtiaan myöden 1860-luvulla 

uudistetussa asussa. Liikerakennusten takana kalliomäellä on jäljellä muu-

tamia puutaloja alueen varhaisesta pienasutuksesta. Kirkonmäen 1900-

luvun alun liikerakennuksilla sekä kunnan kokoushuoneina toimineilla ra-

kennuksilla on taajamahistoriallista merkittävyyttä. Pouru ja Seppälä ovat 

vanhalla kylätontilla tai aivan sen tuntumassa säilyneitä kylän kantatiloja. 

Kirkonseutua ympäröivillä mäkialueilla on kulttuuriympäristöarvoja.  

2. KIRKONKYLÄN JULKISTEN PALVELUJEN ALUEET: Lääkärintalot Arvot: 
historiallinen (sosiaalihistoria), rakennushistoriallinen (1950-luvun lopun 

asunto-/ laitosarkkitehtuuri), ympäristöllinen (kerroksellinen laitoskokonai-

suus). (Ahola, kohde 9.1, toimenpide R1) 

• Lisärakentamisen ensimmäisestä vaiheesta säilyneet lääkärintalot sekä 

vanhainkotirakennus ovat puhdaspiirteistä jälleenrakennuskauden kiviark-

kitehtuuria, ja etenkin lääkärintalot ovat säilyneet julkisivumuutoksilta. 

Vanhainkodin aluetta leimaa 1960- ja 70-luvun rakentamiselle tunnus-

omainen melko nopea alueittain rakentaminen. Kerrostalo- ja rivitaloalueet 

ovat laajuudeltaan kuitenkin kirkonkylälle kohtuullisia. Rakennustavaltaan 

alue erottuu selvästi taajaman muista vaiheittain rakentuneista osista.  
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3. LÄHTI JA SALMEN KYLÄTONTIN YMPÄRISTÖ: Lähdin päärakennus Ar-
vot: rakennushistoriallinen (ikä, talon julkisivuissa luontevaa kerrokselli-
suutta), historiallinen (maankäyttö: kylätontti). (Ahola, kohde 5.1, toimen-

pide R1) 

• Lähdin kookas talonpoikaistalo on muuttuneessa ympäristössäänkin vahva 

maisemallinen tekijä. Lähimaisemassa rakennus vaikuttaa etenkin vanhaa 

maantietä rajaavana elementtinä. Vanha tielinjaus on ikivanhaa maareittiä 

Akaan suunnalta Huhdin ja Salmen kautta Laukeelaan (ks. edempänä luku 

2.1.8). 

4. PAAVOLA: Entinen Paavolan talouskeskus rakennuksineen Arvot: raken-
nushistoriallinen (monipuolinen ja edustava kokonaisuus), historiallinen 

(kantatila) (Ahola, kohde 8.1, toimenpide R2) 

• Paavolassa on selvitysalueen rakennushistoriallisesti arvokkain talonpoi-

kaispihapiiri 1800-luvun hirsi- ja kivirakennuksin. Pihapiiri on yhtenäinen ja 

monipuolinen.  

5. HUHDIN VANHA RAITTI: työväentalo, Lintinmäki, Päivölä ja Salmen 

koulurakennukset. 

• Työväentalo Arvot: historiallinen (kokoontumiskäyttö; palo- ja pelastus-

toiminta), ympäristöllinen (kyläraitin julkisia rakennuksia). Ympäristössä 

tarvitaan eheyttävää maankäytön suunnittelua. (Ahola, kohde 14.5, toi-

menpide R1) 

• Lintinmäki (osa-alueita) ja yhtenäinen pientaloryhmä. Arvot: kyläkuvalli-
sesti merkittävä (Ahola, kohde 14.6, toimenpide A1) 

• Päivölän asuinrakennus on selvitysalueen vanhinta säilynyttä huvilatyyppis-

tä rakentamista. Arvot: ympäristöllinen (tiivis kyläasutus harjulla), histori-

allinen (vanha maantie), rakennushistoriallinen (luontevaa kerroksisuutta 

1800-luvun lopulta jälleenrakennuskaudelle) (Ahola, kohde 14.7, toimenpi-

de R1) 

• Salmen kansakoulurakennukset Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä (Ahola, 

kohde 14.10, toimenpide A1) 

• Orikoskentien ja Salmenraitin tienvarsiasutuksesta on kulttuurimaisemana 

erityinen maaperän ja liikenteen vaikutuksesta. Asutus on keskittynyt har-

julle, joka jo varhain toimi pohjana kaukoreitille. Harjun kanssa risteää 

varhaisimpiin rautateihin kuuluva Toijala-Turku-rata.  

• Orikoskentien radan puoleisessa päässä mäkiselänteen puutaloasutus ja ki-

viset liiketalot muodostavat monipuolisesti 1900-luvun alun ja jälleenra-

kennuskauden rakentamista edustavan kokonaisuuden, jolla on kyläkuval-

lista merkittävyyttä myös radanvarren rakennettuna ympäristönä ja näky-

vyyttä aina Huhdin keskustaan. Orikoskentien länsipäässä sijaitseva raken-

nuskanta liittyy laajempaan kyläasutuskokonaisuuteen ja paikalliseen elin-

keinohistoriaan. Vanhan Toijalantien (Orikoskentien) ja siitä haarautuvan 

Forssantien (Yhteiskouluntie) yhtymäkohtaan rakentunut asuin- ja liikera-

kennusten keskittymä (Aaltosen talo, osuuskauppa, yksityiset liike- ja 

verstasrakennukset) heijastelee 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 alku-

puolella rakennettuja taloja, joissa on säilynyt paikallisten käsityöläisten ja 

rakennusmiesten taidonnäytteinä koristeellisia lasikuisteja, ikkunoiden 

kauniisti muotoiltuja vuorilautoja sekä mm. ullakkopäätyjen tähti- ja por-

raspäätyikkunoita. Edustavimpia ovat Orikoskentien länsipäässä sijaitseva 

ns. lasimestari Aaltosen talo sekä Päivölän talo.  

• Lintinmäellä ja Salmenraitilla rakennetun ympäristön hallittu ajallinen ker-

roksellisuus heijastelee asumiseen ja pienimuotoiseen yritystoimintaan pai-

nottuvan maankäytön ja rakentamisen jatkuvuutta.  
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• Työväentalo on aatehistoriallinen muistomerkki sekä edelleen alkuperäises-

sä käytössä oleva kokoontumisrakennus. Alun perin harjansitomona toimi-

nut Tuomolan tehdasrakennus liittyy Urjalan seudulla vahvaan käsityöteol-

lisuuden historiaan. Kangasniemen rakennukset muodostavat rakennushis-

toriallisesti arvokkaan ja monipuolisen talonpoikaispihapiirin. Moni pihapii-

rin rakennuksista ilmentää hyvin niiden alkuperäistä tai muuta historiallista 

käyttötarkoitusta tai rakennustapaa.  

 

6. HUHDIN VANHA RAITTI: Orikoskentien länsipää ja lasimestari Aaltosen 

talo. 

• Orikoskentien länsipää Rakennuskanta liittyy laajempaan kyläasutuskoko-

naisuuteen ja paikalliseen elinkeinohistoriaan. Kohteet: Vanha paloasema 

olisi kunnostettuna kyläkuvaa rikastuttava 1930-luvun käyttörakennus. 

Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä (Ahola, kohde 14.3, toimenpide A1) 

• Lasimestari Aaltosen talo Arvot: ympäristöllinen (1900-luvun kyläasutus), 

rakennushistoriallinen (monipuolisuus, kerroksellisuus), historiallinen (van-

ha maantie). (Ahola, kohde 14.4, toimenpide R1)  

ks. kohta 5 

 

7. HUHDIN VANHA RAITTI: Orikoskentien itäpään kiviset liiketalot ja Ori-
koskentien itäpää. 

• Orikoskentien itäpään liiketalot Arvot: ympäristöllinen (1900-luvun kylä-

asutus), rakennushistoriallinen (monipuolisuus, kerroksellisuus), historialli-

nen (vanha maantie). (Ahola, kohde 14.1, toimenpide R2) 

• Orikoskentien itäpää Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä. (Ahola, kohde 

14.2, toimenpide A1) 

• ks. kohta 5 

 

8. HUHDIN VANHA RAITTI: Kangasniemen pihapiiri ja Tuomolan kiinteistön 

tiilirakennus. 

• Kangasniemen pihapiiri Arvot: rakennushistoriallinen (edustavuus, säily-
neisyys); historiallinen (kantatila, kestikievari); ympäristöllinen (näkymä 

harjulla kulkevalle raitille) (Ahola, kohde 14.8, toimenpide R2) 

• Tuomolan kiinteistön tiilirakennus Kohteet: Arvot: rakennushistoriallinen 
(edustava); historiallinen (asemanseudun pienteollisuutta) (Ahola, kohde 

14.9, toimenpide R1) 

• ks. kohta 5 

 

9. MEIJERIN YMPÄRISTÖ: meijerin ympäristö, meijeri ja juustomestarin ta-

lo ja Eskolan kaupparakennus eli Lehtosen kauppa. 

• Meijerin ympäristö Radan suuntaisesti sijoittuvat teollisuus- ja liikeraken-

nukset muodostavan kylä julkisivun radan suuntaan. Kohteet: Maamiesten 

Osuusliikkeen rakennus 1920-luvulta. Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä. 

(Ahola, kohde 12.1, toimenpide A1)  

• Meijeri ja juustomestarin talo Arvot: rakennushistoriallinen (monipuoli-

suus, säilyneisyys); historiallinen (osuustoiminta); ympäristöllinen (asema-

kylän liikekeskustaa 1900-luvun alkupuolelta, radanvarsiympäristöä). 

(Ahola, kohde 12.2, toimenpide R1) 

• Eskolan kaupparakennus eli Lehtosen kauppa Arvot: rakennushistoriallinen 
(osuuskauppa ja yksityiskauppa 1900-luvun alusta). (Ahola, kohde 12.3, 

toimenpide R1) 

• Huhdin rapattu meijeri korkeine tiilipiippuineen ja pihapiiriin kuuluvin puu-

rakennuksin on rakennuskannaltaan huomattavan monipuolisena säilynyt 

meijerikohde. Huhdin aikaisemmasta 1900-luvun alkupuolelle painottu-

neesta vireästä liike-elämästä on edelleen jäljelle edustavaa kaupan ympä-

ristöjen kulttuuriperintöä, hyvänä esimerkkinä meijerin vieressä sijaitseva 

Lehtosen kauppatalo. Meijerin ympäristö radan suuntaisesti sijoittuvin teol-

lisuus- ja liikerakennuksin on kylän rakennettua julkisivua raideliikenne-
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väylän suuntaan. Rakennusten rajaamaan tilaan avautuu näkymiä myös 

pohjoisesta maantiesillalta sekä luoteesta Orikoskentieltä. Tiiviin rakennus-

ryhmän suojelutavoitteita tulee tarkastella asemakaavan muutostyön yh-

teydessä. 

 

10. RAUTATIEALUE JA ASEMAN SEUTUA HUHDINTIELTÄ MIKKOLAN-
KANKAALLE: Asemanseutu, maakunnallisesti arvokkaat asema ja maka-

siini, pappilan rakennukset ja postitalo. 

• Asemanseutu Kohteet: Ylösmäen päärakennus, Solanko, Vahteristo ja Maja 

sekä Rautatieläisen asuinrakennus ja Aseman koulu ja rivitalo. Arvot: ky-
läkuvallisesti merkittävä (Ahola, kohde 11.1, toimenpide A1) 

• Asema ja makasiini Arvot: historiallinen (liikennehistoriallinen), rakennus-
historiallinen (säilyneisyys, ikä), ympäristöllinen (tunnusrakennus). (Ahola, 

kohde 11.2, toimenpide R1) 

• Pappilan rakennukset Arvot: historiallinen (maanomistus, virkatalo); ra-

kennushistoriallinen (edustavuus, pihapiirin monipuolisuus, ympäristöllinen 

(sijainti raitilla). (Ahola, kohde 11.3, toimenpide R2) 

• Postitalo Arvot: täydentää pappilan ja aseman rakennettua ympäristöä. 

Kookas puutalo on kyläkuvallisesti tärkeä rakennushistoriallinen arvora-

kennus. (Ahola, kohde 11.4, toimenpide R1) 

• Asemarakennus ja makasiini ovat maakunnallisesti arvokkaita. Ratamesta-

rin asuintalo radan länsipuolella on ainoa asemakylässä säilynyt rautatei-

den asuntorakentamista edustava rakennus. Rakennuksella on kyläkuval-

lista 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 pappi-

lana toimiva kokonaisuus 1800-luvun lopulta. Ympäristössä tapahtunut tie- 

ja kerrostalorakentaminen on katkaissut maisemallisen yhteyden asemara-

kennukseen. Postitalo täydentää aseman rakennettua ympäristöä. Kookas 

puutalo on kyläkuvallisesti tärkeä rakennushistoriallinen arvorakennus. 

 

11. HEIKKILÄ: Heikkilän pihapiiri rakennuksineen Arvot: rakennushistorialli-
nen (vahvat tyylipiirteet, monipuolisuus), historiallinen (kantatila, ratsutila, 

kestikievari), (ympäristöllinen; rakennukset eivät kasvillisuuden vuoksi näy 

kylämaisemassa). (Ahola, kohde 13.1, toimenpide R2) 

• Heikkilässä on Huhdin keskustan rakennushistoriallisesti arvokkain talon-

poikaispihapiiri 1800-luvun hirsi- ja kivirakennuksin. Pihapiiri on monipuoli-

nen. Erityistä rakennushistoriallista arvoa on päärakennuksella ja kivinave-

talla niiden säilyneisyyden ja iän vuoksi. 

 

12. HUHMARINMÄKI: Vilpola Arvot: ympäristöllinen (omaleimainen), raken-

nushistoriallinen (ikä ja rakennustyyppi). (Ahola, kohde 15.4, toimenpide 

R1) Liikuntatoimintojen alueella sijaitseva vaatimaton lautarunkoinen lava-

rakennus Vilpola sopii rakennustavaltaan rintamamiestalojen ympäristöön 

ja rikastuttaa kylän taajamakuvaa. 

 

13. HUHMARINMÄKI: Huhmarin entinen kansakoulurakennus Arvot: raken-
nushistoriallinen (säilyneisyys), ympäristöllinen (lähimaisemallinen ele-

mentti tieympäristössä) (Ahola, kohde 15.1, toimenpide R1) 

• Huhmarin koulutalo on vaikuttava lähimaiseman elementti vanhan maan-

tien varrella. Kouluille tyypillisen piha-alueen menettäneenäkin rakennus 

on hyvä esimerkki 1900-luvun alkuvuosien koulurakentamisesta. 
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14. HUHMARINMÄKI: Hiekkala Arvot: rakennushistoriallinen (edustavuus) 
(Ahola, kohde 15.3, toimenpide R1) 

• Hiekkalan pienkerrostalo on Huhdin kyläkuvassa omaleimainen, mutta 

muutoin se edustaa hyvin puhtaasti 1950-luvulle tyypillistä asuntoraken-

tamista.  

 

15. TURUNTIEN JA HAKKILANTIEN VANHAT TIEYMPÄRISTÖT: Turuntien 
tuntumassa sijaitseva Kankaanpääntien kulttuurimaisema Arvot: maise-

man ja kulttuuriympäristön arvoalue (Ahola, kohde 4.2, toimenpide A2) 

• Kankaanpään tilan monipuolinen viljely- ja laidunmaisema ulottuu lähelle 

nykyistä valtatietä. Kankaanpään vanhat asuinrakennukset täydentävät pe-

rinne- ja viljelymaisema-aluetta.  

 

16. TURUNTIEN JA HAKKILANTIEN VANHAT TIEYMPÄRISTÖT: Turuntien 
varren Myllypalsta Arvot: maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalue (Aho-

la, kohde 4.1, toimenpide A2) 

• Vanha Turuntie on vanhimpia kaukoreittejä Pirkanmaan suunnalta lounais-

rannikolle. Tie löytyy jo 1600-luvun maakirjakartoilta. 

 

17. HÄRMÄNVUOREN VILJELYMAISEMA JA HÄRMÄNKULMA: Härmänvuo-

ren viljelymaisema ja Härmän talouskeskus. 

• Härmänvuoren viljelymaisema Kohteet: Tiensivu ja lähiympäristön ki-

viaidat. Arvot: maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalue (Ahola, kohde 

7.1, toimenpide A2) 

• Härmän talouskeskus Arvot: kyläkuvallisesti merkittävä (Ahola, kohde 7.2, 

toimenpide A1) 

• Isonjaon aikaiseen yksinäistaloasumukseen perustuva Härmänvuoren maa-

talousmaisema on säilynyt eheänä kokonaisuutena. Härmän talolla on mai-

semallisesti hyvin vaikuttava sijainti alavan peltoalueen ja jyrkkärinteisen 

Härmänvuoren rinteiden yhtymäkohdassa. 

 

18. HÄRMÄNVUOREN VILJELYMAISEMA JA HÄRMÄNKULMA: Härmänkul-

man rakennettu ympäristö Kohteet: Vesaniemen päärakennus ja navetta.  

Arvot: maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalue (Ahola, kohde 7.3, toi-

menpide A2) 

• Härmänkulma on rakennuskannaltaan pysynyt huomattavan yhtenäisenä. 

Kokonaisuus edustaa hyvin viime sotien jälkeistä keskusjohtoista asutus-

toimintaa ja rakennustapaa. 

 

19. MYLLYNKULMA JA VERHOLA: Kastintien mäkiasutus Kohteet: yhtenäi-

nen pientaloalue. Arvot: maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalue; mit-

takaava, julkisivumateriaalit, pihanmuodostustapa. (Ahola, kohde 10.2, toi-

menpide A2) 

• Kastintien asumusrykelmä on kohtuullisen hyvä esimerkki 1900-luvun alun 

asutuslakien myötä maaseudulle rakentuneista varhaisista pientaloalueista. 

Kastintien kohdalla rakentumisen taustalla oli kaupallisesti ja teollisesti vi-

reän kylän läheinen sijainti. 

 

20. MYLLYNKULMA JA VERHOLA: Verholan asuinrakennus Arvot: rakennus-
historiallinen (ikä, varhainen huvilatyypin asuinrakennus), ympäristöllinen 

(herkkä jokimaisema, tosin nykyään melko umpeutunut). (Ahola, kohde 

10.1, toimenpide R1) 

• Verhola on rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen ja omaperäinen hirsita-

lo, joka liittyy luonnonmaisemana herkkään jokiympäristöön. Rakennus on 

myös selvitysalueen vanhinta säilynyttä huvila-asutusta 1900-luvun alusta. 
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21. KIRKONKYLÄN JA HUHDIN PIENTALOALUEITA, HIUKKAMÄEN JA 
PAKANANMÄEN TIEYMPÄRISTÖT: Rakennuskohteet urheilukentän kat-
somo, Puistola, Väinö Linnan lukio. 

• Kisatie ja urheilukentän katsomo Arvot: Kisatie on liikekeskustan ja pien-
talovaltaisen alueen välinen lyhyt yhdystie, missä on edustettuna muuta-

man talon ryhmissä tavallisimmat 1950- ja 60-lukujen rakennustyypit: 

puolitoistakerroksinen rintamamiestalo, yksikerroksinen loivaharjainen 

pientalo, kaksikerroksinen harjakattoinen asuin- ja liiketalo sekä kaksi-

kolmikerroksinen asuinkerrostalo nauhafasadijulkisivulla ja rungon sisäpuo-

lelle jäävin parvekkein. Kisatien koillispuolella on urheilukenttä ja kentän 

laidalla viime sotien jälkeiselle vuosikymmenelle tyypillinen puukatsomo. 

• Sairaalatien itäpuoli Arvot: Laajin alue, jossa on 1940- ja 1950-luvun pien-
talorakentamiselle tyypillisiä puolitoistakerroksisia rapattuja tai lauta-

vuorattuja omakotitaloja. 

• Sarkatien alkupää, Reikontie, Puistotie-Kuusikuja Arvot: Yhtenäinen talori-
vistö edustaa 1960-70-luvun matalaa pientalorakentamista Sarkatien alku-

päässä, Reikontien varressa sekä mäenrinteessä Puistotiellä ja Kuusikujal-

la.  

• Santamäki Arvot: Salmen vanhan keskustan länsipuolella, huoltamon lä-

hellä on säilynyt kaksi hirsitaloa (Santamäki 8:28 ja Köykkälä 8:31), jotka 

ovat jäänteitä maantien vanhasta tiheästä pienasutuksesta.  

• Hiukkamäentie, Tuhkamäki, Laineentie Arvot: Kohteena oleva pienasutus 
jää vanhan Akaan eli Toijalantien (Urjalantien) sekä Lintusuontien varteen 

Hiukkamäelle ja Pakananmäelle. Etelässä kohoaa paikoin jyrkkärinteisenä 

säilynyt harju. Aluekohteeseen kuuluu myös pohjoisempana mäennyppyläl-

le rakentunut pieni taloryhmä Laineentieltä. Hiukkamäen rinteillä on ollut 

Salmen kylän tilattomien mökkejä, aluetta kutsuttiin myös Köykäisten kul-

maksi. Tontit ovat kantatilan nro 2 maita, mutta kuuluneet nähtävästi jo 

1800-luvun lopulla Paavolan tilaan. Vanhimmat asumukset ovat olleet vaa-

timattomia yksi- tai kaksihuoneisia hirsimökkejä, 1900-luvun alkuvuosi-

kymmeninä niitä laajennettiin tai rakennettiin uusi aikaisempaa isompi 

asuintalo, joka sai lautavuorauksen ja kuistin. Myöhemmin tehdyissä kor-

jauksissa näkyy myös lomarakentamisen vaikutteita. 

• Puistola, rikkaasti koristeltu keskikokoinen hirsitalo, entinen seppä Manne-

rin talo. Arvot: Lukeutuu Lintusuontien varren 1900-luvun alku- ja keski-

vaiheen pienasutukseen.   

• Väinö Linnan lukio Arvot: rakennushistoriallinen, arkkitehtoninen (lukiora-
kennus: suunnittelija). Lukion suunnittelija arkkitehti Aarne Ervi on yksi vii-

me sotien jälkeisen ajan merkittävimpiä suomalaisia arkkitehteja. Läheinen 

suhde luontoon ja maiseman huomioon ottaminen on kaikissa töissä ollut 

Ervin suunnittelun lähtökohtana. Moderni koulutalo valmistui syksyllä 1960. 

Lukion tontilla tulee erityistä huomiota kiinnittää alueelle luontaisen män-

typuuston säilymiseen koulun etupihalla. Laajennetun koulutalon julkisivu-

materiaalit ja väritys tulee pitää alkuperäisen mukaisina. 

• Puutteenperä, Kallionkuja ja Kangastie. Huhdin pientaloalueita. Arvot: 
ympäristöllinen (pientaloalue). 1940- ja 1950-luvun pientalorakentamiselle 

tyypillisistä puolitoistakerroksisista omakotitaloryhmistä eheimpiä kokonai-

suuksia. Asemakaavoja tulee vaiheittain muuttaa niin, että kaava ohjaa 

korjaus- ja täydennysrakentamista sopeutumaan ja noudattamaan raken-

nustapaa, joka edelleen on määriteltävissä alueille luonteenomaiseksi. 

Poikkeavalla uudisrakentamisella lisätään vain olemassa olevan rakennus-

kannan (tehokkuus, tilojen jako tontilla, julkisivumateriaalit) muutospainei-

ta. 
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Kuva 7. Seppälän tila ja Laukeelan vanha peltoalue, näkymä Salmentieltä kaakkoon. 

2.1.9 Historiallinen Punkalaidun – Urjala – Akaa -tie 

Urjalan nykyisen keskustan tuntumassa on sijainnut historiallisesti merkittä-

vää tiestöä. Yleiskaavoituksen yhteydessä asemoitiin Kuninkaan tiekartasto 

Suomessa 1790 -julkaisun (2010) perusteella Laukeelan, Salmin ja Huhdin 

alueelle, ko. osayleiskaava-alueen piiriin sijoittuva historiallinen tielinja, joka 

on johtanut Hämeenlinnasta Akaan kautta Urjalaan ja sieltä Punkalaitumen ja 

länsirannikon suuntaan. Laukeelan kohdalla tästä tiestä on haarautunut Ku-

ninkaan tiekartaston mukaan kulkureitti Turun suuntaan. Kyseessä on oletet-

tavasti vanha Turuntie, joka kulkee Laukeelan eteläpuolella nykyisten Harju-

tien ja Kankaanpääntien kohdalla, E63 –tien molemmin puolin. Linjausta ei 

ole asemoitu ja tarkastettu maastossa etelämmäs, ainoastaan ko. yleiskaava-

alueen 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. (Lähdesmäki, Tiainen 

2010, 2011) 

Museoviraston ohjeen (M. Niukkanen, Historiallisen ajan kiinteät muinaisjään-

nökset, tunnistaminen ja suojelu, 2009) mukaan yleisestä käytöstä pois jää-

neet tieosuudet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kyseiset Urjalan osayleis-

kaava-alueella sijaitsevat historialliset kulkureitit eivät ole tämän tarkastuksen 

ja asemoinnin perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vaikka yleisessä käy-

tössä olevia teitä ei luokitella kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, niihin saattaa pe-

riaatteessa sisältyä muinaismuistolain tarkoittamia rakenteita ja vanhoja ra-

kennekerroksia. Kajottaessa tällaisiin tiekerroksiin tulee ottaa huomioon mah-

dollinen historiallisten kerrosten ja rakenteiden dokumentointi- ja näyt-

teidenottotarve. 

Historiallinen tielinja on merkitty kaavakarttaan sinisellä viivalla. Laukeelassa 

kyseessä on Urjalantie ja Salmin alueella mm. Lintusuontie. Teiden varsilla on 

Laukeelassa tiivistä taajamarakennetta, eri-ikäistä keskustan rakennuskantaa, 

tie on kestopäällystetty ja monin tavoin muokattu nykyiseksi taajaman halko-
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vaksi leveäksi tieksi/kaduksi. Nykyisen Yhdystien linjalla tie on melko leveä, 

asfaltoitu ja sitä reunustavat paikoin varastoalue, pienteollisuushalli, omakoti-

taloja jne. Itäpäässä tie mutkittelee enemmän maaston muotoja noudattaen 

ja sillä on enemmän historiallisen kulkureitin tuntua.  

Lintusuontien varrella kulkureitti on sorapintainen ja varsin kapea ja se nou-

dattaa harjun alarinteen maaston topografisia piirteitä. Tieosuudella on koh-

tia, jossa historiallisen tien tuntua on hyvin aistittavissa, mutta myös soranot-

toaluetta ja tiehen rajoittuvia varastoalueita, jossa historialliset piirteet ovat 

hävinneet (soranotto, tasoitetut kentät ja ulokkeet, asutusjäljet lähimennei-

syydestä).  

Salmin taajamassa tien katkaisee pohjois-eteläsuuntainen tie ja reitti jatkuu 

itään päin osin kevyen liikenteen väylänä, osin kapeana tonteille johtavana 

ajotienä. 

Radasta länteen tie jatkuu nykyisen maantien linjalla kestopäällysteisenä ja 

melko leveänä.  

Käytössä olevat tielinjat eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Yleiskaavassa 

tie merkitään erillisellä, historiallisesti merkittävää tielinjaa osoittavalla mer-

kinnällä. Tien linjaa, rakenteita ja päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista 

suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. Tapauskohtaises-

ti arvioidaan onko maankäyttösuunnitelman johdosta tarvetta tehdä arkeolo-

gista valvontaa ja dokumentointia mahdollisten tiekerrosten ja rakenteiden 

osalta. (Tarkastus ja kohteen kuvaus Pirkanmaan maakuntamuseo, Ulla Läh-

desmäki ja Teemu Tiainen 2010, 2011). 
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2.1.10 Suojellut kiinteät muinaisjäännökset 

Keskustaajaman arkeologinen osa-alueinventointi -selvityksen (2008) ja Pir-

kanmaan maakuntamuseon tarkastuskertomuksen (2010 ja 2011) mukaan 

kaavoitettavalla alueella sijaitsevat seuraavat kiinteät muinaisjäännökset:  

 KOHDE  MJ-TYYPPI AJOITUS LK 
1 Toivola Huhti asuinpaikka kivikausi 2 

2 Palomäki Huhti asuinpaikka kivikausi 1 

3 Santamäki Huhti asuinpaikka kivikausi 2 

4 Jokinen 2 Salmi asuinpaikka kivi-rautakausi 2 

5 Härmä Salmi hautapaikat rautakausi 2 

6 Vesaniemi Huhti kivirakenteet rautakausi 2 

7 Neittenlinna Laukeela hautapaikat rautakausi 1 

8 Uusi-Seppälä Laukeela kivirakenteet rautakausi 2 

9 Jokinen   Salmi hautapaikat rautakausi 2 

10 Ali-Uotila Laukeela hautapaikat rautakausi 1 

11 Kunnalliskoti Laukeela hautapaikat rautakausi 1 

12 Mullikkamäki Huhti kivirakenteet esihistoriallinen? 2 

13 Porttimäki Laukeela kivirakenteet esihistoriallinen? 2 

14 Hiidenkallio Salmi 

kultti- ja tarina-

paikat rautakausi 1 

15 Kallio Salmi 

kultti- ja tarina-

paikat rautakausi 1 

16 Myllylä Huhti asuinpaikka kivikausi 2 

17 Salmi (Salmis) Salmi asuinpaikka 

historiallinen 

aika 2/3 

18 

Laukeela (Laucke-

la) Laukeela asuinpaikka 

historiallinen 

aika 2 

20 Visa-Heikkilä Huhti puolustusvarustus 

historiallinen 

aika 2 

21 Kolkanoja Laukeela maarakenne 

historiallinen 

aika 2 

22 Kolkanoja 2 Laukeela maarakenne 

historiallinen 

aika 2 

23 Urjalan erä Laukeela kivirakenteet esihistoriallinen? 2 

24 Härmä 2 Salmi kivirakenteet 

historiallinen 

aika 2 

25 

Kolkanojan raja-

merkki  suojelukohde   

 

Kiinteät muinaisjäännökset on rajattu alustavasti arkeologisissa inventoinneis-

sa ja niiden tarkan laajuuden, säilyneisyyden ja arvon selvittäminen edellyttää 

arkeologisia koetutkimuksia.  

Kaavakartalla rauhoitusluokan 1 kohteet on esitetty aluevarauksina ja rauhoi-

tusluokan 2 kohteet kohdemerkinnöin. 

Muinaismuistoalueen tai -kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja 

muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koske-

vista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia. 
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2.1.11 Kevyen liikenteen yhteystarpeet 

Laukeela ja Huhti ovat kevyen liikenteen käytön kannalta suotuisalla viiden ki-

lometrin etäisyydellä toisistaan. Kevyen liikenteen yhteystarpeet on osoitettu 

kehittämistarvemerkinnällä (musta palloviiva, jossa nuolet päissä). Merkintä 

on yleiskaavan tasolla yleispiirteinen eikä osoita väylän tarkkaa sijaintia tai 

kokoa. Merkintä sisältää sekä jo toteutuneita väyliä että tavoitteena olevia 

väyliä siten että ne muodostaisivat mahdollisimman kattavan ja turvallisen 

verkon koulu-, työ- ja asiointimatkojen sekä virkistyksen tarpeisiin. Tavoit-

teellinen verkko on taajama-alueella pääsääntöisesti osoitettu nykyisen katu-

verkon yhteyteen. Väylien sijainnit tarkentuvat asemakaavoituksen ja katu-

suunnittelun yhteydessä.  

 

Uusia kaavassa osoitettuja yhteystarpeita ovat mm.: 

 

• Laukeelassa on osoitettu uusi kevyen liikenteen yhteystarve Puistotien 

ja Sairaalantien välille terveysaseman päärakennuksen länsipuolitse. 

Yhteys palvelee erityisesti koululaisten matkoja Laukeelan pohjoisosan 

asuntoalueilta Kirkonkylän koululle. Yhteys voidaan järjestää terveys-

aseman pysäköintialueen länsireunaan siten että se jatkuu katkeamat-

tomana nykyiselle Sairaalantien länsireunassa sijaitsevalle kevyen lii-

kenteen väylälle. 

 

• Kolkan ja Vanhaojan suunnasta on osoitettu uusi kevyen liikenteen yh-

teystarve Järveläntien kautta Laukeelan keskustan ja Kirkonkylän kou-

lun suuntaan. Tämä toisi sujuvan ja lyhyen koulumatkan alueen koulu-

laisille.  

 

• Uusi kevyen liikenteen yhteystarve on Huhdissa osoitettu Sikalanmäen 

suunnasta kohti Mikkolankankaantietä ja alakoulua.  

 

Urjalantien varteen välillä Laukeela – Salmi ei ole tarkoitus rakentaa erillistä 

kevyen liikenteen väylää vaan jatkaa nykyisen tien hyödyntämistä kevyen lii-

kenteen tarpeisiin sellaisenaan. 

Niissä kohdin kun kevyt liikenne risteää vilkasliikenteisen Salmentien kanssa, 

esim. Järveläntien ja Salmenraitin kohdilla, voitaisiin turvallisuuden paranta-

miseksi jatkosuunnittelussa harkita esim. keskikorokkeellisten suojateiden ra-

kentamista. 

2.1.12 Ajoneuvoliikenteen uusi yhteystarve 

Kangasniemen työpaikka-alueen länsipuolelta voimalinjaa mukaillen on osoi-

tettu ajoneuvoliikenteen uusi tieyhteystarve pohjoiseen (musta katkoviiva, 

jossa nuolet päissä). Yhteyden toteutuessa Uudensalmentie katkaistaan radan 

länsipuolelta ja sen liikenne siirtyy uuteen linjaukseen, jolloin vaaralliseksi ko-

ettu rautatien tasoristeys voidaan poistaa käytöstä. Tasoristeys on merkitty 

kaavaan selvitysalueeksi SE, jolla korvaavan yhteyden järjestämistä tulee sel-

vittää. Uudensalmentien eteläosa jäisi yksityistieksi sen varrella sijaitsevien 

kiinteistöjen käyttöön. Osoitetun tieyhteystarpeen sijainti on ohjeellinen ja 

vaatii myöhemmin tarkempaa suunnittelua.  

2.1.13 Raideliikenteen kaksoisraidevaraus 

Yleiskaavassa on osoitettu nykyinen rata sekä varauduttu kaksoisraiteeseen. 

Kaksoisraiteen toteutusajankohdasta ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa. Kak-

soisraiteen ja rautatieliikennepaikan tarvitsema tilavaraus sekä junaliikenteen 
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melu- ja tärinävaikutukset on huomioitava asemakaavoituksessa sekä muussa 

tarkemmassa suunnittelussa.  

Yleiskaavan laatimishetkellä Urjalan asema ei ole henkilöliikenteen käytössä, 

vaan lähin henkilöliikenteen asema on Toijalassa, noin 25 kilometrin etäisyy-

dellä. Urjalan ja Toijalan välillä on 2-3 linja-autovuoroa arkisin päiväaikaan. 

Mikäli rautatien henkilöliikenne kuitenkin saataisiin uudelleen käyttöön, voitai-

siin uusi mahdollisesti tarvittava asemarakennus yleiskaavan näkökulmasta 

helposti sijoittaa esim. nykyisen asemarakennusten alueen eteläpuolelle. 

2.1.14 Joukkoliikenne 

Joukkoliikenneyhteydet linja-autoyhteyksin Turkuun ja Tampereelle ovat hy-

vät. Myös Forssaan on päivittäin useita linja-autovuoroja. Lisäksi on vuoroja 

lähinnä koulupäivisin Akaaseen ja Huittisiin. 

Urjalassa ei ole erillistä kunnan sisäistä joukkoliikennettä. Kaukoliikenteen 

vuoroja on kuitenkin jonkin verran mahdollista käyttää paikallisliikenteen tar-

peisiin. Esim. pika- ja vakiovuorojen linja-autot Forssan ja Tampereen suun-

nista liikennöivät Urjalan keskustassa Huhdintien (lähikauppa, asema) ja 

Tampereentien välillä (Laukeelan matkahuolto) kouluvuoden aikana 7 kertaa 

arkipäivässä. 

2.1.15 Valtatien 9 liikenneturvallisuuden parantaminen 

Valtatielle 9 on valmistunut tiesuunnitelma välille Nuutajärvi – Tipuri. Suunni-

telmalla pyritään erityisesti tien liikenneturvallisuuden parantamiseen Urjalan 

ja Kylmäkosken alueella. Suunnitelman mukaan yleiskaavan alueella tien ny-

kyisiä liittymiä vähennetään ja keskitetään nykyistä harvempiin liittymiin ja 

tehdään rinnakkaistiejärjestelyjä. Lisäksi Urjalan nykyisen eritasoliittymän 

pohjoispuolelle tulee keskikaiteellinen ohituskaistapari sekä uusi eritasoliitty-

mä. Hankkeen osittainen toteuttaminen sisältyy Pirkanmaan ELY-keskuksen 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2011–2015 mukaan vuosina 2012–2015 

käynnistyviin hankkeisiin. 

2.1.16 Melu ja tärinä 

Ajoneuvoliikenteen melualueet on merkitty Punkalaitumentien – Salmentien – 

Huhdintien – Forssantien varteen ja valtatien 9 varteen.  

Rautatien osalta tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varau-

tua Toijala-Turku rataosan lisäraiteen ja rautatieliikennepaikan tilavarauksiin 

ja junaliikenteen melu- ja tärinävaikutuksiin. 

2.1.17 Vesihuolto 

Urjalassa toimii kunnan vesihuoltolaitos. Urjalan kunnan vesihuoltolaitos tar-

koittaa kunnan vesihuoltolaitostoimintaa, joka muodostuu vedenottamoista (3 

kpl), jätevedenpuhdistamoista (2 kpl), jätevedenpumppaamoista ja vesi- sekä 

viemärilaitoksen kunnossapitotoiminnasta. 

Vedenottamot sijaitsevat Laukeelassa, Hyrsynharjulla ja Nuutajärvellä. Lisäksi 

Kolunkulmaan on suunnitteilla uusi vedenottamo. Jätevedenpuhdistamot si-

jaitsevat Laukeelassa ja Nuutajärvellä. 

Yleiskaavan osoittamat uudet asuinalueet sijaitsevat vesihuollon nykyisellä 

toiminta-alueella ja sen reunoilla siten, että ne voidaan kohtuullisin kustan-

nuksia liittää nykyiseen verkostoon.  
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Vesihuoltoverkkoa laajennetaan uusien asemakaavoitettavien alueiden raken-

tamisen yhteydessä. Kunnan tavoitteena on, että kaikilla asemakaava-alueella 

asuvilla on mahdollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Tämä ei ole kaikil-

ta osin vielä toteutunut. 

Kunnassa on kaavan laatimishetkellä valmisteilla vesihuollon toiminta-alueen 

tarkistus ja vesihuollon kehittämissuunnitelma. Niiden vahvistuttua selviävät 

vesihuollon lähiaikojen laajentumisalueet ja tavoitteellinen toteutusaikataulu. 

Todennäköisiä lähiaikojen laajentumisalueita tulevat olemaan mm. Lindinmä-

ki, Peltorinteen ja Kolkan alueiden laajentumiset etelään sekä Myllynkulman 

alue (kaava-alueen eteläpuolella).  

2.1.18 Kuivatus 

Uusien alueiden kuivatus tulee ratkaista asemakaavoituksen ja/tai katusuun-

nitelmien yhteydessä tai viimeistään rakennuslupavaiheessa. Alueiden kuiva-

tus on hoidettava omalla maanteiden kuivatusjärjestelmästä irrallisella järjes-

telmällään tai alueelta tulevia kuivausvesiä on viivytettävä siten, etteivät 

maanteiden sivu- ja laskuojien sekä rumpujen vesimäärät kasva. Kuivatuksen 

mitoituksessa on huomioitava laajemman alueen aiheuttamat hulevedet.  
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2.2 Kaavan vaikutukset 

Väestön rakenne 
ja kehitys 

Yleiskaava mahdollistaa yhteensä noin 730 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, 

mikä tarkoittaa noin 23 prosentin kasvua kaava-alueen nykyiseen asukasmäärään 

3150 verrattuna (laskennallisena keskiarvona käytetty 2,1 asukasta/asunto). Kaava 

mahdollistaa monipuolisen väestön ikärakenteen, koska sisältää monentyyppistä 

asumista. Vanhusten ja liikuntaesteisten käyttöön on tavoitteena asemakaavoittaa 

hissillisiä kerrostaloasuntoja ja rivitaloasuntoja Laukeelan ja Huhdin keskustoihin 

palveluiden välittömään läheisyyteen. Lapsiperheitä ajatellen on osoitettu useita 

asuinpientalojen aluevarauksia. 

 

Yhdyskuntarakenne Eheyttää yhdyskuntarakennetta, tiivistää keskustoja ja välialueita osoittamalla uu-

det alueet kiinni nykyiseen rakenteeseen.  

 

Yhdyskuntatalous Uudisalueet sijoittuvat olevien kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen ja nykyi-

sen tiestön äärelle, mikä mahdollistaa niiden edullisen toteuttamisen. Kaavan to-

teuttaminen ei edellytä suuria investointeja tai palveluiden lisäystä, mikä on kunnal-

le edullista. Laukeelan ja Huhdin keskustojen tiivistäminen palveluiden ääreen vä-

hentää liikkumisen ja yksityisautoilun tarvetta ja tukee palveluiden elinvoimaisuutta. 

 

Taajamakuva Kaava mahdollistaa uusien omaleimaisten asuinpientaloalueiden muodostamisen 

taajamien lähialueille ja kunnalle vetovoimaista imagoa luovan teollisuusalueen ra-

kentamisen valtatien varteen. Nykyistä taajamakuvaa voidaan kohentaa ja eheyttää 

taajamien täydennysrakentamisen kautta. Kun kulttuuriympäristöarvojen vaalimi-

nen ja taajamakuvalliset ja maisemalliset näkökohdat asetetaan tarkemman suun-

nittelun lähtökohdiksi, saadaan luonnonläheinen ja viihtyisä asuinympäristö, josta 

alueen moniulotteinen historia välittyy tulevillekin sukupolville.  

 

Asuminen Laukeelan ja Huhdin keskustojen tiivistäminen tuo keskusta-alueille yhteensä arviol-

ta 200 uutta asukasta. Erityisesti keskusta-asunnot soveltuvat autottomille, liikun-

taesteisille, nuorille aikuisille ja pienperheille. Uusien asuinpientaloalueiden toteut-

taminen ja kyläalueiden maltillinen täydennysrakentaminen mahdollistavat lisäksi 

noin 530 uuden asukkaan asunnot. 

  

Palvelut ja työpaikat Laukeelan ja Huhdin asumisen tiivistämistavoite sekä uusien asuinalueiden sijoitta-

minen näiden välittömään läheisyyteen tukevat nykyisten lähipalveluiden elinvoi-

maisuutta. Maltillinen väestötavoite ei kuitenkaan edellytä uusia kunnallisia palvelu-

ja. Toisaalta vähäinen väestönlisäys ei myöskään tue uusien kaupallisten palvelujen 

syntymistä. 

 

Huhdin täydennysalueet sijaitsevat lähellä Huhdin erinomaisia koulupalveluita. Huh-

din alakoulun yhteydessä on varaus uudelle päiväkodille.  

 

Laukeelassa uusi laaja Kampparin teollisuusaluevaraus (72 ha) mahdollistaa veto-

voimaisen teollisuusalueen syntymisen valtatien hyvien liikenneyhteyksien varrelle.  

Alueen käyttöönotto edellyttää kuitenkin suunnitellun eritasoliittymän toteuttamista. 

Valtatiehen tukeutuu myös Hakaraivan uusi työpaikka-alue (11 ha).  

 

Huhdissa uutta työpaikka-aluetta on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti Kangas-

niemen alueelle (uutta ja muuttuvaa yhteensä 19 ha). 

 

Urjalassa on totutusti ollut korkea työpaikkaomavaraisuus ja kaava mahdollistaa 

uusien laajojenkin teollisuus- ja työpaikka-alueiden toteuttamisen. Kunta myös si-

jaitsee edullisesti noin puolen tunnin etäisyydellä Tampereen, Valkeakosken, Akaan 

ja Forssan työpaikoista ja palveluista. 

 

Ihmisten elinolot ja 
viihtyisyys 

Yleiskaava tukee keskustojen elävyyttä ja mahdollistaa uusia viihtyisiä asuinalueita 

ja Urjalan kehittymisen viihtyisänä elinympäristönä. Uusilta asuinalueilta on lyhyet 

etäisyydet koulu- ja päivähoitopalveluihin sekä urheilu- ja ulkoilukohteisiin, mikä 

lisää asumisviihtyvyyttä. Kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen tukee elinympäristön 

historiallista kerroksellisuutta, moniulotteisuutta ja kuntalaisten identiteettiä.  
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Liikenne ja liikenne-
turvallisuus 

Tukee olevia verkostoja. Ei lisää koulukuljetustarvetta. Osoittaa tavoitteellisen yhte-

näisen kevyen liikenteen verkon pääasiassa nykyisten katulinjauksien yhteyteen. 

Kevyen liikenteen yhteys Laukeelan ja Huhdin välillä parantaa liikenneturvallisuutta. 

Tieliikenteen yhteystarve –merkintä mahdollistaa vaarallisen rautatien tasoristeyk-

sen poistamisen. Rautatie on mahdollista tarvittaessa ottaa uudelleen henkilöliiken-

teen käyttöön. 

 

Uusi teollisuusalue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla valtatien varressa. To-

teutettava eritasoliittymä parantaa liikenneturvallisuutta nykyiseen liittymään ver-

rattuna myös kirkonkylän suuntaan. 

 

Kaavan vaikutukset 
kulttuuriympäristöihin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaava osoittaa suojeltaviksi valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriym-

päristön (akv), Urjalan kirkonmäki, ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäris-

tön (akm) Urjalan asema, ja edellyttää näihin kohdistuvista suunnitelmista ja toi-

menpiteistä museoviranomaisen lausuntoa.  

 

Kaava osoittaa kulttuuriympäristön arvoalueina (ka 1-21) arvokkaiksi ja asemakaa-

voituksessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa sekä kylä- ja haja-alueiden ra-

kentamisessa huomioon otettaviksi rakennusinventoinnin 2009 (Teija Ahola) osoit-

tamat arvokohteet ja aluekokonaisuudet. Kohteet ja niiden arvot on tarkemmin ku-

vattu em. selvityksessä sekä yleispiirteisesti myös tässä kaavaselostuksessa. 

 

Kaava osoittaa suojeltaviksi muinaismuistoalueina rauhoitusluokan 1 kiinteät mui-

naisjäännökset ja muinaismuistokohteina rauhoitusluokan 2 esihistoriallisen tai his-

toriallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, joita kaikkia koskevista toimenpiteistä 

tai suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kiinteät muinaisjään-

nökset on rajattu alustavasti arkeologisissa inventoinneissa ja niiden tarkan laajuu-

den, säilyneisyyden ja arvon selvittäminen edellyttää arkeologisia koetutkimuksia. 

Kohteiden välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu uutta rakentamista.  

 

Vanhajärven ja Uutisjärven alueet sekä Huhdin pohjois- ja eteläpuoliset pellot on 

osoitettu maisemallisesti arvokkaina peltoalueina (MA), joilla tavoitteena on säilyt-

tää alueet avoimina ja rakentamattomina. Huhdin eteläpuolella maisemapeltoalueel-

le muodostuu asemakaavoituksen ja rakentamisen myötä uusi reuna. 

 

Lisäksi kaava osoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän historiallisen tielinjan (his-

toriallinen Punkalaidun – Urjala - Akaa -tie), jota koskevista suunnitelmista ja toi-

menpiteistä tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa. 

 

Kaavan osoittama väestönlisäys on maltillinen ja kaavan osoittamat täydennysalu-

eet tukeutuvat nykyiseen liikenneverkkoon ja yhdyskuntatekniseen verkkoon, mitkä 

seikat tukevat kulttuuriympäristöarvojen säilymismahdollisuuksia, koska tavoitteena 

olevat ympäristön muutokset ovat melko pieniä. 

 

Toisaalta uudet aluevaraukset ja taajamien tiivistämisen tavoite ja niiden myötä 

saatavat uudet asukkaat sekä nykyisten asukkaiden asuminen alueella tukevat kun-

nan elinvoimaisuuden säilymistä ja tätä kautta myös kulttuuriympäristöjen säilymis-

tä asuttuina ja hoidettuina. 

 

Uudet aluevaraukset ja pienin toimenpitein kehitettävät alueet edellyttävät asema-

kaavoitusta, minkä avulla kulttuuriympäristöarvojen säilymistä voidaan turvata yksi-

tyiskohtaisemmin. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä koskevista asemakaavoista tulee 

pyytää maakuntamuseon tai museoviranomaisen tai kirkkoa koskien kirkkohallituk-

sen lausunto, jolloin viranomaiset pääsevät antamaan niihin oman näkökulmansa. 

 

Kaavassa on osoitettu kulttuuriympäristön arvoalueina ja maatilojen talouskeskus-

ten alueina kolme merkittävää tilakeskusta, Seppälä, Kangasniemi ja Heikkilä, joi-

den alueilta on näin ohjattu muutettaviksi tai poistettaviksi tavoitteiltaan vanhentu-

neita tai uudelleen arvioituja, tehokkaampaa rakentamista sisältäneitä asemakaavo-

ja. Yleiskaava näin ollen parantaa merkittävästi näiden kolmen tilakeskuksen kult-

tuuriympäristöarvojen säilymisen edellytyksiä. 
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Kaavan vaikutukset 
kulttuuriympäristöihin 
(jatkoa) 

 

Paavolan arvokas tilakeskus on osoitettu kulttuuriympäristön arvoalueena sekä 

asuinpientalojen alueena (AP-1), jolla mahdollinen vähäinen uudisrakentaminen tu-

lee sopeuttaa alueen kulttuuriympäristöarvoihin. Alue on yleiskaavan laatimishetkel-

lä asemakaavoittamaton ja otettu mukaan asemakaavoitettaviin alueisiin yhdessä 

viereisen uuden asuinpientaloaluevarauksen kanssa, jotta ne kumpikin saadaan ve-

sihuollon verkoston piiriin. 

 

Kulttuuriympäristöarvojen huomioimisen turvaamiseksi asemakaavojen muutostar-

peita on kuvattu tässä yleiskaavan kaavaselostuksessa kohdissa 2.2.3 ja kohdassa 

2.4, yleiskaavan toteuttaminen.  

 

Yleiskaavoituksen yhteydessä laadituista laajoista ja kattavista kulttuuriympäris-

töselvityksistä (rakennusinventointi, arkeologia, maisemahistoria) on saatu kunnalle 

hienot aineistot asemakaavoituksen ja muun tarkemman suunnittelun tueksi sekä 

yleisemmin kunnan historiasta kiinnostuneiden lukijoiden käyttöön. 

 

Tekninen huolto Uudet alueet ovat helposti liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon. 

 

Virkistys Mahdollistaa lähipuistot ja laajat virkistysalueet, osoittaa seudulliset virkistysyhtey-

det ja paikalliset viheryhteystarpeet. 

 

Maisemarakenne, 
luonnonolot 

Ei laajene merkittävästi rakentamattomille alueille, ottaa huomioon maisemaraken-

teen arvot. Vesaniemen alue on maisemallisesti ja maaperältään haasteellinen. Huh-

din eteläosaan rakentuu uusi reuna maisemapellolle. 

Parantaa Vanhajärven maisema-arvojen säilymisedellytyksiä esittämällä poistetta-

viksi Seppälän alueen ja Järveläntien vanhentuneet asemakaavat. 

 

Pohjavedet Osoittaa suojeltavat pohjavesialueet ja vedenottamot. 

 

Ympäristöhäiriöt Osoittaa valtatien 9, Punkalaitumentien - Salmentien ja Huhdintien melualueet. Vä-

hentää häiriöriskejä osoittamalla asumisen lomassa olevia vanhentuneita teollisuus-

alueasemakaavoja muutettaviksi asumiskäyttöön. 

 

Luonnonsuojelu Osoittaa luonnon tiedossa olevat arvokohteet ja –alueet. 
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2.2.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

1. Toimiva aluerakenne 

Toimivan aluerakenteen yleistavoitteiden mukaisesti alueen kehittäminen pe-

rustuu ensisijaisesti alueen omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Kaava tukee 

myös keskusten muodostamaa verkostoa, hyödyntää olevia rakenteita ja mo-

nipuolistaa paikallista elinkeinotoimintaa. 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Osayleiskaavan toteuttaminen parantaa elinympäristön laatua hyödyntämällä 

ja eheyttämällä olevaa yhdyskuntarakennetta ja edistämällä elinkeinoelämän 

ja pienyrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Kaava tukee rakennetun ympäristön 

ajallisen kerroksellisuuden säilymistä ja vahvistaa ja hyödyntää alueen oma-

leimaisuutta ja ihmisläheistä mittakaavaa sekä monipuolistaa alueen toimin-

nallista sisältöä. 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Kaavan alueidenkäyttö edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennus- ja 

luonnonperinnön ja niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä osoit-

tamalla kaavamerkinnöillä rakennetun ja luonnonympäristön arvokohteet, 

esimerkkinä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Urja-

lan kirkonmäki.  

Kaava myös edistää luonnon virkistyskäyttöä osoittamalla pääviheryhteystar-

peet ja seudullisen ulkoilureitin sijainnin. Laukeelan pohjoispuolella on osoitet-

tu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on myös erityisiä ulkoiluun liit-

tyviä tarpeita. Riittävät alueet taajaman läheisyydessä mahdollistavat vapaa-

muotoisen ulkoilun ja muun ns. jokamiehenoikeuksilla tapahtuvan liikkumi-

sen.  

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon yleistavoitteiden mukaisesti 

kaavan liikenneverkko on kokonaisuus, joka käsittää eri liikennemuodot ja 

palvelee sekä asutusta että elinkeinoelämän ja yrittäjyyden toimintaedellytyk-

siä.  

Lisäämällä kevyen liikenteen yhteystarpeita kiinnitetään erityistä huomiota 

alueen sisäiseen liikennetarpeen vähentämiseen ja liikenneturvallisuuden ja 

ympäristöystävällisten liikennemuotojen parantamiseen. 

Rinnakkaistiet valtatien 9 varrella mahdollistavat turvallisemman lyhyemmän 

matkan liikkumisen ja kevyen liikenteen yhteydet.  

2.2.2 Suhde maakuntakaavoitukseen 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa osoitetut aluevaraukset ovat olleet 

osayleiskaavan osoittaman maankäytön pohjana. Ne on tarkemmin esitelty 

Lähtökohdat ja tavoitteet –raportissa.  

Kampparin alue ei ole Pirkanmaan 1. maakuntakaavan mukainen. Se on kui-

tenkin soveltuva sijainniltaan ja toiminnoiltaan kyseiselle sijainnille. Alue si-

joittuu suunnitellun eritasoliittymän yhteyteen, mikä valmistuessaan tarjoaa 

turvallisemman ja sujuvamman liittymisen ko. alueelle. 
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2.2.3 Asemakaavojen muutostarpeet 

Nykyinen asemakaavatilanne on ollut yleiskaavan lähtökohtana. Olemassa 

olevat asemakaavoitetut alueet on pääosin merkitty kaavaan nykyisten käyt-

tötarkoitusten mukaisesti, mutta yleiskaavamerkinnöin. Asemakaavoihin tar-

vittavat päivitykset on suunniteltu kaavaprosessin edetessä muodostettujen 

tavoitteiden ja osallisilta ja viranomaisilta saadun palautteen pohjalta.  

Nykyisellään säilyvien asemakaavojen alueet, pienin toimenpitein kehitettävät 

alueet sekä uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet on yleiskaavakartoissa on 

osoitettu erilaisin toimenpiteitä havainnollistavin kaavateknisin merkinnöin ja 

värein: 

• Nykyisellään säilyvä asemakaava-alue (värillinen aluevaraus) 

• Pienin toimenpitein kehitettävät tai muutettavat asemakaava-alueet 

(ruudutettu aluevaraus) 

• Uudet tai olennaisesti muuttuvat asemakaavoitettavat alueet (valkoi-

nen aluevaraus) 

Osayleiskaavan myötä muutettaviksi tulevia asemakaavoittuja alueita ovat 

mm. 

 

Laukeela: Seppälän asuinalueasemakaava (A) on yleiskaavassa osoitettu mai-

semapeltoalueeksi ja kulttuuriympäristön arvoalueeksi. Perustelu: Kaavan 
tavoite on vanhentunut ja alue on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokas. 

 

Laukeela: Laukkasuon teollisuusalueen asemakaava on osoitettu asuinpienta-

lojen alueeksi. Perustelu: Asuinkäyttö sopii alueelle työpaikkatoimintoja pa-

remmin, koska naapurustokin on asuinpientaloaluetta. Näin vältetään mm. 

teollisuustoimintojen prosessien ja liikenteen lähiasukkaille tuomia mahdollisia 

haittoja. 

 

Laukeela: Jääskelän puistoalue on osoitettu asuinpientalojen alueeksi. Perus-
telu: Varaus laajentaa luontevasti läheisiä asuinalueita ja tukee keskustan 
palvelujen elinvoimaisuutta. 

 

Uutisjärven ja Kangasniemensuon EJ-alueet on yleiskaavassa osoitettu maa- 

ja metsätalousalueeksi. Perustelu: Jätteenkäsittely on keskitetty kunnan jä-
tevedenpuhdistamon ja Keskusvarikon alueelle. 

 

Salmi: Jokisen alueen (Salmentie, Vanhajärvi) Asunto- ja kasvitarharakennus-

ten korttelialue on yleiskaavassa osoitettu maisemapeltoalueeksi. Perustelu: 
Kaavan tavoite on vanhentunut ja alue on maisemallisesti ja kulttuurihistorial-

lisesti arvokas. 

 

Huhti: Kangasniemen maatilan asemakaavan erillispientalojen kortteli on 

yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Perustelu: Maatalous-
toiminta alueella jatkuu. Muuntoaseman ja voimajohdon läheisyys eivät muo-

dosta viihtyisää asuinympäristöä. 

 

Huhti: Heikkilän maatilan alueella voimassa olevassa asemakaavassa sijaitse-

vat kerrostalo- ja rivitalokorttelit (AK, AR) sekä Visantien varressa oleva yleis-

ten rakennusten korttelialue (Y) ja osa asuin- ja liikekerrostalojen korttelialu-

etta (ALK) on yleiskaavassa osoitettu maatilan talouskeskuksen alueeksi 

(AM), kulttuuriympäristön arvoalueeksi (ka), virkistysalueeksi (V) ja asuin-
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pientalojen alueeksi (AP). Perustelu: Heikkilä on Huhdin keskustan raken-
nushistoriallisesti arvokkain talonpoikaispihapiiri 1800-luvun hirsi- ja kivira-

kennuksin, ja sen merkitys tulee asemakaavamuutoksessa turvata. Pajantien 

varteen on kuitenkin osoitettu uutta asuinpientalojen aluetta, koska alue si-

jaitsee yhdyskuntarakenteessa keskeisesti aivan Huhdin keskustan palvelui-

den ääressä, alakoulun vieressä. Uudelle asuinpientaloalueelle on osoitettu 

liittymä suoraan Pajantieltä siten ettei kulkua maatilan talouskeskukseen tar-

vitse häiritä. Heikkilän pihapiirin aseman turvaamiseksi sen ja asuinpientalo-

jen väliin on osoitettu välivyöhykkeeksi virkistysaluetta, jota voidaan hyödyn-

tää ulkoiluyhteytenä.  

 

 
 
Kuva 8: Heikkilän päärakennus. 
 

Huhti: Huhmarin alueella Kangasniemensuon suunnalla on asemakaavassa 

teollisuusalueeksi osoitettu kortteli osoitettu osin asuinpientalojen alueeksi. 

Perustelu: Asuinpientalokäyttö sopii teollisuustoimintoja luontevammin yh-

teen läheisten pientaloalueiden kanssa. 

 

Huhti: Päiväkodin varaukseksi asemakaavassa osoitettu PY-tontti on yleiskaa-

vassa osoitettu osaksi asuinpientalokorttelia Plutoonankujan päässä. Perus-
telu: Päiväkotivaraus on osoitettu läheisen Huhdin alakoulun yhteyteen liiken-
teellisesti keskeisemmin saavutettavissa olevalle paikalle. 

 

Huhti: Mikkolankankaantien alkupäässä oleva teollisuuskortteli on osoitettu 

yleiskaavassa asuinpientalojen alueeksi. Perustelu: Asuinpientalokäyttö sopii 
teollisuustoimintoja luontevammin yhteen läheisten pientaloalueiden kanssa, 

ja hyödyntää välittömässä läheisyydessään olevia Huhdin keskustan palvelui-

ta. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee varmistua alueen maaperän riittä-

västä puhtaudesta asumiskäyttöä varten. 

 

Laukeelan ja Huhdin täydennysrakentamisen asemakaavamuutokset: Laukee-

lan ja Huhdin täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavamuutoksia niissä 

kohdin, joissa kaavat ovat vanhentuneet tai niissä esim. ei ole rakennusoike-

utta jäljellä. Asemakaavamuutos on näillä alueilla tilaisuus taajamakuvan, 

arkkitehtuurin ja lähiympäristön laatutason kohentamiseen. Kulttuuriympäris-

töarvojen vaaliminen sekä taajamakuvalliset ja maisemalliset lähtökohdat tu-

lee asettaa näiden asemakaavojen keskeisimmäksi osaksi.  
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2.3 Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset 

Aluevaraukset ja alueiden käyttötarkoitusta kuvaavat merkinnät on osoitettu 

yleiskaavakartalla. Niiden sisältö on esitetty yleiskaavakarttaan liittyvässä 

Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset –kartalla. 

2.4 Yleiskaavan toteuttaminen 

Yleiskaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.  

Uudet asuin-, palvelu-, työpaikka- ja teollisuusalueet toteutetaan asemakaa-

voituksen kautta. Taajamien tiivistäminen ja pienin toimenpitein kehitettävät 

alueet toteutetaan asemakaavamuutosten kautta.  

Kyläalueilla (AT) ja maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla (M) maankäyttöä 

ohjataan kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.  

Taajamien asemakaavoituksessa ja rakentamisessa tulee suosia tehokkaam-

paa rakentamista kuin taajamien reuna- ja välialueilla. Tavoitteena on, että 

taajamiin, palveluiden välittömään läheisyyteen, saataisiin erityisesti vanhuk-

sille ja liikuntaesteisille soveltuvia hissillisiä kerrostaloasuntoja tai rivitalo-

asuntoja. Taajamien lähialueilla ja kyläalueilla voidaan suosia väljempää ra-

kentamista.  

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ja muun tarkemman suunnittelun 

lähtökohdiksi ja aineistoiksi tulee yleiskaavan lisäksi ottaa yleiskaavaa varten 

laaditut selvitykset ja inventoinnit: 

• Selvitys rakennetusta ympäristöstä. Selvitystyö Ahola, Mikkeli, 2009. 

• Keskustaajaman arkeologinen osa-alueinventointi. Pirkanmaan maa-

kuntamuseo, Hanna-Leena Salminen 2008. 

• Luontoselvitys 2009. Tmi Mira Ranta, Sastamala. 

• Maisemahistorian selvitys. Ilari Rasimus 2011. 

• Historiallisten tielinjojen tarkastus keskustan osayleiskaava-alueella 

2010 ja 2011. Pirkanmaan maakuntamuseo, Ulla Lähdesmäki ja Teemu 

Tiainen. 

Kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen sekä taajamakuvalliset ja maisemalliset 

lähtökohdat tulee asettaa asemakaavojen keskeisimmäksi osaksi.  

Kulttuuriympäristöarvojen säilymisen edellytyksiä tuetaan esim. jättämällä 

arvokohteiden lähialueelle riittävästi vapaata tilaa ja turvaamalla niiden näky-

vyys tärkeistä näkymäsuunnista. Uusi rakentaminen saa näyttää uudelta, 

mutta sen mittakaavan, muotokielen, värityksen ja viimeistelytason tulee ko-

hentaa lähiympäristön laatua ja muodostaa viihtyisää taajamaympäristöä. Ar-

vokkaimpien kulttuuriympäristökohteiden, kuten valtakunnallisesti merkittä-

vän Urjalan kirkonmäen, läheisyydessä uudisrakentamisen tulee olla sille alis-

teista, ja muotokieleltään arvokasta ja hillittyä. 

Valtatien varren teollisuusalueilla tulee huolehtia korkealuokkaisen julkisivun 

muodostumisesta valtatien suuntaan. Varasto- ja lastausalueita ei tule suun-

nata valtatien varteen. Teollisuusalueiden asemakaavoituksessa erityistä 

huomiota tulee kiinnittää tontti- ja aluekohtaiseen hulevesien viivytykseen ja 

käsittelyyn sekä työtilojen ja oleskelupihojen suojaukseen valtatien liikenteen 

melulta. 
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