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URJALAN KUNTA 
URJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA 
 
OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS   

 
 
 
1. PERUSTIEDOT 
 

1.1 Kaavan  tarkoitus 
 

Tehtävänä on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 

Suunnittelualueella on erityisiä maisemaan, luontoon ja kulttuurihistoriaan liittyviä arvoja se-

kä useita kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alue sisältää mm. Natura 2000 -aluetta sekä maisemal-

lisesti arvokkaita alueita ja luonnonsuojelualuetta. 

 

Tarkoitus on  sovittaa alueella yhteen vakituisen asutuksen, loma-asutuksen, maa- ja metsäta-

louden, muun elinkeinotoiminnan sekä suojelun ja virkistyksen tarpeet. Työssä selvitetään 

maisemaan ja luontoon sopeutuva rakentamisen määrä ja tarpeen mukaan ohjataan rakenta-

mattomiksi jäävien alueiden maankäyttöä. 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee nykyisen Urjalan keskustaajaman länsi- ja luoteispuolella Kortejär-

ven ja Rutajärven ympäristössä ulottuen noin puoleen väliin Rutajärveä ja sen ranta-alueita. 

Lännessä alue rajautuu Naurismonmäki mukaan lukien Kajaniemen eteläpuolelle. Idässä se 

noudattelee Kolkanjoen rantaa ja Turku-Tampere valtatien reunaa käsittäen Punkalaidun-

Toijala –tien koillis- ja pohjoispuolisia alueita ja rajautuen pohjoisessa Kortejärven eteläosas-

sa Hirmulahden kautta länteen. 

Suunnittelualueeseen kuuluu Urjalankylän kyläalue ja Laukeelan kylän länsiosa. Suunnittelu-

alueen pinta-ala on noin  2236  hehtaaria ja siinä  on rantaviivaa yhteensä noin   19  km. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kartta1. Kaava-alueen sijainti 

 

SUUNNITTELUALUE 



                                                     URJALAN KUNTA      URJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA 3 

1.3 Kunnan seudullinen asema ja kuntarakenne 
 

 

Urjalan kunta kuuluu Länsi-Suomen lääniin, Pirkanmaan maakuntaan ja Etelä-Pirkanmaan 

seutukuntaan.  

Urjalan 5612 asukkaan väestöstä työssäkäyvistä asukkaista käy työssä oman kunnan alueella 

n. 95 % .  

Oma kuntakeskus on merkittävä palveluiden asiointipaikka. Asiointiliikenteen ja palveluiden 

haku suuntautuu Tampereelle ja Forssaan siltä osin kun palveluja ei kunnassa ole saatavilla. 

 

Urjalankylästä on keskustaajamaan noin neljä kilometriä. 

Urjalasta on   Tampereelle  55 km 

Turkuun  105 km 

Helsinkiin   150 km 

  Hämeenlinnaan 70 km 

  Forssaan  40 km 
 

1.4 Väestö 
 

 
Ikärakenne v. 2000   Asukasmäärä  

Ikäryhmä 2000/2001  Vuosi Asukkaita 

0-14 887 (15,8%)  2000/2001 5612 
15-64 3474 (61,9%)  2010 5441 
65- 1251 (22.3%)    
Yhteensä 5612    

      
Väestön ikärakenne ja -määrä sekä ennuste  koko kunta(tilastokeskus). 

 
Ikärakenne v. 2000   Asukasmäärä  

Ikäryhmä 2000/2001  Vuosi Asukkaita 

0-14 63 (17%)  2000/2001 378 
15-64 315 (65%)  2005 (tavoite) 400 
65- 112 (19%)  2010 (tavoite) 440 
Yhteensä 378  2015 (tavoite) 480 

      
Väestön ikärakenne ja -määrä sekä tavoite vuodelle 2015 Urjalankylä. 

 

Kunnan asukastiheys on 12 asukasta/km
2
 (maapinta-alaa). Kesäasukkaat lisäävät väkimäärää. 

 
 
 
1.5 Työpaikkarakenne 
 

Vuonna 2000 Urjalankylässä oli työllisiä 154 joista palkansaajia 116, maatalousyrittäjiä 20 ja 

muita yrittäjiä 18. Työttömänä oli 28 henkeä ja työvoiman ulkopuolella 196 henkeä. 

 
 

Alueella toimii puu-, metalli, auto-, rakennus ja palvelualan yrityksiä. Yrityksiä on yhteensä 

33 joista 10 sijoittuu Peltorinteen teollisuusalueelle. Yrityksissä työskentelee noin 90 henki-

löä. Niiden työllistävä vaikutus ei ole kovin suuri sillä suurin osa on 1-2 hengen yrityksiä. 
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Alueen tilat työllistävät noin 30-40 henkilöä. Työmatka suuntautuu oman kylän ulkopuolelle. 

Myös monelta maatilalla käydään muualla töissä tai harjoitetaan sivuelinkeinoja.  

 
Työpaikat toimialoittain 1998 (koko kunta) 

-  maa- ja metsätalous 17.7% 

-  jalostus  31.6% 

-  palvelut  47.2% 

-  muu (tuntematon) 3,5% 

 

Koko kunnan työttömyysaste  on 11.7% (5/02) ja Urjalankylän työttömyysaste oli 18% vuon-

na 2000. 

 
 
1.6 Rakennukset ja asuminen 
 

Urjalankylässä on yhteensä 195 rakennusta, joista asuinrakennuksia on 173 ja muita raken-

nuksia 22. Asuinrakennuksista (173) on pientaloja 168 sekä rivi- ja kerrostaloja 5. 

Varustetasoltaan puutteellisesti ja erittäin puutteellisesti varustettuja on 79 asuntoa,  erityisesti 

ennen vuotta 1920 rakennetuissa pientaloissa (22) ja vuosina 1940-59 rakennetuissa pienta-

loissa (30 kpl). 
Yli 65-vuotiaiden asuntokuntia on yhteensä 51, joista 22 on yhden henkilön asuntokuntia ja 

29 kahden yli 65-vuotiaan asuntokuntia. 
 

 
yht -1920 

1921-

1939 
1940-

1959 
1960-

1969 
1970 

1979  
1980-

1989 
1990-

2000 

kpl  31 18 47 9 10 16 35 

%  18.7 10.9 28.3 5.4 6.0 9.6 21.1 

Asunnot (vakituiset) valmistusvuoden mukaan.  

 

 
 

yht -1920 
1921-

1939 
1940-

1959 
1960-

1969 
1970 

1979  
1980-

1989 
1990-

2000 

kpl 179 14 8 9 12 19 40 76 

%  7.8 4.5 5.0 6.7 10.6 22.4 42.5 

Vapaa-ajan asunnot valmistusvuoden mukaan. 
 

Urjalankylän 22:sta muusta rakennuksesta liikerakennuksia on 7, toimistorakennuksia 2, lii-

kenteen rakennuksia 5, opetusrakennuksia 1 ja teollisuusrakennuksia 6. 

 

 

1.7 Palvelut 
 

Pääosa julkisista ja yksityisistä palveluista sijaitsee kuntakeskuksessa. Urjalankylässä on ala-

asteen koulu. Laukeelassa valtatien länsipuolella  on yksityisiä palveluyrityksiä. Urjalankylän 

palveluita ovat mm. kirjastoauto, jäätelöauto, myymäläauto, linja-auto, kaksi taksia, kesä-

kauppa ja baari leirintäalueella, uimarannat, venevalkamat, parturi, hieroja. 

 
LIITE  4 Julkisten ja yksityisten palveluiden sijainti liitekartassa 4. 

 

Palveluiden haku (koko kunta) suuntautuu ensisijassa omaan kuntakeskukseen ja seuraavaksi 

Tampereelle ja Forssaan. 
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2. SUUNNITTELUTILANNE 
 
2.1 Valtakunnalliset lähtökohdat 
  

Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.12002 voimaan tulleen periaatepäätöksen mukaiset 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

 

Rakennettu ympäristö 

Urjalankylän kulttuurimaisema on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuri-
historialliseksi ympäristöksi (Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät 

kulttuurihistorialliset ympäristöt,  Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993). Alueen keskei-

senä tekijänä on vanha kivisakasti. Alue  käsittää maisemaa sakastin ympäristössä, joka on 

Urjalan vanhinta asutusaluetta. Kohteina mainitaan  

- Simolan tila ja Ynttäälän päärakennus (1857). 

- Häihälän päärakennus 

- Astalan tilan rakennusryhmä sekä maantien eteläpuoleiset itsellisasumukset 

- Sakasti ja Lukkarila 

- Urjalankylän kaksiaukkoinen kivisilta 

- Museoalue 

- I maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet  

 
Natura 2000 

Tarpianjoen vesistöalueen latvoilla sijaitseva Kortejärvi kuuluu Natura 2000-verkostoon ja 

järven eteläisin kärki sijoittuu suunnittelualueelle. Pitkälle umpeenkasvanut järvi on tärkeä 

lintujen muutonaikainen levähdyspaikka. Lintudirektiivin mukaisia lajeja on 11, mm. joutsen, 

kurki, kaulushaikara ja ruisrääkkä. EU:n luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä siellä on 

edustettuna vaihettumis- ja pallesoita.  

Kortejärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 
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2.2 Seudulliset lähtökohdat ja suunnitelmat 
Urjalan kunta kuuluu  Pirkanmaan liiton seutukaava-alueeseen. Pirkanmaan 3. seutukaava on 

vahvistettu 6.6.1997. Suunnittelualueen seutukaavamerkinnät ovat: 

-kehitettäväksi kyläkeskusalueeksi, AT, on merkitty Urjalankylän  kyläkeskus.  

-taajamatoimintojen alue A on merkitty Turku-Tampere valtatien länsipuolelta Toijala-

Punkalaidun –maantien eteläpuolelle. 

-Turku-Tampere –valtatien varressa on palvelujen ja teollisuustoimintojen alue PT. 
-maisemaltaan ja luontosuhteiltaan arvokkaaksi maa- ja metsätalousalueeksi MTY(102) on 

merkitty Halkivaha - keskustaajama - Hakaraiva -alue.  

-maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta MU (166) käsittää Kaja-

niemen ympäristöineen. 

-lähivirkistysalue VL ulottuu Tampere-Turku –valtatien länsipuolelle uuden asutustaajaman 

tuntumassa 

-matkailupalvelujen alue RM (252) on varattu Rutajärven länsireunaan Lielahden perukkaan. 

-valtakunnalliseksi lintuvesien suojelualueeksi SL1 (302) on merkitty Kortejärvi  

-maakunnalliseksi luonnonmaiseman suojelualueeksi SL (308) on  merkitty Kankaanpään ran-

ta-alueet. Alue sisältää Hakaraivan eteläosan ja Heinussaarten itäpuoliset osat, mutta suurin 

osa luonnonsuojelualueesta jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Ranta-alueet on rauhoitettu 

luonnonsuojelulain nojalla. 

- maa- ja metsätalousalueeksi MT on merkitty Halkivahan tien itäpuolinen alue. 

-muinaismuistoalueita tai –kohteita  SM ovat (357) Häihälä 1, I luokka 33 ja (358) Häihälä 2, 

I luokka 35.  

-arvokkaaksi kulttuuriympäristöalueeksi ak (702/45) on merkitty Urjalankylän kulttuurimai-

sema 

-ohjeellinen ulkoilureitti kulkee Rutajärven länsirannalla ja Rutajärven ja valtatie 9:n välisellä 

alueella.  

-Laukeelan pohjavedenottamolle ET1 (507) on varattu alue Turku-Tampere –valtatien itäpuo-

lella. Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue PV1 (501) ulottuu osittain Turku-Tampere -

valtatien ja Toijala-Punkalaidun –maantien risteysalueen länsipuolelle. 

Maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Kaavaehdotus noudattaa maakuntakaavaluonnoksen 

tavoitteita. 

Kartta2. Ote seutukaavasta 
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2.3 Kunnalliset suunnitelmat 
 

2.3.1  Yleiskaava 

 

Kirkonseudun osayleiskaava on laadittu 18.5.1982 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 

17.1.1983. Kirkonseudun osayleiskaavassa valtatien varteen sekä Lehmuskankaan alueelle on 

osoitettu teollisuutta TT, T sekä TY. Peltorinteen alue on osoitettu pientalovaltaisena väljänä 

asuntoalueena AP-1.  Laukeelan pohjavesialueen rajaus pv on eteläreunassa. Valtatien ja Pun-

kalaitumentien liittyminen on osoitettu eritasoristeyksenä. 

 

Kartta 3. Ote kirkonseudun osayleiskaavasta (pienennös). 
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2.3.2  Asemakaavat 

 

Laukeelan kylän Peltorinteen alueelle on voimassa 1986, 1992 sekä 1999 laaditut asemakaa-

vat. Kaavoissa suunnittelualue on osoitettu:  

- erillispientalojen korttelialueena AO ja AO-1 
- liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena KLT 
- teollisuus- ja varastoalueena T, TY, TY-1 
- maa- ja metsätalousalueena M,  virkistysalueena VL, VK, suojaviheralueena EV sekä lii-

kenne- ja  katualueena 
Valtatien ja Punkalaitumentien risteysalue on huomioitu eritasoliittymävarauksena. 

Asemakaava-alue on toteutunut osittain kaavassa osoitettuun käyttöön. 

 
Kartta 4. Ote Peltorinteen alueen asemakaavoista (pienennös). 
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2.3.3  Ranta-asemakaava 

Alueella on voimassa kolme ranta-asemakaavaa. 

Rutajärven Vohlissaaren ranta-asemakaavaan (vahvistettu 24.8.1992) kuuluu Vohlissaari, Kal-

liosaaret ja ympäröivää vesialuetta sekä  alue mantereelta Hakaraivanlahden kohdalta. Vohlis-

saareen on osoitettu yhteensä kuuden  loma-asunnon rakennuspaikka. Saarien muu maankäyt-

tö on osoitettu retkeily- ja virkistysalueena sekä maa- ja metsätalousalueena. Mantereelle on 

osoitettu  venevalkama saarelle osoitettuja loma-asuntoja varten sekä maa- ja metsätalousalue. 

 

Kartta 5. Ote Vohlissaaren ranta-asemakaavasta (pienennös). 

 

Niemelänniemen rantakaavassa (vahvistettu 24.8.1992) on osoitettu 13 loma-asunnon raken-

nuspaikka. Muu alue on pääosin maa- ja metsätalousalueena.  

Kartta 6. Ote Niemelänniemen ranta-asemakaavasta (pienennös). 
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Rutajärven länsirannalla, Peltoniemen rantakaavassa (vahvistettu 8.1.1976) on osoitettu 18 

loma-asunnon rakennuspaikka. 

Kartta 7. Ote Peltoniemen ranta-asemakaavasta (pienennös). 

 

2.3.4  Muut maankäyttösuunnitelmat 

  

Alueelle on laadittu kaksi maankäyttösuunnitelmaa. Kajaniemen alueen maankäyttösuunni-

telmassa (vahvistettu 27.5.1966) on osoitettu 13 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Muu maan-

käyttö on pääosin maatalousaluetta. Suunnitelmassa on varattu alueet pallokentälle ja leikki-

paikalle sekä Kajalahteen on osoitettu uimaranta. 

 

Kartta 8. Ote Kajaniemen alueen maankäyttösuunnitelmasta (pienennös). 
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Osalle Järvenpään tilaa on laaditussa (7.5.1984)  palstoitussuunnitelmassa on erillispientalojen 

korttelialueelle osoitettu kuusi rakennuspaikkaa. Rantaan on osoitettu yksi loma-asunnon ra-

kennuspaikka. 

 

Kartta 9. Ote Järvenpään tilan palstoitussuunnitelmasta (pienennös). 

  

Naurismonlahden läheisyydessä  on kaksi palstoitussuunnitelmaa. Hirmun tilalle 13:72 ja ti-

lalle 7:137 (hyväksytty 1996). 

 

2.3.5  Rakennusjärjestys 

  

 Urjalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.3.2001. 

 

2.3.6  Rakennuskielto 

 

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

 

2.3.7  Pohjakartta 

 

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen vektorimuotoista kartta-aineistoa sekä numee-

rista kiinteistörajatietoaineistoa.  

 

2.3.8  Muut suunnitelmat  

 
• Urjalan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on Urjalan kunnan ja Pirkanmaan ympä-

ristökeskuksen  vuonna 2000 tekemä selvitys kunnan pohjavesialueista, niiden syntytavas-

ta ja niihin kohdistuvista riskeistä. Selvityksessä on käsitelty myös maankäytön ohjausta 

pohjavesialueilla. 

Suunnittelualueelle sijoittuu  

- Laukeelan I. luokan pohjavesialueen lounaisosa on kaava-alueella.  Suurin osa aluees-

ta  sijoittuu valtatien itäpuolelle. Pohjaveden muodostumisalueeksi (koko alue) on ar-

vioitu 0,43 km
2
 . Alue on seutukaavassa vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue PV1 
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(501ja pohjavedenottamolle ET1 (507) on varattu alue Turku-Tampere –valtatien itä-

puolella.  

- Juurtinkankaan II luokan pohjavesialue Huittisiin, Urjalan taajamaan ja Halkivahaan 

johtavan tien risteysalueella. Pohjavesialue muodostuu harjujaksosta ja siihen liitty-

västä harjudeltasta. Rauta- ja mangaanipitoisen veden omaavan pohjavesialueen pinta-

ala on 0,72 km
2  

 ja arvioitu antoisuus 190 m
3 
/d. (EI SEUTUKAAVASSA) 

 

• Pirkanmaan haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelma 2001 (Pirkanmaan liitto, 

Pirkanmaan TE-keskus, Pirkanmaan ympäristökeskus). Yleissuunnitelmassa käsitellään 

keskeisimpiä vesihuollon kehittämistarpeita ja toimenpiteitä lähivuosina Pirkanmaan maa-

kunnan alueella. 

 

• Maaseutumaiseman hoitosuunnitelma Kankaanpään tilalle (Johanna Jahkola. 1999). 

Rutajärven itärannalla sijaitsevalta ainakin 1500-luvulta asutetulta tilalta on tehty esihisto-

riallisia löytöjä ja tilalla on mm. yli 6 ha hakamaa-perinnebiotooppi Hakaraivan eteläreu-

nassa. 

• Urjalankylän vesihuollon yleissuunnitelma (Maa ja Vesi, 1998) 

Suunnitelmassa vaihtoehtoiset ratkaisut Urjalankylän vesihuollon toteuttamiseksi. 
 

• Urjalan vesihuollon kehittämissuunnitelma on tekeillä 
 

 

2.3.9  Selvitykset ja inventoinnit 

 
• Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset. Pirkanmaan liitto. Julkaisu B 36, 1996.  

 
• Kiinteiden muinaisjäännösten huomioonottaminen Urjalankylän osayleiskaavassa. 

Tampereen museot. Diar 151/5423/2001. Luettelo ja kartta kiinteistä muinaisjäännöksistä 

Urjalankylän alueella. 

 
• I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus 2002. Vadim Adel. Tam-

pereen museot. Maakunnallinen yksikkö. 2002. Selvityksessä on alustavasti karttaan mer-

kityt alueet ja kirjalliset selvitykset kohteiden luonteesta. 

 
• Urjalan rakennusinventointi  2002, Urjalankylä. Kankaanpää ja Laukeela (Jari 

Heiskanen. Pirkanmaan maakuntamuseo. Maakunnallinen yksikkö). Invetoinnissa on  

kuvattu  ja arvioitu alueen kulttuuriympäristön vaiheita ja tiestöä sekä rakennuskantaa. In-

ventoituja arvoalueita on kolme: Urjalankylä, Kankaanpää ja Laukeela. Arvokohteita on 

yhteensä 51. Kohteet kohdassa 4.3 ja sijainti liitteessä 7. 

 
• Hakaraiva on arvotettu valtakunnallisessa ”Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuoje-

lun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventointi” -selvityksessä arvokkaaksi kal-

lioalueeksi luokkaan 4 (asteikolla 1-7, 1 on paras). Hakaraivasta todetaan, että se on geo-

logisesti, biologisesti sekä maisemallisesti suojelullisesti merkittävä kallioalue. Sen moni-

käyttö, luonnontilaisuus ja lähiympäristökin arvotettiin jopa hyvin merkittäväksi. Länsi- ja 

pohjoisosan kalliojyrkänteet, näköala Rutajärvelle ja ympäristön peltoaukeille ja järveltä 

takaisin Hakaraivalle arvioitiin edustavaksi. Biologista arvoa on etelänevan lehtolaikuilla 

ja pohjoisosan kuljunevalla. Kallioalueen Rutajärven puoleinen reuna on luonnonsuojelu-

aluetta. (Luontoselvitys) 

 

• Pirkanmaan harjuluontoa on selvitetty Valtakunnallisessa harjututkimuksessa 44/1990. 

Siinä todetaan Juurtinkankaan harjualueen olevan osa maaseudun kulttuurimaisemaa, 

tienvarsimaisemaa ja ympäristöstään selvästi erottuva monikäytön kannalta jokseenkin 

merkittävä harjualue. Arvioinnin mukaan Juurtinkankaan alueella pyritään säilyttämään 
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sille tyypillinen kasvillisuus ja se tulisi säilyttää maisemansuojelualueena lievin määräyk-

sin. Kohteesta lisää kohdassa 5.2.4 kasvillisuus ja 5.2.2 maaperä. 

 
• Tielaitoksen Hämeen tiepiirin toimenpideselvitys kevyen liikenteen väylän rakenta-

misesta  maantielle 230 Huittinen – Urjala, välillä Urjalankylä – Urjala 1999. Hanke-

ehdotuksessa päädyttiin erilliseen kevyenliikenteen  väylään tien pohjoispuolelle. 

 

• Urjalankylän Valkeakankaan ja Kajaniemen kallioalueita koskee selvitys ”Kanta-
Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen vuosina 1993-95 inventoidut kallioalueet: 
Arvoluokkien 5 ja 6 kuvaukset ja karttarajaukset”. Suomen ympäristökeskus. Luonto- 

ja maankäyttöyksikkö. Helsinki.1998. Tarkemmin kohdassa 5.2.2 Kallio- ja maaperä. 

 

• Kortejärven linnustoselvitys v. 2000. Urjalan Kortejärvi. Taigabird Oy. Humppila. Sel-

vityksessä on lintulajien lisäksi kartoitettu Kortejärven kasvillisuutta.  

 

• Kortejärven hoito- ja käyttöselvitys. Kortejärvi-hanke. Minna Uusiniitty. 2000. Selvitys 

sisältää mm. järven kasvillisuuden selvityksen ja suppeahkon selvityksen alueella tava-

tuista perhosista. Kortejärvi on Natura 2000-verkostossa oleva runsasravinteinen eli eutro-

finen vesialue, joka on hyvin herkkä hajakuormitukselle. Lisää kohdissa Vesistöt ja Kas-

villisuus.  

 

• Kaavoitustyötä varten on tehty erillinen Urjalankylän luontoselvitys (Tuuli Pakkanen. 
Urjalan kunta 2001). Tuoreessa selvityksessä kuvataan yleisesti kylän luonnonoloja ja 

maisemaa jonka lisäksi on kartoitettu yksityiskohdittain erilaisia luontotyyppejä. Maise-

mallisin ja luonnonsuojelullisin perustein arvotetut kohteet on jaettu A, B ja C-luokkaan ja 

annettu mahdollinen toimenpidesuositus. A-luokka, eli luonnonsuojelullisesti ja maise-

mallisesti arvokkaat kohteet, sisältää 16 kohdetta. B-luokkaan eli kohteisiin, joissa on 

jonkin verran luonnonsuojelullista tai maisemallista arvoa sisältyy 23 kohdetta. Loput 

kohteet kuuluvat C-luokkaan; kohteisiin, joissa ei ole erityisiä luonto- ja maisema-arvoja. 

Kohteet kohdassa 5.4.4 ja sijainti liitteessä 6. 

 

• Maankamara. Geologian tutkimuskeskus.2000. Kallio- ja maaperä on selvitetty karttana 

ja selostusosana. Selvityksessä on otettu kantaa myös maan rakennettavuuteen. 

 
• Yleisten teiden melutilanne v. 1999. Hämeen tiepiirin selvitys (Luonnos 14.8.2000) si-

sältää kartan valtatie 9 melualueesta Urjalan kohdalla. 

 
• Ampumaradan meluselvitys (Insinöööritoimisto Paavo Ristola). Selvityksessä on kar-

toitettu Urjalan ampumaradan melutasoja ympäröiville asuintiloille ja –alueille. 

 
• Pirkanmaan asiointi ja vaikutusaluetutkimus 2000. Pirkanmaan liitto. Julkaisu B 80. 

2002 
 

2.3.10 Muut lähteet 

 
• Rutajärven vedenlaatutietoja. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 

www.kvvy.fi 

 

• Juurtinkankaan pohjavesialue (maa-ainesten otto).  Kokonaisottomäärä alueelta on 

100 000 m3 ja suojakerrosvahvuus luvan mukaan 3 m.  
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3. MAANOMISTUS 
 

Suunnittelualue on enimmäkseen yksityisomistuksessa. Urjalan kunta sekä yritykset ja yhdis-

tykset omistavat yksittäisiä maa-alueita. Laajin kunnan omistama alue sijaitsee koulun ympä-

ristössä.  

 

LIITE  3  Maanomistus merkittävimpien  maanomistajien osalta on esitetty liitekartassa 3 . 

 

4. KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 
4.1 Rakenne ja historia 
 

Urjalankylä on vanhaa asuinseutua, jonka alueelta on tehty useita kivi- ja rautakautisia löytöjä. 

Urjalankylä onkin ollut Urjalan keskustaajama aina 1800-luvun alkuun saakka. Kyläalueilla  

on säilynyt vanhaa rakennuskantaa ja muita nähtävyyksiä vanhan kirkonkylän ajoilta. Edusta-

via ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita löytyy edelleen. 
 

Vanhimmat merkit ihmisistä on nähtävissä kylän keskustan luoteispuolella, jossa Häihälän, 

Vuorelan ja Päivölän tonteilta on löydetty rautakautinen polttokalmisto, kuppikiviä ja asuin-

paikka. Näiden lisäksi viitteitä vanhasta asutuksesta, erilaisia kiviröykkiöitä, löytyy kylästä  

mm. Naurismon liepeiltä. 

 

Historiallisella ajalla Urjalankylä on ollut Urjalan suurimpia kyliä. Kantakyliä, joista on mer-

kintä vuoden 1539 maakirjassa oli Airanteen, nykyisin Rutajärven, kulmakunnalla 25, joissa 

oli yhteensä 91 taloa. Suurimmassa, Urjalankylässä, oli tällöin 11 taloa; Astala, Anttila, Im-

mala, Koppala, Naurismo, Pauhari, Siukola, Uotila ja Yntälä. Näiden lisäksi oli kaksi historia-

tiedoista myöhemmin kadonnutta taloa. 

 

Edellä mainituista Astala, Naurismo ja Pauhari löytyvät edelleen toimivina tiloina kylästä. 

Muita kantatalojen osataloja olivat Häihälä, Simola, Niemelä (nyk. Sillanpää), Kantala ja Kai-

tanen. Keskustassa on myös vanha Ranta-Nikkilän osatalo. Pauharin ja Astalan tavoin 1930-

luvulla siirretyt Kylä-Nikkilä ja Iso-Uoti (nyk. Riihenmäki) omaavat taloina pitkän asutushis-

torian. Talojen lukumäärä oli v. 1870 noussut jo 24 taloon. 

 

Peltopinta-ala lisääntyi asutuksen ja väkiluvun kasvun myötä. Ensimmäiset torpat Urjalanky-

lässä perustettiin v. 1773. Aluksi torppia saivat perustaa vain kartanot, myöhemmin myös ta-

lonpoikaistilat. Torppia oli v. 1870 Urjalankylän alueella 46 kpl. Entisiä torppia olivat Vati-

lahti, Kajaniemi, Lielahti ja Järvensivu. 

 

Kolmas maisemaa muokkaava rakennusryhmä talojen ja torppien lisäksi olivat erilaiset itsel-

lis-, mäkitupa-, eläke-, asuntotontti-, palstatila- ym. mökit, joista useimpien rakennusaika 

ajoittui 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkupuolelle. 

 

Kylän keskusta on sijoittunut Rutajärven ja Kortejärven yhdistävän lyhyen joen rannoille. Ur-

jalankylä toimi kirkonkylänä aina v. 1807, jolloin kirkko siirrettiin Laukeelaan. Tästä ajasta 

on muistona 1400-luvulta oleva kivinen sakasti ja entinen lukkarin asunto. Kuninkaan kartas-

tossa 1700-luvun lopulla kylän läheisyydessä olevat pellot on jo raivattu nykyiseen kokoon. 

Laaja Kortejärvestä Laukeelaan ulottuva peltoalue oli niittyä. 

 

Tiestö vanhojen kylien välillä on vanhaa perua. Vanha tielinjaus on noudatellut suurelta osin  

nykyistä Punkalaitumentietä keskiajalta saakka. Kapea ratsutie levennettiin 5-6 metriseksi 

maantieksi 1700-luvun lopulla. Lähes sadan vuoden päästä v. 1870 tietä parannettiin ja raken-

nettiin Urjalankylän nykyinen kaksiaukkoinen kivisilta. Reitti Satakunnasta Hämeenlinnaan ja 

Helsinkiin kulki Urjalankylän kautta. 1930-luvulla tien mutkia oikaistiin, mutta työ saatettiin 
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loppuun vasta 1950-luvulla. Satoja vuosia vanha tielinjaus on edelleen käytössä useissa pai-

koissa sivutienä. 

 

Hunningolla olevasta tieristeyksestä on maininta jo 1500-luvun lopulla. Risteyksen tuntumas-

sa on ollut ns. teiliniitty, teloituspaikka. Harjuniitty on hävinnyt soranoton yhteydessä.  

 

Maisemaa ovat muuttaneet myös valtion eli kruunun toimenpiteet tuottavuuden kohentami-

seksi. 1857 annettiin isojakoasetus, jossa määrättiin yhteiset metsät jaettaviksi ja talojen haja-

naiset pellot ja niityt yhdistettäväksi suurempiin lohkoihin. Lopullinen täydennysjako, uusja-

ko, suoritettiin Urjalankylässä 1920-1930 –luvulla. Tällöin siirrettiin mm. Astalan, Pauharin, 

Säterin, Kylä-Nikkilän ja Iso-Uotin talot lähemmäksi uusia, yhtenäisiä peltoaloja. 

 

I maailmansota jätti jälkeensä pitkän vyöhykkeen maalinnoituksia sisämaahan. Urjalankylässä 

järvien väliin joen itäpuolelle mäkialueille sijoitettiin linnoitukset, juoksuhaudat ja korsut.  

Niiden taakse rakennettiin yhdysteitä helpottamaan joukkojen liikuttamista. Linnoituksia ei 

käytetty alkuperäiseen tarkoitukseensa, mutta jälkensä ne ovat jättäneet alueen maisemaan ja 

historiaan. 

 

Kaupankäyntiä harjoitettiin Häihälän, Säterin ja Immalan taloissa jo 1800-luvun alkupuolella. 

Varsinaiset kaupparakennukset, mm. edelleen jäljellä olevat Kauppila ja Maunola, rakennet-

tiin hieman myöhemmin. Ennen II maailmansotaa alkanutta kutomotoimintaa harjoitettiin 

mm. Pekkilässä, Anttilassa, Kauppilassa ja kylän länsipuolisten peltojen laidassa. Jo ennen so-

tia toimi autokorjaamo kylän itäpuolella. 1800-1900 –lukujen vaihteessa toimintansa aloitta-

neista nuorisoseura Pyrinnön talo, työväenyhdistys Kipinän talo ja Rautamäen tuntumassa si-

jainnut meijerirakennus ovat hävinneet.  

 

Kylä alkoi toimeliaan 1900-luvun alun jälkeen hiljentyä. Sotien jälkeen muuttoliike kaupun-

keihin lisääntyi  ja tilat autioituivat. Urjalankylän historiaa on löydettävissä kylän koillispuo-

lelle perustetussa ulkomuseossa, jonne on koottu vanhoja rakennuksia ja josta löytyy myös 

venäläisten rakennuttamia juoksuhautoja. 

 
 

4.2 Alueiden nykyinen käyttö 
 

Alueen rakenne on muodostunut tyypilliseen tapaan maanteiden varrelle, vesistön ja suotuisi-

en viljely-ympäristöjen läheisyyteen.  Maankäyttö on vakiintunut monin paikoin melko selvä-

piirteisesti (pellot, metsäselänteet, rakennettu ympäristö). Laaksovyöhykkeen yhtenäiset ja  

laajat peltoalueet ovat säilyneet pääosin rakentamattomina ja viljelykäytössä. Myöhäisempi 

rakentaminen on muuttanut etenkin ranta-alueiden maankäyttöä ja lisännyt vesialueiden käyt-

töä. 

Nykypäivänä Urjalankylän luonnonympäristö on edelleen monipuolinen, vaikka maisemaa 

onkin muokattu jo satoja vuosia. Alueelta löytyy hyvin säilyneitä erilaisia metsiä, peltoja, jär-

viä saarineen ja vehmasta jokirantaa. Ranta-alueella on paikoitellen hyvinkin tiiviisti kesä-

mökkejä ja pientaloasutusta. Toimivia tilakeskuksia on enemmän laajojen peltoalueiden yh-

teydessä. 

 
LIITE 1 Liitekarttaan 1 on koottu suunnittelualueen maankäyttö. 

 
Asutus 
Kyläalueiden pienimittakaavainen rakentaminen ja ympäröivät tilakeskukset muodostavat eh-

jiä kokonaisuuksia. Rakentaminen  on sijoittunut metsäkumpareille sekä osittain pelto- ja met-

säalueiden reunavyöhykkeisiin ranta-alueiden läheisyyteen. Asutuksen pitkät perinteet ovat 

selvästi havaittavissa. 
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Yhtenäisiä pientaloasutusalueita on sijoittunut monin paikoin Punkalaitumentien varrelle. 

Yleisilme on melko tiivis Urjalankylän ja Naurismonlahden kohdalla. Rutajärven ranta-

alueiden rakentaminen on melko yhtenäistä lukuun ottamatta suunnittelualueen itäosaa. Ranta-

alueen ulkopuoleista loma-asutusta on varsin paljon   etenkin alueen itäosassa. Uudisrakenta-

minen on lisääntynyt viime vuosina tasaisesti. Rakentaminen on  kokonaisuutena väljää. Ra-

kennukset ovat pienipiirteisiä 1-2 kerroksisia asuinrakennuksia ja loma-asuntoja sekä tilakes-

kuksiin liittyviä rakennuksia.  

 

Palvelut 
Alueen palvelutarjonta on vähäistä ja tukeutuu Urjalan taajaman palveluihin. Urjalankylässä 

sijaitsee ala-asteen koulu ja leirintäalue Lielahdessa. Julkista palvelutarjontaa on enemmän 

Peltorinteen alueella valtatien varressa. 

 

Virkistys 
Alueella on kaksi kunnan ylläpitämää uimarantaa. Kauniston rannassa on Urjalankylän tanssi-

lava, sauna ja veneiden laskupaikka.  Urjalankylässä on myös kesäteatteri.  Alueen luonto on 

lähellä ja luontoon liittyvät harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Mahdollisuudet ulkoiluun, 

pyöräilyyn, kävelyyn, hiihtoon, kalastukseen, hevosurheiluun, metsästykseen, veneilyyn ja si-

säliikuntaan ovat olemassa. Lintutorni sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella Kortejärven rannal-

la. 

 
Maa- ja metsätalous 
Maataloudella on alueella vanhat perinteet. Nykyisistä pelloista  monet ovat olleet viljeltynä ja 

käytössä pitkään. Pellot  ovat hyvälaatuisia  ja säilyminen viljelykäytössä olisi toivottavaa 

edelleenkin. Uusien peltojen raivaukseen tai metsitykseen  ei liene tarvetta. Alueella sijaitsee 

nykyisin 19 toimintaansa harjoittavaa maatalouden tilakeskusta. Varsinaisia maatalouden 

suuryksiköitä ei sijoitu alueelle.  Merkittäviä yksittäisiä tiloja ovat Kankaanpään perinnetyyp-

pinen tila, Hessi-tallin hevostila ja hevosurheilukeskus sekä Kaitasen villisikatarha.  

  

Liikenne 
LIITE 2 Liitekarttaan 2 on koottu suunnittelualueen liikenneverkko ja yhdyskuntatekninen huolto.  

 

Kaava-alueen  rajana idässä on valtatie 9. Alueelle sijoittuu maantie 230 eli Punkalaitumentie,  

Huittinen-Urjala. Tielaitos on hyväksynyt vuonna 1999 tien matkailutieksi (Taikayöntie). 

Muihin yleisiin teihin kuuluu Halkivahantie. Valtatie 9 ja maantien 230 liittymään on suunni-

teltu Lehmussuon eritason liittymä. 

 

Punkalaitumentie (maantie 230) on vilkkaasti liikennöity. Lehmussuon risteyksen ja Hunnin-

gon risteyksen välillä liikennettä on 2100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Halkivahantiellä liiken-

nettä on 600 ajoneuvoa/ vrk. Punkalaitumentiellä Hunningon ja Kiimankulman risteyksen vä-

lillä ajaa vuorokaudessa 1400 ajoneuvoa ja Kiimankulman risteyksen länsipuolella  690 ajo-

neuvoa. Kiimankulman tiellä liikennettä on 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Raskasta liikennet-

tä Kiimankulman risteyksen ja Laukeelan välillä ajaa 60 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-

turvallisuuden kannalta koko Punkalaitumentie on vaarallista aluetta, erityisesti risteysalueet, 

mäet ja kivisillan kohta. Raskaan liikenteen kannalta ongelmallisin on Urjalankylän kivisillan 

kohta. 

 

 

Linja-autoyhteydet Urjalankylästä Laukeelaan ovat arkisin päiväsaikaan hyvät, mutta iltaisin 

ja viikonloppuisin heikot.  

 

Liikenneverkko on nykyisellään melko kattava. Puutteina ovat yhteys leirintäalueelta eteen-

päin Nuutajärvelle sekä puutteet kevyen liikenteen yhteyksissä. Reitille Urjalankylä-Laukeela 

on Tielaitos laatinut vuonna 1999 toimenpideselvityksen kevyen liikenteen rakentamisesta. 

Hanke ei sisälly Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2001-2005. 



                                                     URJALAN KUNTA      URJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA 17 

 

 

Yhdyskuntatekniikka 
Urjalankylän kiinteistöjen vedenhankinta ja jätevesien käsittely tapahtuu kiinteistökohtaisin 

järjestelyin. Urjalankylän länsipuolella sijaitsevan leirintäalueen jätevedet käsitellään maa-

suodatusjärjestelmällä. Laukeelassa tekninen verkosto on rakennettu Peltorinteen kaava-

alueelle. 

  

Urjalankylään on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Vaihtoehtovertailujen pohjalta kun-

nassa päädyttiin Nuutajärveltä Rutajärven kautta Urjalankylään ja sieltä edelleen kirkonkylään 

johtavaan linjaukseen. Sanmassa yhteydessä hoidettaisiin myös Urjalankylän vedenhankinnan 

ja –jakelun pääverkostot kirkonkylän suunnasta. 

 

Kauniston pihassa on yksi jätehuollon keräyspiste sekä kesäaikaan yksi keräyspiste Kajanie-

messä. Jätehuolto toimii sopimusperusteisena. 

 

4.3 Erityispiirteet ja suojelukohteet (Kulttuuriympäristö) 
 

LIITE 7 Kulttuuriympäristön kohteet liitteessä 7 
 

Urjalankylän kulttuurimaisema (valtakunnallisesti arvokas) 

Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäris-

töt –julkaisu mainitsee  Urjalankylän kulttuurimaiseman keskeiset kohteet: 

Vanha kivisakasti  ilmeisesti 1400-luvun jälkipuolelta. Sakariston ympärillä on vanha kalmis-

to, joka on poistunut käytöstä 1806. Sakastin lähellä on vanha lukkarila, jonka rakennus on 

mahdollisesti 1700-luvun lopulta.  

Urjalankylän kaksiaukkoinen kivisilta on rakennettu 1871 Kalle Kuorikosken johdolla. Sillalla 

on maisemallinen yhteys kivisakastiin. 

Simolan tila. 

Yntälän tilan, päärakennus vuodelta 1857. 

Häihälän jugendasuinen päärakennus. 

Astalan tilan rakennusryhmä. 

Museoalueella  on asuinrakennnus 1700-luvulta, keinutuolinikkarin verstas, neljä aittaa ja 

tuulimylly. 

Lisäksi on I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita, joista osa on entisöity. 

 

Kiinteät muinaisjäännökset  

Muinaisjäännösluokat: 

1= valtakunnallisesti merkittävä  muistomerkki, jonka säilyminen on turvattava kaikissa olo-

suhteissa 

2= muinaisjäännös, jonka arvon selvittäminen edellyttää tarkempia tutkimuksia 

3= tuhoutunut tai loppuun sakkaa tutkittu kohde, ei enää rauhoitettu. 

 

7. Pajamäki, rautakautinen hautaröykkiö.(MJ.rek.nro 887 01 0007. Luokka 2.) 

8. Naurismo 1, rautakautisia kiven- ja maansekaisia röykkioitä. (MJ.rek.nro 887 01 0008. 

Luokka 2.) 

9. Naurismo2, kiven- ja maansekainen röykkiö ja kumpu. (MJ.rek.nro 887 01 009. Luokka 2.) 

10. Sillanpää, Kiven- ja maansekaisia röykkiöitä. (MJ.rek.nro 887 01 0010. Luokka 2.) 

11. Lauha, kiven- ja maansekaisia röykkiöitä ja kiveyksiä. .(MJ.rek.nro 887 01 00011. Luokka 

2.) 

33. Häihälä1, rautakautinen polttokalmisto ja asuinpaikka. .(MJ.rek.nro 887 01 0033. Luokka 

1.) 

34. Kukkuramäki, rautakautinen polttokalmisto ja asuinpaikka. .(MJ.rek.nro 887 01 0034. 

Luokka 2.) 

35. Häihälä 2, neljä kuppikiveä.(MJ.rek.nro 887 01 0035. Luokka 1.) 
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Ensimmäisen maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset (Vadel, Adim. Tampereen muse-

ot. Maakunnallinen yksikkö. 2002.)  

Alueet:  

39/1 Urjalankylä, linnoitusalue 1(Sarvikankaronmäki) 

39/2 Urjalankylä, linnoitusalue 2 

39/3 Urjalankylä, linnoitusalue 3 (Museomäki) 

39/4 Urjalankylä, linnoitusalue 4 (Riihimäki) 

39/5 Urjalankylä, linnoitusalue 5 (Roopertinmäki) 

39/6 Urjalankylä, linnoitusalue 6 (Koulun mäki) 

39/7 Urjalankylä, linnoitusalue 7 

39/8 Urjalankylä, linnoitusalue 8 (Vanhan Astalan mäki) 

39/9 Urjalankylä, linnoitusalue 9 (Pappilanmäki) 

39/10 Urjalankylä, linnoitusalue 10 

 

Rakennuskohteet: 

Urjalan Rakennusinventointi 2002 –julkaisussa kiinteistöt ja arvoalueet jaettiin neljään arvo-

luokkaan: valtakunnallisiin (V), maakunnallisiin (M), paikallisiin (P) ja maisemallises-

ti/historiallisesti (m/h) arvokkaisiin. 

 

Arvoalueet:   
Urjalankylä  

- Häihälä   P  

- Kantala  P 

- Naurismonmäki m/h  

- Urjalankylä V 

 
Kankaanpää  M 
1 Kankaanpään kiinteistö M  

 
Laukeela 
1 Metsolan kiinteistö P 

   

Kiinteistöt: 

1 Alanko   

2 Ali-Simola  M  

3 Anttila  P 

4 Astala  P 

5 Hakala  P 

6 Häihälä  M 

7 Ihamäki  P 

8 Jokiranta  P 

9 Järventausta  - 

10 Kaitanen  - 

11 Kajamäki  P 

12 Kangas  P 

13 Kantala  P 

14 Kauppila  M 

15 Kissankulma  m/h 

16 Kotiaho  m/h 

17 Kotilahti  P 

18 Kotipelto  P 

19 Koulu  P 

20 Krouvi  - 

21 Kulmakallio  P 
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22 Kylä-Nikkilä  m/h 

23 Lehto  P 

24 Lepistö  m/h 

25 Lepola  m/h 

26 Leppälä  - 

27 Lielahti  - 

28 Mattila  P 

29 Maunola  P 

30 Naurismo  m/h 

31 Pekkilä (puretttu) P  

32 Peltomäki  P 

33 Peltonen ja Peltola m/h 

34 Päivölä  P 

35 Rantala  m/h 

36 Riihenmäki  - 

37 Savilahti  m/h 

38 Sillanpää  m/h 

39 Simolanmäki  M   

40 Soukko  M 

41 Taka-Uotila  P 

42 Tervamäki  P 

43 Urjanmäki (Museo) - 

44 Vanha-Astala M  

45 Vanha-Helin  M 

46 Vastamäki  P 

47 Vatilahti  m/h 

48 Viertola  P 

49 Vuorenpää  P 

50 Yli-Simola  P 
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5. LUONNONYMPÄRISTÖ 
 

Urjalan sijainti Pirkanmaan ja lounaisen Hämeen rajaseudulla jakaa sen kahteen erilaiseen 

seutuun Suomen maisemamaakunnallisessa aluejaossa. Länsiosa, jossa suunnittelualue sijait-

see, kuuluu Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Suurin Urjalan järvistä on Rutajärvi, joka rajoittuu 

osayleiskaavan eteläosaan.  

 

Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu eteläboreaaliseen vuokkovyöhykkeeseen. Vanhat rehevät 

lehdot on aikoinaan raivattu pelloiksi. Suurin osa metsistä kuuluu mustikkatyypin tuoreisiin 

kangasmetsiin, mutta myös kosteampia lehtomaisia kankaita esiintyy. Kuivemmilla paikoilla 

harjuilla ja moreenimäkien laeilla kasvaa kuivahkoa mäntyvaltaista puolukkatyypin kangas-

metsää. Kallioalueilla esiintyy kuivempia kanerva- ja jäkälätyypin kangasmetsiä. 

 

 

5.1 Maisemarakenne 
 

Urjalankylä sijaitsee järvien välissä laaksoalueella, jossa pellot, metsäiset mäet ja kalliomaat 

vuorottelevat vaihtelevasti. Luode-kaakko –suuntaisena esiintyvän harjujakson mäistä muo-

doltaan vaikuttavin on Rutajärven koilliskulmassa sijaitseva jyrkkärinteinen Hakaraiva. Myös 

pohjoispuolisen Kortejärven ja eteläisen Rutajärven välissä sijaitsevan Valkeakankaan pit-

känomainen selänne kohoaa yli 40 metriä järvien pintaa ylemmäksi. Järviä yhdistää kylää hal-

kova jokiuoma laskien pohjoiseen Kortejärveen. Rutajärven koillis-itäosassa on muutama pai-

koin kallioinen ja jyrkkärantainen saari ja monet metsäiset nimennokat työntyvät järveen saa-

den aikaan suojaisia poukamia. 

 

Pellolta kohoavien selänteiden alarinteillä ja matalilla kumpareilla sijaitsee asutus. Vanhim-

mat jäljet asutuksesta löytyvät mm. Rutajärven pohjoisrannalta mäenrinteellä. Esihistorialliset 

löydöt ovat Rutajärven ja Kortejärven välissä aivan samoilla paikoilla kuin nykyinen asutus 

sijaitsee.Urjalankylä on ollut Urjalan keskustaajama 1800-luvulle saakka. 

 

5.2 Luonnonolot 
 

5.2.1 Vesistöt  

 
Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Rutajärvi on kunnan suurin järvi 10,5 km

2 
 pinta-alallaan. 

Syvyys on enimmillään 22,5 m. Rehevään, tummavetiseen järveen kohdistuu voimakasta ha-

jakuormitusta pelloilta, metsistä ja loma-asutuksen tuomana. Läheisen Nuutajärven taajaman 

jätevedet ohjautuvat käsittelyn jälkeen Nuutajoen kautta Rutajärveen. Alusvesi on vähähappis-

ta ja sisäinen kuormitus rehevöittää järveä osaltaan. Veden yleislaatu on tyydyttävä. Suojai-

simmat lahdet ovat lähes umpeenkasvaneita.  

 

Rutajärven vesi laskee pienen jokiuoman kautta pohjoispuoliseen Kortejärveen, joka on jo lä-

hes umpeenkasvanut arvokas lintuvesi. Hyvin matala järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesi-

en suojeluohjelmaan sekä Natura 2000 –verkostoon. Järven pintaa on laskettu 1940-luvulla 

noin 40 cm viljelyalan lisäämiseksi alavilla rannoilla. 

 

Kortejärvessä veden luontaiseen rehevyyteen vaikuttaa kallioperä pääasiassa maaperän ja il-

maston välityksellä. Kortejärven ranta-alueilla kallioperä on melko emäksistä kiilleliuskettä, 

joka on kasvillisuuden kannalta suotuisaa. Kiillealueiden moreenimaaperässä on liukenevaa 

kalia. Peltoalueet sijaitsevat alavilla savimailla Kortejärven rannoilla, jolloin varsinkin tulva- 

ja runsassateisina aikoina ravinteet pääsevät vesistöihin laskuvesien mukana. 

 



                                                     URJALAN KUNTA      URJALANKYLÄN OSAYLEISKAAVA 21 

Pohjavesi 

 

Juurtinkankaan II luokan pohjavesialue muodostuu harjujaksosta ja siihen liittyvästä harjudel-

tasta. Aines on hyvin lajittunutta karkeaa hiekkaa ja soraa. Eteläreuna on hienompaa ainesta. 

Juurtinkankaan luoteisreunalla on useita lähteitä.  

 

5.2.2 Kallioperä ja maaperä  

 

Kiillegneissivyöhyke kulkee Kortejärven eteläosiin ja Kortejärven ja Rutajärven väliselle alu-

eelle. Amfiboliittia esiintyy muiden kivilajien seassa ja muutamana kapeana vyöhykkeenä 

kiillegneissin kyljessä. Rutajärven pohjoisrannalla on yhtenäinen dioriittialue. Muualla kallio-

perä on etupäässä granodioriittia ja tasarakeista graniittia.  

 

Maan viljavuuden ja luonnon kannalta edullisia kivilajeja ovat kalkkivaikutteiset kivilajit, 

joista edellä mainituista ovat kiillegneissi, amfiboliitti ja dioriitti Rutajärven ja Kortejärven 

välisellä alueella.  

 

Laaja Valkeakankaan-Lonkanvuoren kallioalue (arvoluokka 5) sijaitsee Kortejärven ja Ruta-

järven välissä Urjalankylästä luoteeseen. Korkein kohta on 143 m.p.y. Alueen silokalliopinnat 

ovat paikoin tavanomaista hieman laaja-alaisempia selänteitä. Lounais- ja länsijyrkänteet 

muodostavat korkeita pystyseinämäpintoja, paikoin ylikaltevia ja tyveltä louhikkoisia. Kallio-

perä on pääasiassa keskirakeista granodioriittia. 

 

Pienempi Kajaniemen kallioalue sijaitsee Rutajärven länsirannalla (arvoluokka 5). Kohde on 

maisemallisesti merkittävä, jyrkkäpiirteisistä pienistä kallioharjanteista ja niiden välisistä not-

kelmista koostuva kallioalue. Kallioperä on pilsteistä granodioriittia, jota kapeat graniitti- ja 

pegmatiittijuonet leikkaavat. Selänteiden lakiosissa ja jyrkänteillä on jäätikön hiomia, tavan-

omaista laajempia silokallioita. Jyrkänteisten rinteiden tyvillä on lohkareikkoa ja muutamia 

kookkaampia siirtolohkareita.  

 

Alavat maat ovat yleensä viljelyksessä olevia savikoita tai turvemaita. Metsän peitossa olevat 

ylämaat ovat moreenia. Eloperäisiä turvemaita on Kortejärven rannassa ja aivan suunnittelu-

alueen itäreunassa ojitetulla Lehmussuolla. Hiekkamaita on paikoitellen harjujakson liepeillä. 

Juurtinkangas on geologisesti jokseenkin merkittävä harjualue johon liittyy delta ja siihen liit-

tyvä syöttöharju. Delta on osittain raivattu pelloksi ja osa on suorakuoppaa. Eri tyyppisiä lou-

hikoita esiintyy runsaasti ja suuria siirtolohkareitakin on huomattavassa määrin. 

 

5.2.3 Maaperän rakennettavuus 

 

Kaava-alueen maaperästä soraiset ja hiekkaiset kerrostumat ovat rakentamisen kannalta edul-

lisia, koska ne eivät roudi ja kantavat hyvin. Ongelmana on usein jyrkät maastonmuodot ja 

lievealueiden saviset ja silttiset kerrokset. Kalliomaat ovat kantavia eivätkä myöskään roudi. 

Ongelmana on kallion kiviaineksen huono irrotettavuus. Niiden päällä on usein moreenimaata, 

joka usein on hyvää rakennusmaata. Sen rakennettavuutta heikentää runsas hienoaineksen 

osuus, joka tekee moreenista routivaa. Heikoin rakennettavuus on kuivakuorisavella, siltillä ja 

pehmeiköillä. Niiden vesipitoisuus tekee niistä heikosti kantavia ja routivia. Keveitä raken-

nuksia voi rakentaa tietyin edellytyksin hienorakeisellekin maaperälle, jos niiden pinnalle 

muodostuu kuivakuori. Eloperäiset maalajit ovat käytännössä lähes rakentamiskelvotonta. 
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5.2.4 Kasvillisuus 

 

Kallioselänteet 

Valkeakankaan-Lonkanvuoren kallioalueen loivilla kallioilla vallitseva karut männiköt ja po-

ronjäkäliköt. Laen kosteimmilla kohdilla on pieniä kuusikoita ja soistumia. Kalliokasvillisuu-

deltaan kohde on aika tavallinen ja luonnontilaisuus on enimmäkseen hyvä. Alueelta löytyy  

keloja, vanhoja mäntyjä ja raitoja. 

 

Kajaniemen kallioalue on biologisesti merkittävä ja sitä luonnehtivat paikoitellen luonnonti-

laiset kuusikot ja runsas lehtipuusto. Joitakin lahopökkelöitä ja maapuita on jäänyt kalliokas-

villisuuden joukkoon. Alueella on tyypillinen niukkaravinteisuuden ilmentämä kalliokasvilli-

suus yhtä kallioketolaikkua lukuun ottamatta. Eteläjyrkänteellä kasvaa harvinaisempaa ora-

visammalta ja nuoret lehmukset ovat ilmaantuneet lakiosaan ja eteläjyrkänteiden tyvelle. Kor-

pimaiset ja isovarpurämeiset luonnontilaiset soistumat tuovat vaihtelua kallioalueen kasvilli-

suuteen.  

 

Hakaraivan kallioalue on moni-ilmeinen, metsätalouskäytössä oleva metsä- ja kallioalue. 

Kaakkoisreunassa on katajaketo. Lounainen ranta-alue on luonnonsuojelualuetta, johon kuu-

luu lisäksi saarialueita ja suunnittelualueen eteläpuolelle jääviä rantavyöhykkeitä. 

 

Kortejärven kasvillisuus 

Kortejärven kasvillisuutta on havainnoitu mm. 1960-luvulla (Jahkola, julkaisematon) ja Tam-

pereen seutukaavaliitto on v. 1983 julkaissut Kortejärvestä tarkennusselvityksen. Kortejärven 

hoito- ja käyttöselvityksen kasvillisuus inventoitiin heinäkuussa 2000 Natura 2000 -rajauksen 

mukaisesti, mutta myös seutukaavaliiton selvityksessä mukana olleet Naturan ulkopuoliset 

alueet inventoitiin. Selvityksen eteläreuna ulottuu Punkalaidun-Toijala -tien pohjoispuolelle. 

 

Yhteensä selvitysalueelta on kirjattu 108 kasvilajia, joista runsaimpina esiintyivät järviruoko, 

järvikaisla, järvikorte ja isosorsimo. Em. kasvilajit esiintyivät usein puhtaina kasvusto-

vyöhykkeinä, mutta eniten esiintyi järvikorteen ja kelluslehtisen kasvillisuuden muodostamaa 

sekakasvustoa. Kortejärveä ja Rutajärveä yhdistävän Urjalankylänjoen kasvillisuudessa esiin-

tyi yleisimmin isosorsimoa, järviruokoa, pajuluhtaa, heinä- ja ruohoniittyä. Lähempänä Korte-

järven eteläkärkeä uoman laajentuessa mukaan tulee kelluslehtiset ja sekakasvustot. Paikoitel-

len esiintyy rannan tuntumassa kovemman maan puustoisia kasvillisuuskuvioita. 

 

Uloimpana tulva- ja luhtavaikutuksen piirissä olevana kasvillisuusvyöhykkeenä enimmäkseen 

kiilto- ja tuhkapajusta muodostuneet pajuluhdat ovat pääsoin kapeita ja paikoittaisia, mutta 

ojien suulla ja varsilla hyvinkin laajalle levinneitä. Tiiviit, vaikeakulkuiset pensaikot ovat um-

peen kasvamisen edetessä leviämässä kohti järveä. Parhaaseen kukinta-aikaan pajuluhdassa 

kukkii luhtalemmikkikasvusto vaaleansinisenä mattona. 

 

Kuivimpia, vähän puustoa ja pajukkoa kasvavia rantaniittyjä ovat Urjalankylänjoen länsiran-

nalla sijaitsevat niityt, joissa esiintyy yhtenäisiä rölli-, nurmilauha-, maitohorsma- ja vadelma-

kasvustoja rantaniityllä.  

 

Pajut,  järvikaisla ja  -korte ovat leviämässä joen länsirannan saraluhdille. Yleisesti saraluhdil-

la esiintyy viiltosaraa ja sen seurassa luhtasaraa, vähän jokapaikansaraa ja vesisaraa. Yksittäin 

esiintyy mm. keltakurjenmiekkaa, kurjenjalkaa ja rantakukkaa.  

 

Järviruoko muodostaa yhtenäisen kasvuston joen länsirannalla. Isosorsimokasvustot  muodos-

tavat laajimmat yhtenäiset kasvustot pitkin jokiuomaa Tiheät, paikoin lakoontuvat kasvustot 

saavat aikaan umpeenkasvun nopeasti, sillä juurakot ja lahoava kasvijäte muodostavat veden-

pintaan kovaa maata muistuttavan lähes kuivan patjan, jonka päällä on helppo liikkua. Monet 

kasvit, jopa puut, voivat juurtua patjaan.  
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Leveäosmankäämiä tavataan hajanaisina muutaman yksilön ryhminä siellä täällä, mutta harvi-

naisempaa, Jahkolan mukaan 1960-luvulla yleisenä esiintynyttä kapeaosmankäämiä, löytyy 

Sarvikankaronmäen rannasta enää pienialaisesti ja harvana kasvustona. 

 

Mosaiikki- ja sekakasvustot muodostuvat vaihettumisvyöhykkeistä kahden tai useamman kas-

villisuusvyöhykkeen välillä tai alueista, joiden lajisto on nopeassa muutostilassa. Kiikoissaa-

ren edustalla on suuri kuvio veden pinnan yläpuolella paljaita kasvittomia saarelmia järven 

pohjaa tai kuollutta kasvijätettä. Kasvillisuutta on suhteellisen vähän mutta monipuolisesti. 

Harvakseltaan esiintyy palpakkoja, ulpukkaa, pohjanlummetta, järvikortetta, myrkkykeisoa, 

jokileinikkiä, rantakukkaa, purovitaa, uistinvitaa ja pystykeiholehteä. 

 

Laajimmat kelluslehtisten vallitsemat kasvustot ovat Kortejärven eteläosassa. Kuvioilla esiin-

tyvät uistinvita, ulpukka ja pohjanlumme.  

 

Kasvillisuuden muutoksia vuosikymmenten aikana ei ole ollut mahdollista täysin arvioida 

johtuen erilaisista tutkimusmenetelmistä. Ero tämän päivän tilanteeseen järven eteläosassa ja 

Urjalankylän alueella on huomattava kun sitä verrataan alueelta vuonna 1947 otettuun ilma-

kuvaan. Silloin jokiuoma on ollut leveä, joskin osin kasvillisuuden peittämä, mutta esim. Kii-

kossaari on ollut selkeästi veden ympäröimä. 

 

Vuoden 1982 ja 2000 laadittuja kasvillisuuskarttoja vertailemalla on nähtävissä, että kasvilli-

suuden muutokset järven eteläosassa ovat nähtävissä. Ilmaversoisten lajien kasvustot ovat 

korvautuneet kelluslehtisten lajien kasvustoilla ja harvahkoilla sekakasvustoilla. Hirmunlah-

den kapeaosamankäämikasvuston pohjoispuoli kasvoi vielä vuonna 1982 järviruokoa ja etelä- 

ja länsipuoli oli yhtenäistä kortteikkoa. Nyt vallalla ovat kelluslehtiset lajit sekä harva korte-

kasvusto. Ilmaversoiskasvillisuus on selkeästi taantunut ja sen seurauksena Urjalankylänjoen 

uoman suu näyttää vetäytyneen lähes 100 metriä etelään. Syynä muutoksen on 1990-luvulla 

suoritettu ruoppaus ja vesikasvillisuuden säännöllinen niitto. 

 

Yksittäisten vesikasvilajien osalta on muutos noudattaa Suomen järvien yleistä suuntaa. Jah-

kolan selvityksessä ei mainittu isolimaskaa, kilpukkaa, sorsansammalta ja leveäosmankäämiä, 

jotka nykyisin jo kuuluvat Kortejärven lajistoon. Runsastuneita lajeja ovat pikkulimaska, 

tylppälehtivita, keltakurjenmiekka ja pystykeiholehti. Vesi- ja ranta-alueiden taantuneita lajeja 

ovat mm. jokileinikki, jota tavataan vielä monin paikoin, mutta jouhivihvilä ja tummarusokki 

esiintyy vain Kortejärven itärannalla kartanon rannalla suunnittelualueen ulkopuolella. Lai-

dunnuksen oletetaan vaikuttaneen niiden säilymiseen. 

 

Tarkemmin Kortejärven kasvillisuutta on selvitetty Minna Uusiniityn Kortejärven hoito- ja 

käyttöselvityksessä. 

 

Useimmat Urjalan uhanalaiset kasvit lukeutuvat kulttuurikasveihin. Näitä ovat jotkut peltojen, 

niittyjen ja hakamaiden kasvit. Joitakin suoalueiden, suorantaisten järvien ja rantaluhtien kas-

veja on myös joskus löydetty Urjalasta. Havaintoja on ollut myös tulvarantojen ja rantakivik-

kojen kasveista. Löydöt ovat kuitenkin hyvin vanhoja eikä niistä ole havaintoja vuoden 1980 

jälkeen.  

 

Urjalassa esiintyy alueellisesti harvinaisina huomattavan laaja kirjo lehtolajeja, joista kaavan 

suunnittelualueella esiintyy mm. mustakonnanmarja, keltamo, lehto-orvokki, korpiorvokki, 

velholehti, vaahtera ja koiranheisi. 

 

5.2.5 Kulutuskestävyys 

 

Pirkanmaan harjuluontoa tutkittaessa valtakunnallisen harjututkimuksen yhteydessä harjuille 

on määritelty arvo- ja kulutuskestävyysluokat, joilla em. kriteerien lisäksi huomioitu mm. 
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kasvillisuuden harvinaisuus, maisemallinen merkitys ja virkistysarvo. Luokituksen perusteella 

on määritelty toimenpiteet, joita kullakin alueella tulisi käyttää mm. tulevan käytön sääntelyn 

tarvetta määriteltäessä. 

 

Juurtinkankaan soraharju on arvioitu kulutuskestävyydeltään luokkaan 2-3 (kestää kulutusta 

heikosti- kohtalaisesti). Alueella esiintyy yleisesti hitaasti tai suhteellisen nopeasti uusiutuvaa 

kanerva- ja variksenmarjatyypin ja paikoin mustikka- ja puolukkatyypin kasvillisuutta.  

 

5.2.6 Eläimistö 

 

Nisäkkäät 

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus koordinoi riistakolmiolaskentoja, joiden mukaan ru-

sakko, metsäjänis, orava, kettu ja tälle seudulle alunperin istutettu valkohäntäpeura esiintyvät 

runsaina. Harvemmin esiintyy hirvi, supikoira, kärppä, lumikko, minkki ja näätä. Metsäkauris, 

ilves, saukko, mäyrä ja hilleri esiintyvät harvinaisina. Uhanalaisia nisäkäslajeja ovat saukko, 

ilves ja hilleri jotka kuuluvat silmälläpidettäviin lajeihin.  

 

Suomessa uhanalaisesta liito-oravasta on tehty havaintoja mm. Rutajärven ja Kortejärven yh-

distävän joen ranta-alueella, mutta havaintoja ei ole aivan viime vuosilta. Suunnittelualueen 

ulkopuolelta on tehty tuoreempiakin reviirihavaintoja. 

 

Myös uhanalaiseksi luokitellusta saukosta on havaintoja samaiselta jokialueelta. Saukkojen 

liikkuma-alue on laaja ja niiden esiintymispaikaksi on havaittu myös suunnittelualueen kaak-

koisreunassa oleva Rutajärveen laskeva Vanhajoki-Kolkanjoki.  

 

Laajan reviirin omaavaa ilvestä on tavattu mm. järvien välisellä Valkeakankaalla ja Rutajär-

ven länsiosassa. Karhu on vuosittainen vieras suunnittelualueen tuntumassa. Harvinainen ha-

vainto on tehty ahmasta vuonna 1989. 

 

Saukon ja ilveksen lisäksi muita EU:n direktiivilajeja esiintyy Urjalassa koivuhiiri, viiksisiip-

pa, isoviiksisiippa, vesisiippa, pohjanlepakko, korvayökkö ja isolepakko. 

 

Linnut 

Kortejärvi on valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000-ohjelmaan kuu-

luva järvi ja sen eteläosa sisältyy suunnittelualueeseen. Järvi on merkittävä erityisesti lintujen 

muutonaikaisena levähdysalueena. Mm. vaarantuneeksi luokitellut liejukana, naurulokki ja 

rastakerttunen sekä silmällä pidettävät kaulushaikara, ruskosuohaukka, käki, pikkulepinkäi-

nen, viiksitimali, suokukko, pensastasku, metsähanhi, mustalintu ja sinisuohaukka pesivät jär-

vellä. Monia muitakin lintudirektiivin lajeja esiintyy järvellä. 

 

Uhanalaisista petolinnuista pesivät suunnittelualueella mm. ampuhaukka, tuulihaukka, mehi-

läishaukka, ruskosuohaukka ja helmipöllö. Tikoista esiintyvät palokärki, harmaapäätikka, pik-

kutikka ja käenpiika sekä muista uhanalaisluokitelluista ainakin peltopyy, pikkulepinkäinen, 

pensastasku, kottarainen  ja tiltaltti. Metsäkanalinnuista teeri on yleisempi, metsoa on harvi-

naisempana eikä kummankaan soidinalueita ole suunnittelualueelta tavattu. 

 

Kalat 

Kortejärven kalasto on runsas. Pyydyksiin jää mm. haukea, lahnaa ja ahventa. Rutajärvi on 

myös kalaisa tummasta väristään huolimatta. Eniten kalastetaan haukea, sulkavaa, särkeä, ah-

venta, siikaa, kuhaa, lahnaa ja madetta, mutta myös taimenta ja ankeriasta pyydetään. Järvisii-

ka ja järvitaimen kuuluvat silmälläpidettäviin lajeihin. Järveen on istutettu vv. 1996-1997 vaa-

rantuneisiin lajeihin kuuluvaa toutainta, joka ei ole järven alkuperäinen laji. Myös taimen on 

osittain istutettua kantaa. 
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Hyönteiset 

Perhosia on kartoitettu ainoastaan Kortejärven Natura-alueen tuntumasta. Järven ja sen luhta-

rantojen tyyppilajeina esiintyvät luhtamittari, ruskoluhtayökkönen ja ruskolampiyökkönen. 

Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja ei alueella ole tavattu, mutta siihen on voinut vaikuttaa 

seurantajakson lyhyys. Useitakin Lounais-Hämeessä harvinaisia tai jokseenkin harvinaisia la-

jeja alueelta tavattiin, kuten ruoho-olkiyökkönen, josta ei ole seudulla aikaisempia havaintoja. 

 

5.3 Maisemakuva 
 
LIITE  5 Liitekartassa 5 on esitetty maiseman rakenne ja maisemakuva. 
 

Rutajärven epäsäännölliset, puustoiset,  usein kallioiset rannat ja veteen työntyvät niemenno-

kat ovat säilyttäneet luonnolliset piirteensä ja lahdet vetäytyvät kallioiden suojiin usein ala-

vampana ja toisinaan heinittyneine rantoineen. 

 

Järven itärannalla veteen rajautuvan Hakaraivan kallioselänteen jyrkkäpiirteinen muoto nou-

see ylitse muiden selänteiden ja mäkien. Lehmuskankaan metsäinen selänne rajaa selänteiden 

väliseen laaksoon alavat laajat peltoalueet ja pienemmät mäenkumpareet, joilla siellä täällä si-

jaitsee tilakeskuksia. Tiiviimpi asutus on keskittynyt ryppäiksi maanteiden varteen ja järvien 

välisille moreenikumpareille. Laakson pohjalla joki yhdistää järvet toisiinsa paikoitellen hy-

vinkin kapeaksi uomaksi heinittyneenä. Uoman päälle kaartuvat puut johtavat Kortejärven 

heinää lainehtivaan pintaan, jossa vain keskellä näkyy vapaata vettä. 

 

Rannat ovat rakentamisesta huolimatta säilyttäneet hyvin luonnollisen maisemansa eikä pa-

hasti häiritseviä näkymiä juurikaan ole. Pohjoisrannan entinen emäntäkoulu vaaleana ja muita 

korkeampana erottuu maisemakuvassa järveltä katsottuna.  

  

Urjalankylään johtavan Punkalaitumentien ja siitä erkanevan Halkivahantien risteysalueella 

maaseudun kulttuurimaisemassa on Juurtinkankaan sorahaju, jota pitkin Halkivahan maantie 

kulkee. Harjussa on sorakuoppa  lähellä tietä. Sorakuoppa ei näy tielle.  

 

Kajaniemen paljaslakisten paisteisten kalliopaljastumien vaihtelu viistojyrkänteiden kanssa li-

sää kallioalueen moni-ilmeisyyttä, jota kuitenkin heikentää hakkuut alueen sisällä. Paikka on 

tunnettu virkistysalueena ja näköalapaikkana. 

 

Kauniita näköaloja ja näkymiä löytyy Punkalaitumentieltä runsaasti laajojen peltoaukeiden 

yli. Tieltä Rutajärvelle johtavat näkymät jäävät puuston  taakse monin paikoin. Urjalan joki-

uoman ympäristöineen on kaunis näkymä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva1. Urjalankylän jokiuoman  

kaunis näkymä 
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Kuva2.  

Tienäkymä Juurtinkankaalta Kortejärven 

suuntaan. 

Kuva3. 

 Näkymä Punkalaitumentieltä. Asutus ja 

tilakeskukset sijoittuvat maisemassa hyvin. 

Kuva4.  

Lehtorinteen puustoa Kantalantien varrella. 

Kuva5.  

Urjalankylän kivisilta edustaa vanhaa sil-

lanrakennustaitoa. 
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Kuvat 6-8. 

Urjalankylän tiemaisemassa on säilynyt 

arvokasta  kulttuuriympäristöä. Kuvassa 6  

on Vanha-Helin 1700/1800-luvulta. 

Kuva 7.  

Sakasti 1400-luvulta. 

Kuva8. 

Kauppilan rakennukset 1900-luvun alkupuo-

lelta. 

Kuva9. 

Kotiseutumuseoalue erottuu tiemaisemassa. 

Alueelle on koottu rakennuksia eri puolelta 

Urjalaa. 
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5.4 Erityispiirteet ja suojelukohteet (luonnonympäristö) 
 
5.4.1 Natura 

 

Kortejärvi kuuluu Natura 2000-verkostoon ja järven eteläisin kärki sijoittuu suunnittelualueel-

le. Pitkälle umpeenkasvanut järvi on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka. EU:n 

luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä siellä on edustettuna vaihettumis- ja pallesoita. 

Lintudirektiivin mukaisia lajeja on 11, mm. joutsen, kurki, kaulushaikara ja ruisrääkkä.  

Kortejärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan  

 

 

5.4.2 Rauhoitetut kohteet 

 

Naurismonmäellä on rauhoitettu siirtolohkare ”Sormikivi”. 

 

5.4.3 Alkuperäisluonnon suojelutilanne 

 

Hakaraivan ja Rutajärven välinen rantavyöhyke ja läheiset saaret ovat osa 1962 perustettua  

luonnonsuojelualuetta. Kankaanpään suojellut ranta-alueet (39.34 ha) sijaitsevat osittain suun-

nittelualueella. Niihin kuuluu Hakaraivan ranta ja Heinussaarten kaakkoisosa. Niillä on kiel-

letty kallioiden, kivien ja maan ottaminen ja siirtäminen sekä rakentaminen. Alueen metsiä on 

hoidettava maisemanhoidon ja luonnonkauneuden näkökohdat huomioon ottaen.  

 

Valtatie 9:n ja maantie 230:n risteysalue on tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. 

Aluerajaus pv. (pv1 501)  

 

5.4.4 Arvotetut luontokohteet 

 

Urjalankylän luontoselvityksen (Tuuli Pakkanen. Urjalan kunta 2001) mukaiset kohteet. 

Maisemallisin ja luonnonsuojelullisin perustein arvotetut kohteet on jaettu A, B ja C-luokkaan 

ja annettu mahdollinen toimenpidesuositus. Alla on tiivistettynä kohteiden arvotus, kuvaus 

luontotyypistä/maisemasta lyhyesti. Uhanalaisuus on myös huomioitu. Kohteet on numeroitu 

sekä selostuksessa että siihen liittyvässä liitekartassa alkuperäisen selvityksen mukaisesti. 

 

A-luokka 
Arvotusperusteet A-luokka (luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet) : 

 

 

• luonnontilaisen kaltaiset metsät (lahopuuta, puuston rakenteellinen vaihtelevuus, eri  puu-

lajeja ja ikäluokkia, hakkuut ovat pienimuotoisia) 

• metsälain 10 §  mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt, erityisesti lehdot ja rehevät 

korvet, jyrkänteiden alusmetsät, joissa on vaatelias kasvillisuus 

• rakentamattomat, luonnontilaiset tai sen kaltaiset rannat, joissa edustava kasvillisuus 

• rakentamattomat, maisemallisesti erityisen edustavat rannat 

• kasvillisuudeltaan arvokkaat kalliot (ei esiinny suunnittelualueella) 

• luonnontilaiset tai sen kaltaiset karut kallioalueet, joissa on hyvin säilynyt jäkälä- ja /tai 

sammalkasvusto 

• luonnontilaiset tai sen kaltaiset maisemallisesti tai ekologisesti merkittävät kalliot, kivikot 

ja louhikot 

• luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset katajakedot (perinnebiotoobit) 

• lajistollisesti tai maisemallisesti arvokkaat hakamaat (perinnebiotoobit) 

 

A-luokkaan on sijoitettu lisäksi: 
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• muut luonnonsuojelulain 29§:n suojellut luontotyypit ja metsälain 10 §:n mukaiset erityi-

sen tärkeät elinympäristöt,  

• erityisesti suojeltujen eliöiden esiintymät (LsL 47 §) ja  

• LsL 49 §:n (luontodirektiivi IV) mainitsemien eläinten lisääntymisalueet 

 
Toimenpidesuositus A-luokassa on alueen säilyttäminen luonnontilaisena. 

 
Kohdeluettelo A-luokka  (suluissa suojeltava luontotyyppi ja suojelun peruste): 

 

A1
 Jäkäläkallio Hakaraivan länsireunassa selänteen laella. Luonnonkaunis jäkälä- ja sammal-

peitteinen kallioalue luonnonsuojelualueen tuntumassa. Metsälain mukainen erityisen tärkeä 

elinympäristö, jolla myös maisemallisia arvoja. (kallio; MeL) 

 
A2

  Hakaraivan kaakkoisreunan katajaketo, Kiviportti, joka on Kankaanpään tilan laidunta. 

Varsinkin kuiva, ketomainen keskiosa on luonnonsuojelulain mukainen perinneluontotyyppi. 

Katajaa esiintyy sekä pylväsmäisenä (rauh.)  että pensasmaisena. Tyypillisiä lajeja ovat mm 

ahomansikka, keltamatara (V), kissankello, aho-orvokki, ketoneilikka (S), kissankäpälä ja 

tuoksusimake. Katajainen mäki erottuu maisemassa erityisesti Kankaanpääntielle. (katajake-

dot; LsL) 

 

A3
 Kankaanpään tilalla harjulla kasvaa merkittävässä määrin katajaa ja ketokasvillisuutta. A

2 
–

kohteen ketokasvilajien lisäksi esiintyy mm. hiirenhäntää, musta-apilaa (S), hopeahanhikkia, 

mäkitervakkoa, peurankelloa, pölkkyruohoa ja ketohärkkiä. Maisemallisestikin merkittävä 

harju on laidunalueena. (katajakedot; LsL) 

 

A4
 Vohlissaari on maisemallisesti merkittävä  Rutajärven suurin saari järven koillisosassa. 

Saaren pohjoisrantaa hallitsee pystysuoraan järveen laskeva kallioseinämä. Luoteeseen työn-

tyy kapea laakeakallioinen niemi. Niemi en epävirallinen leiriytymis- ja retkeilypaikka. Saa-

ren länsipääty on karu, kallioinen ja kasvaa mäntyä ja katajaa. Pohjakerros koostuu sammelen 

ja poronjäkälän vuorottelusta.  Muilla rannoilla hallitsevat järeät haavat ja tervalepät maise-

maa. Rannat ovat kivikkoisia, jokseenkin luonnontilaisia. Pieniä lehtomaisempia alueita löy-

tyy niemen edustalta rinteestä ja kuivempaa lehtoa länsiosan kalliolta etelään  viettävässä loi-

vassa rinteessä.  Saarella pesii ainakin yksi rauhoitettu lintulaji. (kallio, jyrkänne, lehtorinne; 

MeL, maisema) 

 
A5  

Kalliosaaret käsittävät kaksi kallioista saarta ja niiden väliin jäävän pienen luodon Vohlis-

saaren eteläpuolella. Saarissa on epävirallinen leiripaikka. Luontotyypiltään saaret ovat kal-

liomänniköitä, rannoilla kasvaa tervaleppää. Toiselta saarelta löytyy uhanalaisluokiteltu, eri-

tyissuojeltu kasvilaji. (kasvilaji;LsL,maisema) 

 

A6
  Iso Heinussaaren läpi kulkee koillinen-lounas –suuntainen tuore lehtopainanne, joka ei 

kuulune luonnonsuojelualueeseen. Lehto jatkuu kaakkoon kuivempana rinteenä, jossa kasvaa 

mm. valkolehdokkia (r ). Luoteisreunan järveen viettävällä kalliolla on erinomainen poronjä-

käläkasvusto. Koillis- ja lounasjyrkänteet ovat maisemallisesti edustavia. Metsälain mukainen 

erityisen tärkeiden elinympäristöjen kokonaisuus (tuore lehto, kuiva lehtorinne, luonnontilai-

nen kallioalue). Lisäarvoa luonnonsuojelualueen läheisyydestä. (tuore lehto, kallio; MeL) 

 

A7
  Oriniemen suhteellisen jyrkkäpiirteinen kärki työntyy Rutajärveen järven koillisosassa. 

Niemen alava keskiosa on raivattu pelloksi ja kallioinen pääty kasvaa mäntyä ja kuusta pohja-

kerroksessa myös sammalikkoa ja jäkälikköä. Koilliseen peltoa kohden laskeutuu lehtorinne, 

jossa mm. kuuset, haavat, pihlajat, lehtokuusamat, taikinamarjat, katajat, kevätlinnunherne (r 

), sinivuokko (r ), lehtoarho ja nuokkuhelmikkä viihtyvät. Niemen itäpuoli on ojitettu eikä 

enää ole luonnontilainen. Oriniemen kärki on maisemallisesti edustava alue, jossa on myös 

luontoarvoja. (kallio, lehtorinne; maisema,MeL) 
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A8
  Aivan Urjalankylän kyläkeskuksen tuntumassa sijaitsee jyrkkä, kivikkoinen, järeää haapaa 

ja siellä täällä mäntyä, kuusta tai katajaa kasvava kuiva lehtorinne. Punaherukka vallitsee pen-

saskerrosta ja aluskasvillisuus on niukkaa. Tien vierustaa seuraa vanha kiviaita. Paikallisesti 

arvokas elinympäristö, jolla kyläkuvallista merkitystä. (kivikkorinne; maisema)  

 

A9
  Sarvikankaronmäellä pääosin tiheän kuusikon kattamalla metsätalousmaalla kiertelee 1. 

maailmansodan aikainen juoksuhauta.  Mäellä katajakedot edustavat vähiten käsiteltyä met-

sänosaa, mutta reunojen kuusikoiden varjo uhkaa ketoja. Läntiseltä kallionlaelta on kaunis nä-

kymä pohjoiseen Kortejärven suuntaan. Paikallisesti arvokas luontotyyppi Natura-alueen lä-

heisyydessä. (lehtorinne; MeL) 

 

A10
 Valkeakankaalla kahden metsäisen mäen välisessä laaksossa sijaitsee hieno metsä- ja kal-

liolouhikkoalue. Hyvin luonnontilaisen saniaiskorven keskellä virtaa purouoma, jota reunustaa 

edustava suursaniaisten (hiirenporras, isoalvejuuri, metsäalvejuuri) luonnehtima kasvillisuus 

järeän kuusikon alla. Kosteassa laaksossa esiintyy luonnontilaisuutta kuvaavaa lahopuuta ja 

suuria muurahaiskekoja. Ainakin yksi EU:n lintudirektiivilaji pesii alueella. Saniaiskorpi on 

metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. (kallio, saniaiskorpi; MeL) 

 

A11  
Valkeakankaan korpilaakson eteläpuolella on erämainen, luonnonkaunis, louhikkoinen, 

osin jäkälän kattama kallioalue. Metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. (kallio, 

saniaiskorpi; MeL) 

 

 

A12 
  Rutajärveä ja Kortejärveä yhdistävän joen rannat ovat suurimmaksi osaksi joko Natura-

alueeseen tai rantakaava-alueeseen kuuluvaa. Niiden ulkopuolinen alue on hevoshakana toi-

mivaa tervaleppäluhtaa. Jokialueen kasvillisuus on vyöhykkeistä, rannan lähellä pääasiassa 

viiltosaraa, paikoin rantakukkaa, jokileinikkiä, järviruokoa ja kilpukkaa. Keskemmällä esiin-

tyy mm. järvikortetta, ahven- ja uistinvitaa, pystykaiholehteä, ulpukkaa ja pohjalummetta. 

Selvitys jokirannoista on puutteellinen, mutta  todennäköisesti luontoarvot ovat merkittäviä, 

mahdollinen rakentaminen edellyttää tarkempaa selvitystä. (hakamaa, lajien suojelu; maise-

ma) 

 

A13
  Rumamäen pohjoispuolen kauniin, melko luonnontilaisen kallioalueen metsätyyppi vaih-

telee mustikkatyypistä kanervatyyppiin. Edustavia kalliojäkälikköjä esiintyy kuivimmissa pai-

koissa ja painanteista löytyy rahkasammalsoistumia. Kapea kallionaluslehto pellon ja rinteen 

välissä kasvaa mm. lehtokortetta, hiirenporrasta, lehto-orvokkia, imikkää (r ), kevätlinnunher-

nettä (r ) ja mustankonnanmarjaa. Metsälain mukainen erityisen tärkeiden elinympäristöjen 

kokonaisuus (kallioalue ja kallionaluslehto). (kallio, kuiva lehto; MeL) 

 

A14  Rumamäen eteläpuoli on paikoitellen  kivikkoista, kuivaa, luonnontilaisen kaltaista, edus-

tavaa haapavaltaista lehtoa. Metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. (kallio, kuiva 

lehto; MeL) 

 

A15  Kulmalanhaan pohjoisosassa on sammalpohjainen tiheä metsätalouskuusikko, jonka poh-

ja on kivikkoinen ja siirtolohkareiden muovaama. Luoteiskulmassa on louhikko, jonka tuntu-

massa maasto on lehtomaisempaa. Louhikko on paikallisesti merkittävä luontotyyppi. (louhik-

ko; MeL) 

 

A16
   Kajaniemi edustaa sekä maisemallisesti että luonnonarvojensa puolesta kaava-alueen ar-

vokkainta osaa. Kajaniemen kaakkoispääty on kuusivaltaista tuoretta lehtoa, mutta myös leh-

tipuita esiintyy: hieskoivua, haapaa, pihlajaa, harmaaleppää ja metsälehmusta, jota ei ole ta-

vattu muualla nyt kaavoitettavalla alueella. Tammea on näkynyt taimina ja aivan rannassa 

kasvaa tervaleppää. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. tyyppilajia imikkää (r ), käenkaalta, sini-

vuokkoa (r ), kieloa, kevätlinnunhernettä (r ), näsiää ja lehtonurmikkaa. Tuore lehto ja kallio- 
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ja kivikkoalue on metsälain mukaisten erityisten arvokkaiden elinympäristöjen kokonaisuus. 

(tuore lehto, kallio; MeL) 

 

B-luokka 
Arvotusperuste B-luokka (kohteissa on jonkin verran luonnonsuojelullista tai maisemallista 

arvoa): 

• talouskäytössä olleet metsät, jotka ovat osittain palautuneet luonnontilaan ja joiden kasvil-

lisuus on edustavaa 

• rakentamattomat, luonnontilaiset tai sen kaltaiset rannat, joissa kasvillisuus ei ole niin 

edustavaa kuin A-luokassa 

• rannat joiden merkitys vesistön suojavyöhykkeenä on suuri 

• pienimuotoiset luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset soistumat metsä- tai kallioalu-

eella 

• osittain umpeenkasvaneet hakamaat ja metsäniityt, joiden luonnonarvojen turvaaminen 

edellyttäisi hoitotoimenpiteitä (perinnebiotoobit) 

 

B-luokka toimenpidesuositus: aluetta voi käyttää, jos sen luonnon- tai maisema-arvot huomi-

oidaan. 

 

Kohdeluettelo B-luokka  (tekstin jälkeen inventoinnin perusteella tärkeimmät luontoarvot): 
B-luokan kohteet sijaitsevat useimmiten A-luokan kohteiden ympäristössä tai lähialueella.  

 

B1
 Merkittävä ja laaja kohde on Hakaraiva, metsätalouskäytössä oleva suhteellisen moni-

ilmeinen metsä- ja kallioalue, josta löytyy myös A-luokkaan sijoitettuja alueita. B-osa on re-

hevää korpea, jonka pohjalla kiemurtelee puronpohja. Korpikasvillisuutta edustavat mm. kuu-

si, hieskoivu, paatsama, hiirenporras, korpi-imarre, suo-orvokki ja velholehti. Korpi jatkuu 

rinteessä mustikkatyypin kangasmetsänä, joka on paikoitellen palautunut luonnontilaisen kal-

taiseksi ja paikoitellen avohakattua. Ojitettu kuljuneva on säilynyt märkänä. Lähellä on räme-

painanteita. Alueella pesii ainakin yksi uhanalaisluokiteltu lintulaji (S, NT) ja havaintoja on 

tehty palokärjestä (LC).  

 

B2-4
  Kankaanpään tilan piha- ja hakamaat edustavat hakamaita, joita edelleen laidunnetaan. 

Tilalle on tehty maisemanhoitosuunnitelma.  

 

B5
   Kallioinen pikkusaari Siemensaari edustaa maisemallisia arvoja. 

  

B6  Eteläpuolisen isomman Vohlissaaren suhteellisen luonnontilaiset rannat kasvavat järeää 

haavikkoa.  

 

B7 
 Pieni Heinussaari luonnonsuojelualueen ulkopuolella edustaa lähinnä maisemallisia arvo-

ja. 

 

B8  
 Hakaraivanlahden rannat kasvavat pajukkoa, joka tulisi säilyttää suojaamaan vesistöä pel-

loilta tulevilta ravinteilta.  

 

B9 
  Kantalan tilan itäpuolisessa, maisemallisesti herkässä ja suhteellisen luonnontilaisessa 

järvenrantarinteessä sijaitsee rantasauna, ja länsipuolinenkin pikkuniemi (B10) omaa maise-

mallisia arvoja. 

 

B11 
  Juurtinkankaan soraharju. Harju on pääosin jykevien mäntyjen ja aluskasvustona kasva-

vien kuusien hallitsemaa mustikkatyypin mäntykangasta. Koilliseen laskeva rinne on lehto-

maista kangasta. Halkivahantien koillispuolinen metsä on palautumassa luonnontilaisen kal-

taiseksi. Tien molemmin puolin on vanha sorakuoppa ja alueen lounaispuolella on iso, käytös-

sä oleva sorakuoppa. Alueella pesii ainakin 4 eri tavoin suojeltua lintulajia; 3 Suomessa rau-

hoitettua lajia, joista 2 on uhanalaisluokiteltu (V ja St) ja joista toinen on myös EU:n lintudi-
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rektiivilaji (VU). Lisäksi on vielä neljäs lintulaji, joka on myös EU:n lintudirektiivilajia (LC). 

Juurtinkangas on paikallisesti arvokas luontotyyppi, jossa on uhanalaisia lintulajeja, maise-

mallisesti arvokas alue ja lisäksi pohjavesialue. (linnustoltaan arvokas alue, harjuluontoon 

liittyviä arvoja) 

 
B12

  Sarvikankaronmäen läheisyys Natura-alueeseen ja arvokas linnusto maisemallisesti ar-

vokkaalla paikalla tulisi huomioida. (linnustoltaan arvokas alue, viereiseen Natura-alueeseen 

liittyviä arvoja) 

 

 

B13  Valkeakankaan kalliometsiköt ovat luonnontilaisen kaltaista metsää ja toimivat saniais-

korven suojametsikkönä pienilmaston säilyttämiseksi. 

 
B14

   Kallioinen, pohjoisosaltaan jyrkkäpiirteinen ”Kutomonmäki” on mäkialue, jonka mus-

tikkatyypin kangas vaihtelee kanervatyyppiin ja seassa on pieniä rahkasammalpainanteita. 

Kallioalue on suhteellisen luonnontilainen ja sieltä on kaunis näkymä Rutajärvelle.  

 

B15
   Niemelänniemen takainen mäki on lounaispuolen puu- ja pensaslajistoltaan hyvin moni-

puolinen (kuusi, mänty, koivut, haapa, vaahtera, pihlaja, tuomi, harmaaleppä, raita, terttuselja, 

kataja, korpipaatsama, vadelma, taikinamarja ja koiranheisi), mikä tekee alueesta monelle 

eläinlajille sopivan elinympäristön.  

 

B16
   Naurismonmäen räme/kallioalue on säästynyt hakkuilta ja rämekin on suhteellisen luon-

nontilaista, mikä tekee alueesta paikallisesti edustavan luontotyypin.  

 

B17
  Naurismonlahti on maisemaltaan arvokas alue joka tulisi säilyttää avoimena maisemalli-

sista syistä. Ristiriita alueen vesistönsuojelullisiin tarpeisiin.  

 

B18
  Väärämäen lakialue on maisemallisesti arvokas, suhteellisen luonnontilainen kallioalue, 

joka soveltuu puistoalueeksi.  

 

B19   Peltoniemen rantakaava-alueen pohjoispuolella on rakentamaton pieni mäkialue, jolla on 

jonkin verran luonto- ja maisema-arvoja. 

 

B20a+b
   Kaitaisten tilan kaksi suhteellisen luonnontilaista mäkialuetta käsitellyn metsän kes-

kellä omaavat jonkin verran luontoarvoja.  

 

B21
     Leirintäalueen vieressä oleva pieni metsäalue on luonnontilaisen kaltainen metsä- ja 

kallioalue.  

 

B22    Vuotavakallion metsä on puustoltaan monipuolista ja luonnontilaisen kaltaista metsää, 

jonka luoto- ja maisema-arvot tulisi huomioida. 

 
B23

  Alueen arvokkaimmaksi osaksi arvotetun Kajaniemen lehto- ja kallioalueen ulkopuolelle 

jäävä talousmetsäalue.  
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C-luokka 
 

C-alueiksi on tässä selvityksessä yleensä arvotettu A- ja B-alueiden välittömässä läheisyydes-

sä oleva laajempi talousmetsäalue,  rakennetut tai muuten luonnontilansa menettäneet rannat, 

ojitetut suot sekä vähemmän merkittävät kalliot, kivikot ja louhikot. Näillä alueilla ei ole 

luonnon- tai maisema-arvojen asettamia rajoituksia alueen käytölle. 

 

C-luokka arviointiperusteet (kohteissa ei ole erityisiä luonto- ja maisema-arvoja):  

• talousmetsät 

• rakennetut tai muuten luonnontilansa menettäneet rannat 

• ojitetut suot 

• vähemmän tärkeät kalliot, kivikot ja louhikot 

 

C-luokassa ei ole luonnon- ja/ tai maiseman asettamia rajoituksia käytölle 

 

6  YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
 

Melu 

Turku-Tampere moottoritien koillisosassa aiheuttama meluhaitta (55 dBA) ulottuu n. 80 met-

rin päähän melulähteestä.  

 

Kaava-alueen ulkopuolinen ampumarata Laukeelassa aiheuttaa melua laskentamallin perus-

teella Lehmuskankaan reuna-alueelle. Suurin meluhaitta tulee haulikkoammunnasta. Ampu-

maratojen aiheuttaman melutason ohjearvona käytetään 65dBA  asuinalueilla ja oppilaitoksia 

palvelevilla alueilla, muilla on käytössä 60dBA:n yläraja. 

 

Ilmasto 

Urjalassa ei ole ilmaa pilaavia teollisuuslaitoksia. Paikallisesti tärkein ilman laatuun vaikutta-

va tekijä on valtateiden liikenteen päästöt.  

 

Maisema 

Soranottoalue on jättänyt pysyvät jälkensä harjumaisemaan Juurtinkankaan alueella. 

Jotkut rakennukset poikkeavat sijaintinsa, kokonsa, muotonsa tai materiaaliensa suhteen alu-

een yleisestä rakennustavasta.  Valtatie 9:n tienvarsimaisema kaipaa tulevaisuudessa istutusten 

lisäämistä ja yleisilmeen kohentamista. 

 

Vedet 

Maakaivoissa (1996) yleisin laatuongelma on liian korkea nitraattipitoisuus, joka aiheutuu li-

kaisten pintavesien vaikutuksesta. Porakaivovesien ongelmia ovat korkeat arseeni-, rauta- ja 

fluoridipitoisuudet. Arseenin suhteen Pirkanmaan seudun maaperä ja porakaivovesi on Suo-

men synkimpiä alueita. 

 

Laukeelan pohjavesialueen veden laatua uhkaavat pääasiassa asutus, tiestö ja muut taajama-

toiminnot.  

 

Rutajärven vedenlaatu on tyydyttävä. Kortejärven ja Rutajärven veden laatua ovat huononta-

neet kuormitukset pelloilta, metsistä ja asutuksesta. maa- ja metsätalouden päästöt sekä yh-

dyskuntapäästöt. 
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7 TAVOITTEET 
 

7.1 Yleistavoitteet 
 

Tavoitteena on sovittaa yhteen alueella vakituisen asutuksen, loma-asutuksen, maa- ja metsä-

talouden ja muun elinkeinotoiminnan sekä suojelun ja virkistyksen tarpeet. Rakentaminen py-

ritään ohjaamaan sijainniltaan ja maaperältään tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. Yhtenäiset 

peltoaukeat ja metsäylängöt jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Alueelle sijoittuva asuntora-

kentaminen on pääosin omakotiasumista.  

 

Rakentaminen pyritään sijoittamaan kunnallisteknisten verkkojen läheisyyteen tai alueille, jot-

ka soveltuvat jätevesien imeytykseen. Pientalojen rakennuspaikat, joille sijoitetaan jätevesien 

imeytystä, tulee olla 3000 - 5000 m
2
 maaperän sopivuudesta riippuen. Rakennuspaikat, jotka 

voidaan liittää vesi- ja viemäriverkkoon, voivat olla kooltaan pienempiä.  

 

Osayleiskaava ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä sekä mahdollista asemakaavoitusta. 

Kaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena MRL 44§ mukaisis-

sa tapauksissa. 

 

 

7.2 Valtakunnalliset - ja maakunnalliset tavoitteet 
 

Valtakunnalliset  ja maakunnalliset erityistavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti kulttuurimaise-

maan (Urjalan kulttuurimaisema), arvokkaaseen luonnonympäristöön (mm Natura-alue) ja 

muinaismuistokohteisiin. Yleistavoitteita mm. toimivan aluerakenteen, eheytyvän yhdyskun-

tarakenteen sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön, virkistyskäytön, luonnonvarojen ja liikenteen 

kannalta tarkastellaan suunnittelun eri vaiheissa. Maakuntakaava (koskee tässä seutukaavaa) 

on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset 

mahdollistavat tavoitteiden yksityiskohtaisemman huomioimisen. 

 

 

7.3 Toimintakohtaiset tavoitteet 
 

 

Asuminen 
Tavoitteena on lisätä alueella eniten asuinrakentamista ja suhteessa vähemmän loma-asumista. 

Pääpainona on luoda edellytyksiä asuinrakentamiselle sekä pienteollisuuden rakentamiselle. 

Loma-asumisen suhteen voidaan vähäisessä määrin lisätä loma-asumista täydennysrakentaen 

nykyisten loma-asuntoalueiden tuntumaan. Kaikki rakentaminen pyritään sijoittamaan siten, 

että mahdollisimman monella kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkkoon. 

Asuinrakentaminen tulisi sijoittaa siten, että se tukisi julkisen liikenteen toimintamahdolli-

suuksia. 

 

 Palvelut 
Tavoitteena on lisätä työpaikkoja kolmanneksella eli lisätä työpaikkoja yhteensä 120 työpaik-

kaan Urjalankylän ja Peltorinteen alueilla. Tavoitteena ovat palvelualan yritykset, korjaamot ja 

kevyt teollisuus. 
 

 Virkistys 
Ulkoilureittiverkostoa kehitetään. Kevyen liikenteen reitti on merkittävässä osassa ulkoilureit-

tisuunnittelua. Nykyisiä harrastusmahdollisuuksia tuetaan. Rutajärvelle on tavoitteena järjestää 

3-4 venevalkama-aluetta sekä 2 toimivaa veneenlaskupaikkaa. Alueiden yhteyteen on järjestet-

tävä riittävästi tilaa autojen pysäköinnille. 
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Maa- ja metsätalous 
Maa- ja metsätalouden on voitava jatkaa toimintaansa alueella nykyisellään. Kaavoituksella on 

tuettava nykyisten tilojen toimintaa. Toiminta asettaa tarpeita väljyyteen toiminnallisten ra-

kennusten ympäristössä ja käyttötarpeidensa mukaan peltoalueillaan ja talousmetsissään. Mo-

nipuolista toimintaa tiloilla on tuettava ja suunnittelussa huomioitava riittävän tilavat liiken-

nöintiväylät ja toimintojen mahdollisesti aiheuttama melu. 

 

 Liikenne ja yhdyskuntatekninen huolto 
Tavoitteina ovat julkisen liikenteen turvaaminen ja kevyen liikenteen väylä Punkalaitumentien 

yhteyteen. Liikenneturvallisuuden parantamisen suhteen kevyen liikenteen väylä on tärkein 

tavoite. Myös risteysalueiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. 

 

Ulkoilureitistöjä pyritään kehittämään liikenneverkkoon tukeutuen. 

  

 Suojelu ja ympäristönhoito 
 

Osayleiskaavassa pyritään huomioimaan eri suojeluohjelmien suojelualueet ja -kohteet sekä 

inventoinneissa esille tulevat kohteet. Kaavoituksella tuetaan kulttuurimaiseman säilymistä ja 

uudisrakentamisen sopeuttamista ympäristöön. 

 
 

7.4 Suunnittelutyön aikana syntyneet tavoitteet (osalliset) 
 

Alkuvuodesta 2001 järjestettiin asukaskysely. Kyselyssä tiedusteltiin nykyistä ja tulevaa 

maankäyttöä, rakennusten käyttötarkoitusta ja rakentamisvuotta sekä lisärakentamisen tarvet-

ta. Kyselystä saatiin 203 vastausta. Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteissa ovat keskei-

simpinä olleet uusien rakennuspaikkojen varaaminen omistamilleen maille, myös rantaan.  

 

Yleisötilaisuus järjestettiin 25.9. 2001 Urjalankylän koululla, jossa esitettiin asukkaille raken-

nusinventointia sekä historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointia.  

 
Osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot (A ja B) olivat nähtävillä 20.2.-20.3.2003 välisenä aikana. 

Yleisötilaisuus pidettiin  5.3. 2003 Urjalankylän koululla. Keskustelua herättivät yksityisten 

maanomistajien toiveet rakentamisen suhteen sekä erityisesti kevyenliikenteen ratkaisut ja 

viemäröinnin toteuttaminen. Nähtävillä oloaikana jätettiin/esitettiin 20 mielipidettä. Mielipi-

teissä otettiin kantaa yksittäisiin kohteisiin sekä lisärakennustarpeisiin. Erityisesti vastustettiin 

kaavassa osoitettuja venevalkamia Kajaniemen ja Naurismonlahden alueella. Kantaa ei varsi-

naisesti ilmaistu  luonnosvaihtoehdon puolesta.  

 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 3.7.-20.8.2003 välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana jä-

tettiin 7 muistutusta. Näissä toivottiin lisärakentamista tai esitettiin muutoksia rakentamiseen 

sijaintiin. Erityisesti vastustettiin kaavassa osoitettua venevalkamaa Naurismonlahden alueella 

sekä puolustusvarustusten merkintää ja laajuutta (kohteet 39/7 ja 39/9).  

 

 Viranomaisyhteistyö 

Kaavahanke on ollut esillä kunnan ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen välisissä kehittämis-

keskusteluissa. Viranomaisneuvottelu (aloituskokous) pidettiin Pirkanmaan ympäristökeskuk-

sessa 17.12.2002. Neuvottelussa käsiteltiin kaavahanketta yleisesti sekä yhteenvetoa laadituis-

ta perusselvitysaineistosta.  

 

Luonnosvaihtoehdoista pyydettiin lausunnot Hämeen liitosta, Pirkanmaan ympäristökeskuk-

sesta, Tampereen museosta, Museovirastosta,  Tiehallinnolta sekä Vattenfall Verkko Oy:ltä. 

Ympäristökeskus jättää lausunnon ehdotusvaiheessa. 
 

Lausunnoissa esitettiin jatkosuunnittelua varten mm.  
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- kvl-yhteys tulee osoittaa yhteystarpeena 

- korjaukset Punkalaitumentien linjaukseen eritasoliittymän suunnitelmien mukaisena 

- melualueen laajuus valtatiellä ja maantiellä. Suositukset liittymistä yleisille teille on huo-

mioitava. Valtatielle ei uutta liittymää sallita muualla, edellyttää liittymälupaa. 

- Muinaismuistokohde 12 voidaan poistaa kaavasta 

- historialliset ja esihistorialliset muinaismuistokohteet merkitään kaavakarttaan samanar-

voisina ja yhteneväisellä tavalla (kohdemerkintä tai aluevaraus sama värisymboli ja  mer-

kintätapa sekä yhtenäinen luettelo). 

- Vanha kivisilta ja pruuttahuone kaavaan suojeltavina kohteina ja Kantalan pelto MA-

alueena 

- Merkintöihin ja määräyksiin tarkennuksia (/s, Sk- ja MA) ja kaavaselostuksen kohdeku-

vauksiin muutama tarkennus 

- Merkintöihin lisättävä EH/s. 

 

Ahojenojan varren uutta AP-varausta  ja TY-alueita valtakunnallisesti arvokkaan alueen sisäl-

lä ja läheisyydessä pidettiin huonona ratkaisuna. Tampereen Museo puoltaa vaihtoehto B:tä, 

koska se tarjoaa paremmat mahdollisuudet huomioida kulttuurihistorialliset ja maisemalliset 

arvot. Pirkanmaan liitto esittää suunnittelua jatkettavan Vaihtoehto B:n pohjalta, koska sen 

mitoitus riittää turvaamaan tavoitellun väestönkasvun ja kokonaisuus on rakenteellisesti yhte-

näisempi sekä yhdyskuntataloudellisesti edullisempi. Muiden osalta ei vaihtoehtojen puolesta 

otettu kantaa. 

 

Ehdotusvaiheessa pyydettiin lausunnot Hämeen liitosta, Pirkanmaan ympäristökeskuksesta, 

Tampereen museosta,  Tiehallinnolta, Vattenfall Verkko Oy:ltä ja Tampereen aluepelastuslai-

tokselta. Lisäksi Urjalan kunnan maaseutulautakunnalta, Urjalan Yrittäjät ry:ltä, rakennus- ja 

ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, koulutuslautakunnalta, perusturvalautakun-

nalta ja vapaa-aikalautakunnalta. Lausuntoja ei saatu Urjalan Yrittäjät ry:ltä, rakennus- ja ym-

päristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, koulutuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta 

ja vapaa-aikalautakunnalta. 

 

Lausunnoissa esille tulleet asiat.  

- kvl-yhteystarve merkintään nuolet 

- sk- ja /s- alueilla vanhan rakennuskannan purkamisen tulee olla luvanvaraista. Kohteista 

viittaus kaavaselostuksen luetteloon. 

- Avoimeen peltomaisemaan ja sen reunalle osoitetuille rakennuspaikoille tulisi rakentami-

sen tapaa ja sijaintia ohjata tarkemmin.  

- kiinteät muinaisjäännökset tulisi luetteloida lausunnon mukaisilla numeroinneilla.  

- Urjalankylän keskeisiltä alueelta olisi tarpeen olla erillinen suurennos.  

- Natura-alueella olisi hyvä harkita myös muiden kuin vesirakentamista koskevien raken-

nushankkeiden rajoittamista. 

- SL, SL-1 ja MY-1 alueiden kaavamerkinnöistä on syytä poistaa määräykset Pirkanmaan 

ympäristökeskusta koskevista lupamenettelyistä. 

- MY ja MY-1 alueilla on sellaisia luonnon- tai maisema-arvoja, joiden turvaamiseksi alu-

een maisemaa muuttavat maanrakennustyöt puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat 

toimenpiteet on syytä määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 128§ nojalla luvanvaraisiksi. 

SL-1-merkintään on 128§ lisäksi maininta, että toimenpiderajoitus päättyy kun suojelu-

päätös on lainvoimainen. 

- Oikeusvaikutteista yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan perusteella kyläalueella tai 

muulla maaseudulla kun rakentamispaine on vähäistä. Osayleiskaavamääräyksiin on hyvä 

liittää viittaus myös maankäyttö- ja rakennuslain 137§:n 3 momenttiin. 

- Ranta-alueella rakentamista ohjaavien kaavamerkintöihin liittyvä suositus rannan ja ra-

kennusten välisen suojapuuston säilyttämisestä merkittäisiin sitovana määräyksenä. 

- Pohjavesimääräyksissä on hyvä todeta myös ympäristönsuojelulain rajoitukset pohjaveden 

pilaantumisen ehkäisemisestä. Lausuntopyyntövelvoitteen liittäminen kaavamääräyksiin 

ei ole tarpeen.  
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- Juurtinkankaan pohjavesiesiintymä on nostettu pohjavesiluokkaan II. Alueen rakentami-

sessa tulee erityistä huomiota kiinnittää jätevesien käsittelyyn ja rakennusten lämmitysjär-

jestelmien valinnan vaikutuksiin pohjaveden laatuun. 

- Asiakirjoissa selvitettäisiin myös meluhaittojen torjumiseksi tarvittavia toimenpiteitä  

- Kaavamerkinnät ampumaradan ja liikennemelualueen rajausten erottamisesta toisistaan ja 

uimarannan yhteydessä olevan V-alueen sekä asuin- ja teollisuusalueiden reservialueiden 

merkinnät selostuksineen on hyvä tarkistaa. 
- kaavaan tulee lisätä varaus uudesta 110/20 kV:n sähköasemasta ja sitä syöttävästä 110 kV 

voimajohdosta (vrt. maakuntakaavaluonnos ja seutukaava). 
- Eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä maantien 230 linjaus muuttuu hieman valtatieltä 

9 noin 600 metrin päässä noin 400 metrin matkalla. Ennen eritasoliittymän rakentamista ei 

ole suotavaa ohjata runsaasti liikennettä synnyttävää maankäyttöä valtatien länsipuolelle. 

Eritasoliittymän rakentaminen ei sisälly Hämeen tiepiirin lähivuosien toteutusohjelmiin. 
- Valtatielle ei uusia liittymiä sallita, muualla on pyrittävä käyttämään nykyisiä liittymiä. 

Uusista liittymäväleistä on annettu suosituksia, ennen rakentamista on haettava liittymä-

lupa Hämeen tiepiiristä. Uusille rakennuspaikoille kulku on pyrittävä järjestämään käyttä-

en nykyisiä liittymiä. 
- Uutta melulle herkkää maankäyttöä ei pitäisi sijoittaa liikenteen aiheuttamalle melualueel-

le tai sen tuntumaan. 
 

 

 

8 MITOITUS 
 

8.1 Asuinrakentaminen ja elinkeinot 
 

Suunnittelussa tullaan varaamaan vaihtoehtoisia laajenemisalueita.  Asuinrakentaminen tulee 

pääosin olemaan pientaloja. Asukkaiden määrän on tavoitettu kasvavan 100:lla vuoteen 2015 

mennessä. Asuntojen määrä tulisi lisääntymään noin 30:llä asunnolla (100 asukasta, noin 3 

henkilöä/asunto). Uusien asuinalueiden arvioitu raakamaan tarve tulisi olemaan 9-15 hehtaaria 

(tonttikoko 0.3-0.5 hehtaaria). Vaihtoehtoisten alueiden huomioiminen sekä asumisväljyyden 

kasvu vaikuttaa raakamaan tarpeeseen lisäävästi. 

 

Työpaikkojen lisääminen kolmanneksella (30 työpaikalla) edellyttää lisäalueiden huomioimis-

ta yrityksiä varten. Tavoitteiden mukaisesti ensisijainen sijainti tulisi olemaan Peltorinteen 

alueella.  

 

8.2 Ranta-alue  
 

LIITE  8 KANTATILATARKASTELU 
 

Kantatilatarkastelu 

 

Rutajärven ranta-alueelle on tehty kantatilatarkastelu. Kantatilat on määritetty rakennuslain-

säädännön voimaantuloajankohdan 1.7.1959 mukaisesti. 

 

Kantatilalle on määritetty rantarakennusoikeus muunnetun rantaviivan pituuteen ja rannan mi-

toitusarvoon perustuen. Rantarakennusoikeus tarkoittaa rakennuspaikkojen lukumäärää. Kan-

tatilan jäljellä oleva rakennusoikeus on saatu vähentämällä kantatilan käytetty rakennusoikeus 

kantatilalle lasketusta rakennusoikeudesta.  

 

Muodostuneen rakennuspaikan tulee täyttää Urjalan kunnan rakennusjärjestyksen rantaviivalle 

ja rakennuspaikalle osoitetut vaatimukset. Mikäli vaatimukset eivät täyty, ei paikkaa osoiteta 

osayleiskaavassa rakennuspaikaksi. 
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Muunnetun rantaviivan määrittämisperiaatteet: 

• Pienet rantaviivan mutkat oikaistaan 

• Kun niemen tai saaren leveys on alle 50 metriä, lasketaan rantaviivan pituuteen ainoastaan 

niemen ”kantaosa”. 

• Kun niemen tai saaren leveys on 50-100 metriä, rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 0,5. 

• Alle 50 metriä leveän vesistön osalta (lahti tai salmi), rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 

0,5. 

• Kun vesistön leveys on 50-150 metriä (lahti tai salmi), rantaviivan pituus kerrotaan luvulla 

0,75. 

 

Rantaviivan rakennusoikeuden määrittämisperiaatteet: 

• Luontoselvityksen A-alueet = 3 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakm 

• Luontoselvityksen B-alueet = 5 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakm 

• Luontoselvityksen C-alueet = 7 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakm 

• Luontoselvityksen ulkopuolelle jäävät alueet = 7 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantavii-

vakm 

 

Ranta-asemakaava- ja palstoitussuunnitelma-alueilla noudatetaan kaavan tai suunnitelman mi-

toitusta. Kantatilatarkastelua ei näiden osalta tehdä, eikä näiden alueiden rakennusoikeus vä-

hene tai kasva osayleiskaavassa. 

 

Luonnonsuojelualueille ei osoiteta rakennusoikeutta eikä kantatilatarkastelua tehdä. 

 

Urjalankylän osayleiskaava 

Kantatiloja 64 kpl 
Todellista rantaviivaa 18.9 km 
Muunnettua rantaviivaa 17.3 km 
Käytetty rakennusoikeus 124 kpl 
Uudet rakennuspaikat 6 kpl 
Rakennuspaikkoja yhteensä 130 kpl 
  
Rakennuspaikkoja/muunnettu rantaviivakilometri 7.5 kpl 
Rakennuspaikkoja/todellinen rantaviivakilometri 6.9 kpl 

Taulukko . Kantatilatarkastelu 
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9 LUONNOSVAIHTOEHDOT 
 
9.1 Vaihtoehdot 

 

Osayleiskaavasta on laadittu kaksi luonnosta (A ja B), joka eroavat toisistaan asuinrakentami-

sen uusien kasvualueiden osalta. Luonnoksessa A uusia  asutuksen kasvualueita on osoitettu 

enemmän. Kasvualueet tukevat molemmissa vaihtoehdoissa nykyistä rakennetta. 

 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on  yhteensä 2236 hehtaaria, josta vesialuetta on 759 hehtaaria.  

Kaavaluonnosten maankäyttö jakaantuu seuraavasti. 

 

 A B 

Asuminen    
    vakituinen 211,5 ha 174,9 ha 
    loma 66,9 ha 66,9 ha 
Teollisuus 22,2 ha 18,1 ha 
Maa- ja metsätalous 1116,7 ha 1157,4 ha 
Palvelut  24,2 ha 24,2 ha 
Virkistys 10,6 ha 10,6 ha 
Suojelu 23,6  ha 23,6  ha 
Erityisalueet  2,2 ha 2,2 ha 

 

 

Uusia asuinaluevarauksia on vaihtoehto A:ssa 63 hehtaaria ja vaihtoehto B:ssä 26 hehtaaria 

 

Vaihtoehtoisia asuinrakentamisen alueita on kyläalueiden lähelle lisäksi osoitettu Punkalaitu-

mentien varrelle asemakaava-alueen tuntumaan ja alueen länsiosaan sekä Soukontien ja leirin-

täalueelle johtavan tien varrelle. 

 

Arvokas ympäristö ja maisema sekä maasto rajoittaa uusien rakennuspaikkojen sijoittamista. 

Molemmissa vaihtoehdoissa rantarakentamisen määrä on pysynyt samana. 

 

9.2 Vaikutusten arviointi (luonnosvaihtoehdot) 
 

Kasvualueilla on pyritty tukemaan ensisijaisesti nykyisiä kyläalueita. A-vaihtoehdossa on uu-

sia alueita osoitettu enemmän.   Ero on uusien tonttien määrässä. Ympäristövaikutukset ovat 

samansuuntaisia molemmissa vaihtoehdoissa. Luonnos A:ssa  uudet rakentamisen alueet vä-

hentävät viheryhteyksiä jonkin verran enemmän. Suurempi asukasmäärä vaikuttaa ulkoilun ja 

muun virkistyskäytön lisääntymiseen alueella toisaalta rakentaminen tapahtuu vähitellen. Alu-

eella olevan kyläkoulun kannalta asukasmäärän kasvun vaikutukset ovat myönteisiä. Kaavalla 

ei ole oleellisia vaikutuksia muiden palveluiden kannalta. Kaupalliset palvelut keskittyvät 

edelleenkin keskustaajamaan. 

 

Mitoituksen perusteella ei alueella ole erityisen suuria paineita rakentamiseen. Molemmissa 

vaihtoehdoissa uudet alueet tyydyttäisivät yli kymmenen vuoden rakennustarpeen. Luonnos 

A:ssa on kuitenkin enemmän vaihtoehtoisia alueita. Alueet ovat lähes poikkeuksetta yksityi-

sessä omistuksessa. Toteutumiseen vaikuttaa osaltaan vesi- ja viemärihuoltoverkoston laaje-

neminen. Toisaalta kaikkia alueita ei voida liittää keskitettyyn verkostoon niiden etäisyyden ja 

kalliin rakentamiskustannusten vuoksi. Kulttuurimaiseman kannalta eivät luonnokset eroa toi-

sistaan merkittävästi.   
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9.3 Tavoitteiden tarkentuminen. 
 

Selvityksien, lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on kaavaa tarkistettu ja täydennetty. 

Luonnosvaiheessa saaduissa mielipiteissä esitettiin jonkin verran lisää vakituisen asumisen 

alueita. Samassa yhteydessä on kyselylomakkeet tarkistettu uudelleen.   

 

Maanomistajien toiveet uusista rakennuspaikoista on pyritty ottamaan huomioon niiltä osin, 

kuin ne ovat asetettujen tavoitteiden ja periaatteiden sekä maanomistajien tasapuolisen kohte-

lun mukaisia. Luonnoksista poiketen kaavaan on mm. lisätty palstoitussuunnitelma Nauris-

monlahden läheisyyteen, kokoojakatuyhteyksiä on tarkistettu, Kajaniemen alueen LV-alue on 

poistettu yksityisen mailta sekä uutta AP-aluetta on osoitettu Naurismon tilan länsipuolelle ja 

jäljelle jäävä peltoalue on osoitettu MT-alueena. RA paikkojen määrää on tarkistuksessa saatu 

kolme vähemmän.  

 

Ehdotusvaiheen kuulemisen perusteella ohjausryhmässä päätettiin kaavakarttaan ja –

määräyksiin sekä selostukseen tehdä joitakin vähäisiä korjauksia ja tarkistuksia. Nykyinen ra-

kentaminen huomioidaan Kajaniemessä sekä Naurismonlahdessa. Uusi AP-alue osoitetaan 

Lehmuskankaan alueelle maantien viereen. Valkeakallion AP-aluetta hiukan laajennetaan. 

Ynttälän tielinjausta siirretään AP-alueen länsipuolelta. Hakaraivanlahteen merkitään ranta-

kaavan mukainen LV-alue. Kaavamääräyksiä (MT ja MA) tarkistetaan rakentamisen osalta. 

Lausunnoissa esitetyt korjaukset ja tarkistukset tehdään. 

 

Kunnan, maanomistajien ja viranomaisten mielipiteet ja tavoitteet on huomioitu mahdolli-

simman hyvin. Ristiriitaisia tavoitteita sekä toiveita on sovitettu ja osoitettu edes osittain. Ra-

kentamisen vaikutuksia on arvioitu eri näkökohdista myös yhdyskuntatalouden kannalta. Ko-

konaisuutena uusia asuinalueita on paljon ja vaihtoehtoisia  laajenemisalueita on tarjolla usean 

vuoden tarpeisiin.    
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10 OSAYLEISKAAVA  
 

 

Kaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena MRL 44§ mukaisis-

sa tapauksissa. Kaavassa on määritetty asutuksen kasvusuunnat ja alueet joissa maisema tulee 

säilyttää avoimena sekä luonnonympäristön ja kulttuurimaiseman kannalta keskeiset alueet.   

 

Kyläalue ympäristöineen kuuluvat valtaosin valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaise-

maan. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa on vältetty maisemallisesti keskeisiä alueita ja luon-

non monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Kaavalla pyritään turvaamaan arvokkaita 

rakennettuja kokonaisuuksia sekä laajoja ja yhtenäisiä peltoalueita. Suunnitteluratkaisut poh-

jautuvat laajaan perusselvitysaineistoon. 

 

 

10.1 Kokonaismitoitus 
 

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on  yhteensä 2236 hehtaaria, josta vesialuetta on 759 hehtaaria.  

Kaavaluonnosten maankäyttö jakaantuu seuraavasti. 

 

  

   

Asuminen    
    vakituinen 203 ha  
    loma 65 ha  
Teollisuus 18 ha  
Maa- ja metsätalous 1115 ha  
Palvelut  24 ha  
Virkistys 8 ha  
Suojelu 42  ha  
Erityisalueet  2 ha  

 

 Asumiseen tarkoitettuja uusia alueita on osoitettu  noin 59 hehtaaria. Pinta-alan perusteella 

alueelle voisi tulla noin 110-180 uutta rakennuspaikkaa, mikäli kaikki toteutuisivat. Määrä 

ylittää asetetut tavoitteet. Vaihtoehtoisia asuinalueita jää reilusti. Kokonaismäärä  (tontin pin-

ta-ala) on sidoksissa keskitetyn vesihuoltoverkoston rakentamiseen. 

 

 
 

10.2 Maankäyttö 
 
Osayleiskaavamääräyksiä: 
 
� Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42§) 

� Aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen mukaiset 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

� MRL 72§ nojalla voidaan rakennuslupa myöntää ranta-alueella seuraavilla osayleiskaavan 

osilla: RA, AP-1, AT, AM. 

� Alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty VL, M, MT, MY ja MY-1 

rantavyöhykkeen alueilta RA, AP-1, AT tai AM- alueille. 

� Ranta-alueen ulkopuolella rakennusluvan myöntämisessä noudatetaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain 137§:n 3. momenttia. 

� Puuston käsittelyssä noudatetaan metsälain- ja asetuksen määräyksiä myös muilla kuin M- 

ja MT-alueilla. 

� Jätevesien käsittely tulee järjestää kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. 
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� Asuinrakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000m
2
. Milloin rakennuspaikoilla 

on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla edellä sanottua pie-

nempi, ei kuitenkaan alle 2000m
2
. 

� Lomarakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000m
2
. Rakennusoikeus on RA alu-

eilla enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 175 k-m
2
.  

� Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. 

 
Asuminen 

 

Uudet vaihtoehtoiset asuinrakentamisen alueet ovat Punkalaitumentien  varrella tai sen välit-

tömässä läheisyydessä. Kokonaan uudet alueet on merkitty reunavärillä. 

 

Rakennetut, ehjät ja säilyneet kokonaisuudet on täydennetty merkinnällä /s , jolla ympäristö  

säilytetään. 

 

Merkinnät  ja määräykset on jaoteltu seuraavasti. 

 

AP Pientalovaltainen asuntoalue 

 
 Uudet alueet on merkitty värireunuksella 

 
Määräys: Rakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan ja mai-

semaan niin, että muodostuu alueittain yhtenäinen kokonaisuus. Kulttuuri-

historian kannalta arvokkailla alueilla (sk ja sk-1) tulee rakentamisessa erityi-

sesti huomioida alueen kulttuurimaiseman arvot. 

 

Suositus: Rakennusten ulkoasun, värityksen, materiaalien ja mittakaavan tulee 

noudattaa alueen tapaa ja tyyliä. Suositeltava rakennustyyppi on puuverhoiltu 

ja harjakattoinen. 

 

AP-1 Pientalovaltainen asuntoalue. 

Merkinnällä on osoitettu mitoitetut rantavyöhykkeelle sijoittuvat vakituisen 

asutuksen alueet. 

Luku merkinnän alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alu-

eella. 

 
Määräys: Alueen rakennusten tulee sopeutua ympäröivään rakennuskantaan ja 

maisemaan niin, että muodostuu sopusuhtainen kokonaisuus ja rantamaiseman 

luonnonmukaisuus säilyy. Rakentamisessa tulee erityisesti huomioida alueen 

maiseman arvot. Rannan ja rakennusten välissä tulee säästää tai istuttaa suojaa-

vaa puustoa. 

 

Suositus: Rakennusten ulkoasun, materiaalien ja mittakaavan tulee noudattaa 

alueen tapaa ja tyyliä. Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen ja harja-

kattoinen.  

 
 

AT Kyläasutuksen alue 

Merkinnällä on osoitettu Urjalankylän kyläkeskusalue.  

 
Määräys: Alueen rakennusten tulee massaltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan  

ja kattokaltevuudeltaan sopeutua alueen vanhaan rakennuskantaan ja kylämai-

semaan niin, että kylämäisen asutuksen luonne sekä kulttuurimaisemanarvot 

säilyvät. 
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Suositus: Uudis- ja korjausrakentaminen tulee pihajärjestelyjen, rakennusten 

ulkopintamateriaalien ja julkisivujen jäsentelyn sekä värityksen osalta tehdä 

ympäristöön sopeutuen. Suositeltava rakennustyyppi on puuverhoiltu ja harja-

kattoinen. 

 
AM Maatilojen talouskeskusten alue 

 
Määräys: Rakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja olemassa 

olevien rakennusten tapaan ja tyyliin. 

 

Suositus: Uudis- ja korjausrakentaminen tulee pihajärjestelyjen, rakennusten 

ulkopintamateriaalien ja julkisivujen jäsentelyn sekä värityksen osalta muodos-

taa sopusuhtainen kokonaisuus. 

 

RA  Loma-asuntoalue 

Merkinnällä on osoitettu mitoitetut loma-asutuksen alueet. Luku merkinnän 

alapuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 
Määräys: Alueen rakennusten tulee sijoittua ympäröivään rakennuskantaan ja 

maisemaan niin, että muodostuu sopusuhtainen kokonaisuus ja rantamaiseman 

luonnonmukaisuus säilyy. Rannan ja rakennusten välissä tulee säästää tai istut-

taa suojaavaa puustoa. 

 

Suositus: Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen ja harjakattoinen.  

 

RA-1 Loma-asuntoalue 

Merkinnällä on osoitettu rantakaavan tai palstoitussuunnitelman mukaiset lo-

ma-asutuksen alueet.  

 
Määräys: Rakentaminen toteutetaan yksityiskohtaisen kaavoituksen tai poik-

keuslupa-menettelyn kautta. Alueen rakennusten tulee sijoittua ympäröivään 

rakennuskantaan ja maisemaan niin, että muodostuu sopusuhtainen kokonai-

suus ja rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy. Rannan ja rakennusten välis-

sä tulee säästää tai istuttaa suojaavaa puustoa. 

 

Suositus: Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen ja harjakattoinen.  

 

RA -2 Loma-asuntoalue 

Merkinnällä on osoitettu loma-asutuksen alueet, jotka sijoittuvat rantavyöhyk-

keen ulkopuolelle. 
 
Määräys: Alueen rakennusten tulee sijoittua ympäröivään rakennuskantaan ja 

maisemaan niin, että muodostuu sopusuhtainen kokonaisuus ja maiseman 

luonnonmukaisuus säilyy. 

 
Suositus: Suositeltava rakennustyyppi on puurakenteinen ja harjakattoinen.  

 

 
RL  Leirintäalue 

 

Määräys: Alueelle saa rakentaa loma- ja matkailupalveluja palvelevia kokoon-

tumistiloja sekä talousrakennuksia. Rakentaminen toteutetaan yksityiskohtaisen 

kaavoituksen tai poikkeuslupamenettelyn kautta. 

 

Palvelut 
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Kaavassa on osoitettu rakennettuja ja / tai kaavoitettuja julkisia ja yksityisiä palvelun ja hal-

linnon alueita. Uusia alueita ei osoiteta. 

Merkinnät on jaoteltu seuraavasti. 

 

P Palvelun ja hallinnon alue 

Merkinnällä on osoitettu palvelujen alueet valtatien läheisyydestä.   

 
Määräys: Rakentaminen toteutetaan yksityiskohtaisen kaavoituksen kautta. 

 

P-1 Yksityisen palvelun ja hallinnon alue 

 
 

PY Palvelun ja hallinnon alue 

Merkinnällä on osoitettu ala-asteen koulu Urjalankylässä ja museoalue.  

 
 

Teollisuus 
  

Teollisuusalueita on osoitettu valtatien varteen sekä Punkalaitumentien läheisyyteen.  

Merkinnät on jaoteltu seuraavasti. 

 
T Teollisuus- ja varastoalue 

Merkinnällä on osoitettu  alueet itäosasta valtatien läheisyydestä. 

 

Määräys: Rakentaminen toteutetaan yksityiskohtaisen kaavoituksen kautta. 

 
TY Teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 

  

Uudet alueet on merkitty värireunuksella 

 

 

Virkistys 
  

Virkistysalueita on osoitettu vähän. Alueet sijoittuvat Peltorinteen alueelle, Urjalankylän kes-

keisille alueille, Naurismonlahteen sekä Kajaniemeen johtavan tien varrelle.  

 

Merkinnät on jaoteltu seuraavasti. 

 
V Virkistysalue 

Merkinnällä on osoitettu uimaranta-alue sekä muuhun  yleiseen virkistyskäyt-

töön tarkoitettu alue Naurismonlahden rannalla. Alueella on uimaranta sekä eri-

laisia virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. 

 
 
VL Lähivirkistysalueet 

Merkinnällä on osoitettu asutuksen välittömään läheisyyteen sijoittuvat alueet. 
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Maa- ja metsätalous 
 

M   Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

 
Määräys: Rakentaminen tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maas-

toon sekä reunavyöhykkeisiin.  

 

Suositus: Maiseman kannalta tärkeitä metsäsaarekkeita ja puita tulee säilyttää. 

Ranta-alueelle tulee jättää suojapuustovyöhyke. 

 
 

MT  Maatalousalue 

Merkinnällä on osoitettu peltoalueita ja niihin liittyviä reunavyöhykkeitä ja saa-

rekkeita.  

 
Määräys:. Rakentamista avoimille peltoaukeille tulee välttää. Rakentaminen 

tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan, maastoon sekä reunavyöhykkei-

siin.  

 

Suositus: Maiseman kannalta tärkeitä metsäsaarekkeita ja puita tulee säilyttää. 

Ranta-alueelle tulee jättää suojapuustovyöhyke.  

 

MA  Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat peltoalueet 

Merkinnällä on osoitettu maiseman ja /tai kulttuurihistorian kannalta tärkeät 

yhtenäiset peltoaukeat.  

 
Määräys: Rakentamista avoimille peltoaukeille tulee välttää. 

 

Suositus: Maiseman kannalta tärkeitä metsäsaarekkeita ja puita tulee säilyttää. 

Rakentaminen tulee sijoittaa siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näky-

miä. 

 

 

MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. 

Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti edustavat kohteet, jotka soveltuvat ul-

koilukäyttöön (luontoinventointi B-luokka). 

- Kutomon mäkialue (B 14
) 

- Niemelänniemen takainen mäki (B 15
) 

- Väärämäen lakialue (B 18
) 

- Metsäalue leirintäalueen vierestä (B 21
) 

 

Kts. Kohta 5.4.4 

 

Kohteissa 14 ja 15 rajaus poikkeaa hiukan luontoselvityksessä esitetystä ole-

massa olevasta rakentamisesta tai osoitetusta uudesta rakentamisesta (palstoi-

tussuunitelma) johtuen. 

 
Määräys: Rauhoitettujen ja uhanalaisten eliölajien esiintymisalueiden hävittä-

minen ja heikentäminen on kielletty. 

 
Suositus: Aluetta hoidetaan laadittavan erillisen hoito- ja käyttösuunnitelman 

mukaisesti. Ulkoilusta aiheutuvia haittoja tulee vähentää ulkoilupolkujen ja –

reittien järjestämisellä. 
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MY  Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Merkinnällä on osoitettu luonnonympäristön kannalta arvokkaat alueet, joissa 

on Luonnonsuojelulain mukaisia kohteita ja / tai  Metsälain mukaisia erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä (luontoinventointi A-luokka).  

 

Kohde A6   on osoitettu olemassa olevana RA:na. Kohteen A13 rajaus poikke-

aa itäosassa ja kohteen A16 rajaus poikkeaa eteläosassa luontoselvityksessä 

esitetystä olemassa olevasta rakentamisesta tai osoitetusta uudesta rakentami-

sesta johtuen. 

 

Kohteet esitetty kohdassa 5.4.4 

 
Määräys: Rauhoitettujen ja uhanalaisten eliölajien esiintymisalueiden hävittä-

minen ja heikentäminen on kielletty. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa 

suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128§:ssä tarkoitettua maisematyö-

lupaa (toimenpiderajoitus).  

 
Suositus: Aluetta hoidetaan laadittavan erillisen hoito- ja käyttösuunnitelman 

mukaisesti. 

 

MY-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

Merkinnällä on osoitettu alueet, joilla on jonkin verran luonnonympäristön ja 

maiseman kannalta arvoa (luontoinventointi B-luokka). 

- Hakaraiva (B 1) 
- Kankaanpään tilan piha- ja hakamaat (B 2-4

) 

- alue ison Vohlissaaren itäpuolelta (B 6) 
- Hakaraivanlahden ranta-alueita (B 8) 
- alue Kantalan tilan itäpuolelta (B 9) 
- alue Kantalan tilan länsipuolelta (B 10

) 

- Juurtinkankaan soraharju (B 11
) 

- alue Sarvikankaronmäen läheisyydestä (B 12
) 

- Valkeakankaan kalliometsiköt (B 13
) 

- Naurismonmäen räme/kallioalue (B 16
) 

- alue Naurismonlahdesta (B 17
) 

- mäkialue Peltoniemen pohjoispuolelta (B 19
) 

- kaksi mäkialuetta Kaitaisten tilan itäpuolelta (B 20a+b
) 

- Vuotavankallion metsä (B 22
) 

- Kajaniemen lehto- ja kallioalueen ulkopuolelle jäävä talousmetsäalue (B 23
) 

 

Kts. Kohta 5.4.4 

 

Kohteissa 2a, 2b,3 4,6,7,8,9,10,11,12,17,19 ja 22 rajaus poikkeaa luontoselvi-

tyksessä esitetystä olemassa olevasta rakentamisesta tai osoitetusta uudesta ra-

kentamisesta johtuen. 

 
Määräys: Rauhoitettujen ja uhanalaisten eliölajien esiintymisalueiden hävittä-

minen ja heikentäminen on kielletty. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa 

suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128§:ssä tarkoitettua maisematyö-

lupaa (toimenpiderajoitus). 

 

Suositus: Aluetta on hoidettava laadittavan erillisen hoito- ja käyttösuunnitel-

man mukaisesti. 
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Suojelu 
  

 Osayleiskaavan sisältämät suojelu- tai säilyttämispyrkimykset jakaantuvat seu-

raavasti:  

 

• Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet (sk ja sk-1) 

• Rakennetut alueet, joilla ympäristö säilytetään  ( /s) ja säilytettävät kohteet  

(sr, EH/s) 

• Kiinteät muinaismuistokohteet (SM ja SM1).  

• Luonnonsuojelukohteet ( SL ja SL1) ja luontoselvityskohteet (MY, MY-1 

ja MU) 

 
 

Kulttuurimaisema 
 

sk Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta arvokas alue 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (raken-

nusinventointi). Arvoluokat: valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M), pai-

kallisesti (P) ja maisemallisesti/historiallisesti (m/h) arvokkaat. 

1. Urjalankylä (V)  
Vanha kyläkeskuksen alue. Rakennuskannassa on nähtävissä kylän sosiaalinen ja histo-

riallinen kerrostuneisuus. Rakennuskanta on säilynyt monipuolisena. Vanhan raitin var-

rella on nähtävissä maatiloja, mökkiasutusta, koulu, kivisakasti sekä kauppoja. 

 

Vanhat kanta- ja osatalojen kylätontit sijaitsivat etupäässä kylän keskustassa. Vanha 

kivisakasti ja kiviaita, hautausmaa ja kanttorila vanhan kivisillan koillispuolella ovat 

kylän vanhimmat rakennukset. Kylän keskustassa olevilla vanhoilla kylätonteilla maa-

tiloista ovat vielä jäljellä Häihälä, Ranta-Nikkilä ja Vanha-Astala, joissa on säilynyt ra-

kennuskantaa 1900-luvun alkupuolelta, Vanhassa-Astalassa vieläkin vanhempaa ra-

kennuskantaa. Keskustan muu rakennuskanta on myös 1900-luvun alkupuolelta. Kaup-

patoiminnasta ovat muistona kylän keskustassa Kauppila 1900-luvun alusta ja Maunola 

1930-luvulta. Maatilojen ja kauppojen lisäksi keskustassa on säilynyt pienillä kyläton-

teilla ja vanhan reitin varrella olevaa itsellis- ym. mökkiasutusta etupäässä 1900-luvun 

vaihteesta. 

 
sk-1 Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti, paikallisesti sekä maisemallisesti ja 

historiallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (rakennusinventointi).  

2. Häihälä (P) 
Vanhalla kylätontilla sijaitseva Häihälä ja sen läheisyyteen vuokratonteille rakennetut 

asuinrakennukset muodostavat sosiaalihistoriallisen ja maisemallisen kokonaisuuden. 

Rakennuskanta ja ympäristö ovat säilyneet hyvin 1900-luvun alun asussa. 

 

3. Kantala (P) 
Kantalan ja Vuorenpään alueet kertovat 1900-luvun sosiaalisesta kerrostuneisuudesta ja 

historiasta. Alueella on säilynyt vanhan kulttuurimaiseman jäänteitä, rakennuksia, pel-

toja, kiviaitoja ja venäläisten rakentama tie. 

 

4. Naurismonmäki (m/h) 
Naurismonmäki on muodostunut 1800-luvun tilattoman väestön asuinpaikaksi. Se on 

muodostanut sosiaalisen, historiallisen ja kulttuurisen kokonaisuuden kylän keskustan 

ohella. 

 

5. Kankaanpää (M)  
Kankaanpään vanhan kantatilan historia, rakennukset ja ympäröivät pellot muodostavat 

laajan ja näkyvän maisemakokonaisuuden. Kankaanpäällä on asuinpaikkana ja viljelty-

nä alueena pitkä historia. Talon viljelyksessä olevat pellot levittäytyvät tilan itäpuolella 
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ja niitä rajaa pitkä, harvaa puustoa kasvava harju, jota on käytetty myös laitumena. 

Alueen perinnemaisemia vaalitaan ja hoidetaan. 
 

Määräys: Alueen ominaispiirteet, kuten vanha rakennuskanta, tiestö ja avoi-

met maisematilat, tulee säilyttää. Vanhaa rakennusta ei saa purkaa ilman ra-

kennusvalvontaviranomaisen lupaa. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympä-

ristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja ra-

kennustaiteellisiin arvoihin. 

 
 
sr Kulttuurihistorian tai maiseman kannalta edustava rakennus tai rakennelma, jo-

ka tulee säilyttää. 
Merkinnällä on osoitettu vanha kivisilta ja viereinen ”pruuttahuone” 

Määräys: Rakennusta tai rakennelmaa ei saa purkaa ilman erityistä, pakottavaa 

syytä. Korjaus-, muutos- ja hoitotoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että raken-

nuksen tai rakennelman kulttuurihistoriallinen ja kyläkuvan kannalta merkittä-

vä luonne säilyy. 

 

 

/s Alue, jolla ympäristö säilytetään 

 

Merkinnällä on osoitettu rakennusinventoinnin mukaiset vähintään paikallisesti 

arvokkaat rakennetun ympäristön alueet ja/tai arvokkaat kohteet (AT, AM, 

AP). Poikkeuksena on otettu mukaan  maisemallisesti ja historiallisesti arvok-

kaat kohteet 30, 38, 43 ja 47. Arvoluokat: valtakunnallisesti (V), maakunnalli-

sesti (M), paikallisesti (P) ja maisemallisesti/historiallisesti (m/h) arvokkaat. 

 

Monin paikoin kohteet kuuluvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueko-

konaisuuteen.  

 

Määräys: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkamiseen tulee 

olla erityinen pakottava syy ja rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Erityisenä 

syynä ei pidetä hoidon laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Rakennuksissa 

suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että kohteen kulttuu-

rihistorialliset arvot säilyvät. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen mai-

semallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Ympäristöä on hoidettava niin, 

että maiseman luonne ei oleellisesti muutu.  

 

Suositus: Pihajärjestelyjen, rakennusten ulkopintamateriaalien ja julkisivujen 

jäsentelyn sekä värityksen osalta tulee noudattaa alueen perinteistä tapaa ja tyy-

liä. Suositeltava asuinrakennustyyppi on puuverhoiltu ja harjakattoinen. Korja-

usrakentaminen tulee tehdä perinteisin menetelmin ja materiaalein. 

 

01 Kankaanpään kiinteistö  
Vanha kantatila. Rakennukset ja maisema ovat hyvin säilyneet. Tilakeskuksessa kaksi 

asuinrakennusta (1850-luvulta ja 1930-luvulta), koristeellinen makasiini  (1920-

luvulta), entinen sikala (1800-luvulta), riihi (1850-luvulta), vanha ulkohuone (noin 

1930-luvulta). Muut pihapiirissä olevat rakennukset ovat noin 25 vuotta tai sitä nuo-

rempia.  Päärakennuksessa näkyy aikansa muotivirtaukset, mutta myös ajan taloudelli-

nen epävarmuus. Keskeinen sijainti kulttuurimaisemassa. (M) 

  

02 Sakastin alue   
Urjalankylä toimi kirkonkylänä aina v. 1807, jolloin kirkko siirrettiin Laukeelaan. Kir-

kollisesta ajasta on muistona 1400-luvulta oleva kivinen sakasti ja entinen lukkarin 

asunto. Sakasti on aivan Punkalaitumentien vieressä. Kiviaita rajaa aluetta. (V) 
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03 Metsolan kiinteistö   

Hyvin säilynyt asuinrakennus 1920-luvulta. (P) 

 

2 Ali-Simola   
Hyvin säilynyt 1900-luvun alun kokonaisuus vanhalla asuintontilla. Pihapiirin muodos-

tavat päärakennus vuodelta 1888 (Simolanmäki), kivinavetta  vuodelta 1883 ja talous-

rakennus 1920-luvulta. Kivinavetan  ulkoasu on säilynyt rakentamisajan v. 1883 ja 

1930-luvun laajennuksen ja korjauksen asussa. Sikalan nurkassa oleva oviaukko ja ka-

ton muoto ovat mielenkiintoiset. Simolanmäen asuinrakennus on osa Vanhan Ali-

Simolan pihapiiriä. Rakennukset ovat ulkoisesti säilyneet 1880/1920-luvun asussa.(M) 
  

3 Anttila 
Kyläkeskustassa sijaitseva 1900-luvun alun tyylirakennusta jäljittelevä asuinrakennus. 

Toiminut kutomona.  Rakennuksen kunto on huono.(M) 

 

4 Astala  
Alue sijaitsee pienellä metsäisellä mäellä peltojen keskellä. Päärakennuksen historia 

tunnetaan hyvin ja se on toiminut Astalan kantatilan päärakennuksena jo 120 vuotta 

kahdessa eri paikassa. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalle 1936. Pihapiirissä on 

navetta (1935) sekä pienempi varasto/asuinrakennus(1934/1883).  (P) 

 

5 Hakala  

Hakalan rakennuskannan vanhempi asuinrakennus on 1900  luvun vaihteesta, talousra-

kennus on 1930-luvulta ja uudempi asuinrakennus on 1950-luvulta. Pihapiiri on met-

säinen ja sitä rajaa Punkalaitumentie. Hakala edustaa vanhaa mäkitupalaisasutusta.(P) 

 

6 Häihälä  
Paikka on vanha kylätontti. Tilan rakennuskannan muodostavat 1900-luvin alkupuolel-

la rakennettu päärakennus, pystyhirsistä rakennettu navetta sekä talousrakennukset.  Si-

jainti on näkyvällä paikalla peltojen keskellä. Asuinrakennus on ulkoisesti hyvin säily-

nyt vuosisadan vaihteen kansallisromanttista tyyliä edustava rakennus. Asuinrakennus 

on keskeinen osa Häihälän pihapiiriä ja kylän maisemaa. (M) 

 

7 Ihamäki  
Vanha kantatalo. Rakennukset sijaitsevat pienessä metsäsaarekkeessa. Pihapiiriin kuu-

luu päärakennus (siirretty noin 1930-luvulla), navetta ja kaksi talousrakennusta. Uusja-

on seurauksena syntynyt uusi tilakeskus. Ympärillä  on avoin peltomaisema. (P) 

 

8 Jokiranta  
Alue on vanha Ranta-Nikkilän kylätontti, jolla on säilynyt 1900-luvun alusta olevaa ra-

kennuskantaa. Jokirantaan kuuluvat 1900 -luvun alkupuolelta olevat päärakennus, na-

vetta, lato/kuivuri lato ja sauna. Tie kulkee pihapiirin läpi. (P) 

 

11 Kajamäki  
Vanhempaa rakennuskantaa edustavat asuinrakennus 1800-luvulta, navetta 1930-

luvulta, lato ja aitta noin 1900-luvulta sekä maakellari 1938-luvulta. Torppa 1800-

luvun lopulta on säilynyt hyvin. (P) 

 

12 Kangas  
Pihapiirin muodostavat 1900-luvun vaihteesta oleva asuinrakennus, 1900-luvun alku-

puolelta olevat liiteri, sauna  ja maakellari.  Rakennus on esimerkki 1900-luvun vaih-

teen itsellisasumuksesta. Perusrakenteita ei ole muutettu.(P) 

 

13 Kantala  
Vanha kantatila. Ympäristön vanhaa rakennuskantaa ja maisemaa on säilynyt. Pihapii-

riin kuuluu uusia rakennuksia,  vanhempi rakennus on  1800-luvulta ja lisäksi 1900-

luvun vaihteesta sauna ja navetta.(P) 
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14 Kauppila   
Hyvin säilynyt asuin- ja liikekiinteistökokonaisuus kauppa, makasiini ja kutomo 1900-

luvun alkupuolelta. (M) 

 

17 Kotilahti    

Hyvin säilynyt Isännän eläkemökki 1930-luvulta. Pihapiirin pieni navetta ja sauna ovat 

saman ikäisiä. (P) 

 

18 Kotipelto   
Pieni asutustila maisemallisesti keskeisellä paikalla. Tontilla olevat rakennukset ovat 

1930-luvulta. (P) 

 

19 Koulu   
Kylän koulu sijaitsee Kantalantien varrella pienen mäen päällä. Koulurakennus on luul-

tavasti  1920-luvulta, talousrakennus on 1950-luvulta  ja liikuntasali rakennettu 1995. 

Koululla on sivistyshistoriallinen merkitys. Alue on keskeinen paikka maisemassa.(P) 

 

21 Kulmakallio   
Asuinrakennus on 1900-luvun alun mäkitupa, jolla on maisemallisesti keskeinen sijain-

ti. Muut rakennukset ovat uudehkoja; liiteri, sauna, verstas  ja ulkohuone. (P) 

 

23 Lehto   
Kylän keskustassa vanhan raitin varrella sijaitseva 1800-luvun lopulta oleva itsel-

lisasumus. (P) 

 

28 Mattila   
Vanhan raitin varrella oleva pieni pihapiiri on 1900-luvun alkupuolelta. Pihapiiriin 

kuuluu asuinrakennus, navetta, sauna ja maakellari. Ympäristössä on vanhaa kyläasu-

tusta ja peltoja. (P) 

 

29 Maunola   
Ulkoisesti hyvin säilynyt kauppa/asuntokokonaisuus 1930-luvulta. (P) 

 

30 Naurismo   
Naurismo on toimiva karjatila, jonne on rakennettu uusia rakennuksia. Vanhaa raken-

nuskantaa on säilynyt; vanha asuinrakennus on  1880-luvulta, navetta on alun perin 

vuodelta 1906 sekä pihapiirin ulkopuolella on vanha  aitta ja paja. Alue on vanha kan-

tatila, jolla on keskeinen sijainti maisemassa. (m/h) 

 

32 Peltomäki   
Vanhaa raittiasutusta 1920-luvulta. Asuinrakennus on vanhempi ja siinä on kansallis-

romanttisia piirteitä. (P) 

 

34 Päivölä   
Osa rakennusryhmää, joka on syntynyt vuosisadan alkupuolella pellon laitaan. Raken-

nukset ja maisema ovat säilyneet 1900-luvun alun muodossa. (P) 

 

38 Sillanpää   
Sillanpää on vanha 1700-luvun osatalo, joka on kuulunut sivutilana Honkolaan. Tilalla 

on hyvä valikoima eri-ikäistä rakennuskantaa. Päärakennus on alun perin 1800-luvulta. 

(m/h) 

 

39 Simolanmäki (M)  

Sisältyy kohdekuvaukseen 2 

   

40 Soukko   
Tilalla on säilynyt runsaasti 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun rakennuskantaa. (M) 
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- Hyväkuntoinen päärakennus  on 1890-luvulta. Rakennuksessa on säilynyt osa kiin-

teää sisustusta. 

- Rakennus on hyvin säilynyt esimerkki 1900-luvun vaihteen rakentamisesta ja sosi-

aalisesta rakenteesta. 

- Osa Soukon pihapiiriä. Hyvin säilynyt pystyhirsitekniikalla toteutettu navettara-

kennus.  

 

41 Taka-Uotila   
Tilan sijainti on peltojen keskellä  pienellä kumpareella. Rakennuksia ovat  asuinra-

kennus alunperin 1800-luvulta (uudistettu 1980), navetta 1883, aitta 1800-luvulta, ul-

kovarasto lato ja kasvihuone. Tilan rakennuskanta on säilynyt hyvin. Ympäristössä on 

säilynyt vanhaa agraarimaisemaa. (P) 

 

42 Tervamäki   
Tervamäen asuinrakennus kuuluu Naurismonmäelle syntyneeseen asutuskeskittymään. 

Asuinrakennus on 1900-luvun alkupuolelta ja maisemallisesti näkyvällä paikalla. (P) 

 

43 Urjanmäki (Museo)  
Urjanmäki on kotiseutumuseo, johon on siirretty rakennuksia eri puolilta Urjalaa. Piha-

piiriin kuuluu kaksi asuinrakennusta, neljä aittaa ja tuulimylly. Lisäksi alueen luoteis-

päähän on rakennettu korsu, ns Karhukorsu. Alueella on myös maatuneita I maailman-

sodan aikaisia juoksuhautoja. 

 

44 Vanha-Astala  
Kantatilan hyvin säilynyt ja dokumentoitu asuinrakennus 1800-luvun alun kylätontilla. 

Kokonaisuuteen kuuluu vanha kantatalon päärakennus, jossa on säilynyt runsaasti eri-

laisia kerrostumia rakenteissa ja sisätiloissa. Korjauksissa on pyritty säilyttämään ra-

kennuksen alkuperäinen ulkoasu. Alueeseen kuluu suuri, vanhan kantatilan aittaraken-

nus 1800-luvun lopulta. Muutoksista huolimatta vanhaa rakennetta on säilynyt. (M) 

  

45 Vanha-Helin   
Vanha kylätontti, joka liittyy kylän kirkkohistoriaan. Tontilla on asuinrakennus 

1700/1800-lukujen vaihteesta sekä vaja ja sauna. (M) 

 

46 Vastamäki   
Vanhan tielinjan varteen on jäänyt pieni paritupa vuosisadan vaihteesta. Ympäristö ja 

tielinjaus ovat hyvin säilyneet.  Alueella on vanha tilattoman väestön/mäkitupa-asumus  

ja navetta. Maisemallisesti keskeisellä paikalla vanhan, käytöstä pois jääneen raitin var-

rella. (P) 

 

47 Vatilahti   

Entinen Nuutajärven suurtorppa 1850-luvulta on pienellä kumpareella peltojen laidas-

sa. Tilakeskuksen asuinrakennus ja aitta ovat alun perin 1800-luvulta, navetta 1957, se-

kä eri ikäisiä talousrakennuksia. (m/h) 

 

48 Viertola   
Osa rakennusryhmää, joka on syntynyt vuosisadan alkupuolella pellon laitaan. Raken-

nukset ja maisema ovat säilyneet 1900-luvun alun muodossa kohtalaisessa kunnossa. 

(P) 

 

49 Vuorenpää   
Hyvin säilynyt mäkitupalaisasunto on1800-luvun lopulta. Vanha asuinrakennus ja ki-

viaidat muodostavat säilytettävän kokonaisuuden. (P) 

 

50 Yli-Simola   
Suuri maatilan päärakennus 1900-luvun vaihteesta on muutettu kouluksi 1920-luvulla. 

Muodostaa yhdessä Ali-Simolan kanssa historiallisen ja maisema -kokonaisuuden, jos-

sa molemmat aikakauden tyylit ovat nähtävissä. (P) 
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EH/s Hautausmaa-alue, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä 
 
 Määräys: Alueen kiviaita ja sakastirakennus on suojeltu kirkkolain 1054/1993 

nojalla. Rakennuksia ja rakenteita koskevista toimenpiteistä on pyydettävä lau-

sunto kirkkohallitukselta ja Museovirastosta. 

 

 

Kiinteät muinaisjäännökset 

 

SM Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
 
Määräys: Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat tulee lähettää Pirkanmaan 

maakuntamuseoon tai Museovirastoon lausuntoa varten. 1. maailmansodan 

puolustusvarustusten sisä- ja ulkopuolisen suoja-alueen laajuus tulee erikseen 

selvittää maankäyttöhankkeissa Pirkanmaan maakuntamuseosta tai Museovi-

rastosta. Kohteet: 

7. Pajamäki  

8. Naurismo 1 

9. Naurismo  2  

10. Sillanpää  

11. Lauha  

33. Häihälä 1  

34. Kukkuramäki  

35. Häihälä 2  

39/1 Urjalankylä, linnoitusalue 1(Sarvikankaronmäki) 

39/2 Urjalankylä, linnoitusalue 2 

39/3 Urjalankylä, linnoitusalue 3 (Museomäki) 

39/4 Urjalankylä, linnoitusalue 4 (Riihimäki) 

39/5 Urjalankylä, linnoitusalue 5 (Roopertinmäki) 

39/6 Urjalankylä, linnoitusalue 6 (Koulun mäki) 

39/7 Urjalankylä, linnoitusalue 7 

39/8 Urjalankylä, linnoitusalue 8 (Vanhan Astalan mäki) 

39/9 Urjalankylä, linnoitusalue 9 (Pappilanmäki) 

39/10 Urjalankylä, linnoitusalue 10 

 

Kohteita esitetty kohdassa 4.3 

 

Luonnonsuojelu 
 

SL1 Luonnonsuojelualue 
Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. 

Merkinnällä on osoitettu valtakunnallinen lintuvesien Kortejärven suojelualue 

(302). Alue on osana  laajempaa Kortejärven Natura-2000 verkostoa 

(FI0348001) 

 

Määräys: Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyt-

tö- ja rakennuslain 128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa (toimenpiderajoitus). 

Toimenpiderajoitus päättyy, kun suojelupäätös on lainvoimainen. 

 
Toteutusvastuu Pirkanmaan ympäristökeskus. 

 

 

SL Luonnonsuojelualue 

 Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu. 
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Hakaraivan ja Rutajärven välinen rantavyöhyke ja läheiset saaret ovat osa 1962 

perustettua  luonnonsuojelualuetta (308) 

 

 

Erityisalueet 
 

EV Suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu suunnitellun eritasoliittymän suojaviheralue. 

 
pv-1 Tärkeä pohjavesialue  

Merkinnällä on osoitettu Laukeelan 1. luokan pohjavesialue. 

 

Määräys: Rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon vesi-

lain- ja ympäristönsuojelulain rajoitukset. 

 

pv-2 Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.  

Merkinnällä on osoitettu Juurtinkankaan 2. luokan pohjavesialue. 

 
Määräys: Rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon vesi-

lain- ja ympäristönsuojelulain rajoitukset.  

 

Liikennealueet 
 

Kaavassa osoitettu tieverkko noudattaa pääpiirteissään nykyistä tieverkkoa ja liittymiä. Ko-

koojakaduilla yhdistetään asuinalueita yhdys- ja seututeiden varteen. Rakentamisessa pyritään 

käyttämään nykyisiä liittymiä ja teitä. Uusia kokoojakatuja osoitetaan muutamia. 

 

 LV Venevalkama-alueet  

Merkinnällä on osoitettu venevalkamat  leirintäalueelle, Naurismonlahteen sekä 

Urjalankylän Häihälän kohdalle ja kaksi sillan eteläpuolelle. Venevalkamat 

ovat nykyisellään osoitetussa käytössä. 
 

 LV-1 Venevalkama-alue 

Merkinnällä on osoitettu pieni venevalkama Urjalankylän Häihälän itäpuolelle 

SL1-alueen sisälle. Venevalkama on osoitetussa käytössä. 

 
Määräys: Alueella rakentamishankkeet ovat kiellettyjä.  
 

 LV-2 Venevalkama-alue 

Merkinnällä on osoitettu ranta-asemakaavan mukainen venevalkama Haka-

raivanlahteen. 

 
Määräys: Alue on tarkoitettu Vohlissaaren rakennuspaikkojen käyttöön. 
  

me Melualue 

Merkinnällä on osoitettu likimääräinen päiväohjearvon 55 dBA liikennemelu-

alueen raja. 

 

Määräys: Melun suojaustarve on huomioitava yksityiskohtaisessa suunnitte-

lussa. 

 

me-1 Melualue 
Merkinnällä on osoitettu ampumaradan 65 dBA melualueen raja. 
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 Vesialueet 
  

 W Vesialue 

  Rutajärvi ja Kortejärveen johtava uoma ovat vesialueena. 

 

Määräys: Vesialueen ja siihen johtavien uomien varteen tulee muodostaa riit-

tävän laajat suojavyöhykkeet estämään valumavesien haitallista vaikutusta ve-

den laatuun. 

   

 
 

 

11 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
 

 

11.1             Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ihmiseen 
 

Väestön rakenne ja 
kehitys 

Kaava-alueella asuu noin 380 henkilöä. Väestön ikärakenne noudattaa koko 
kunnan vastaavaa suhdetta. Alueelle osoitetaan uusia vaihtoehtoisia   vakitui-
sen asumisen rakennuspaikkoja niin, että tavoitteiden mukainen väestön kasvu 
(n. 100 henkilöä vuoteen 2015) täyttyy. Asukasmäärän lisääntyminen tukee ja 
edesauttaa nykyistä kylärakennetta. Loma-asukkaita on kesäaikaan paljon. 
Ranta-alueelle osoitetaan kuusi uutta rakennuspaikkaa aiemmin myönnettyjen 
lupien lisäksi. Rakentamatonta rantaa on vähän.  
 

Yhdyskuntarakenne Asutus on melko tiiviisti kyläkeskuksen alueella ja hyvien liikenneyhteyksien 
varrella sekä ranta-alueella. Osayleiskaava laaditaan alueen nykyisen maan-
käytön pohjalta. Uudet aluevaraukset  osoitetaan tukemaan ja eheyttämään 
nykyistä rakennetta.  
  

Kyläkuva Rakentaminen koostuu tilakeskuksista, asuinpientaloista ja lomarakennuksista. 
Osittain tiivis kyläasutusmainen ja toisaalta haja-asutusalueen maaseutumai-
nen luonne säilyy ennallaan. Uudet alueet osoitetaan nykyisen asutuksen lä-
heisyyteen. Uudis- ja korjausrakentamista ohjataan kaavamääräyksillä ja –
suosituksilla. 
 

Palvelut Alueelle ei ole osoitettu uusia palvelualueita. Nykyiset palvelut osoitetaan ja 
pyritään säilyttämään. Palvelut keskitetään jatkossakin keskustaajamaan. Kylä-
aluetta ja elinkeinon harjoittamista tukevat palvelut sallitaan. 
 

Työpaikat Alueen tilat työllistävät n. 35 henkilöä. Tilojen säilyminen käytössä kuuluu kaa-
van tavoitteisiin. Yrityksiä on 33, joissa työskentelee noin 90 henkilöä. Valtaosa 
yrityksistä on valtatien läheisyydessä alueen itäosassa. Uusia teollisuusalueita 
on osoitettu muutamia Punkalaitumentien läheisyyteen.  Kaava mahdollistaa 
työpaikkojen määrän vähäisen kasvun. 
 

Virkistys Alueen luonto on lähellä ja hyvin saavutettavissa. Alueen virkistyskäyttö tulee 
kuitenkin lisääntymään uusien asukkaiden myötä. Uusia virkistyskäyttöön sopi-
via alueita on osoitettu neljä, joille voidaan sijoittaa uusia ulkoilureittejä. Reittien 
suunnittelussa on huomioitava alueen luontokohteiden säilyminen.  Lähivirkis-
tysalueita on osoitettu tiiviiden asutuskeskittymien yhteyteen. Naurismonlah-
dessa kunnan omistama alue huomioidaan kaavassa. Alueella on  uimaranta, 
rantasauna sekä muuta virkistyspalveluja palvelevia rakennuksia. Nykyiset 
venevalkamat huomioidaan. Uusia venevalkama-alueita ei osoiteta. 
 

Liikenne Pääliikenneverkko kattaa alueen eikä siihen ole odotettavissa lähiaikoina suuria 
muutoksia. Eritasoliittymävaraus valtatielle huomioidaan. Alueen kokonaislii-
kennemäärä on suuri ja säilyy jatkossakin. Ongelmana on kapea silta Urjalan-
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kylässä. Uusi asutus tulee lisäämään liikennettä. Asutus tulee ensisijaisesti 
nykyisten tieyhteyksien varsille. Kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yh-
teystarve Punkalaitumentien varteen. Toteutuessaan kvl-yhteys sekä eritasoliit-
tymän toteuttaminen parantaisi alueen liikenneturvallisuutta merkittävästi sekä 
vaikuttaisi myönteisesti alueen virkistyskäyttöön ja kyläkeskukseen suuntautu-
vaan asiointiliikenteeseen. 
  

Kulttuuriympäristö Urjalankylään kohdistuu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Alueella on 
runsaasti  muinaismuisto- tai rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita ja 
alueita. Kyläkuvan kannalta  arvokkaiden alueiden säilyminen on tärkeätä ja 
sisältyy asetettuihin tavoitteisiin. Kaavassa on osoitettu rakennusinventoinnin 
perusteella tärkeimmät alueet säilytettäväksi. Muinaismuistoalueet ja kohteet 
on huomioitu inventointien mukaisena. Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on 
huomioitu omalla merkinnällä. Uudisrakentamiselle on annettu eriasteisia mää-
räyksiä ja suosituksia sijainnin mukaan. 
 

Tekninen huolto Tekninen huolto kattaa itäosan asemakaavoitetun alueen. Muualla kaava-
alueella ei ole kunnallista verkostoa. Vesi- ja jätehuolto hoidetaan  nykyisin 
rakennuspaikkakohtaisesti. Alueelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. 
Uudet alueet on pyritty sijoittamaan siten, että mahdollisimman moni kiinteistö 
voitaisiin liittää yleissuunnitelmassa esitettyjen verkostojen piiriin. 
   

Ympäristönsuojelu ja 
erityistoiminnot 
 

Valtatie ja Punkalaitumentie aiheuttaa melua ympäristöön. Ampumarata aiheut-
taa melua Lehmussuon ympäristössä. Asutus sijoittuu  osittain Punkalaitumen-
tien läheisyyteen. Ampumaradan melualueen vaikutuspiiriin ei sijoitu asuinra-
kentamista. 
Laukeelan pohjavesialue kuuluu vedenhankinnalle tärkeään pohjavesialuee-
seen. Veden laatua uhkaavia tekijöitä ovat asutus, tiestö sekä alueen muut 
taajamatoiminnot. Alue kuuluu keskitetyn vesihuollon piiriin.  
Juurtinkangas on 2.luokan pohjavesialuetta. Veden laatua uhkaavia tekijöitä 
ovat reuna-alueen asutus ja tiestö. 
 

Sosiaalinen ympäristö Alueella tiiviimpiä rakentuneita alueita ovat Urjalankylän keskusta sekä Nauris-
monlahden ympäristö. Punkalaitumentien asutus on monin paikoin nauhamais-
ta. Muualla asuinympäristö on maaseutumaisen väljää. Toimiva tieverkosto 
mahdollistaa liikkumisen alueella sekä työssäkäynnin alueen ulkopuolella.  
   

 

 

10.2                Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Maisemarakenne ja mai-
semakuva 

Uusien asuntoalueiden sijoittelussa on otettu huomioon maisema- ja maas-
tonmuodot. Avoimet peltoalueet osoitetaan maatalouskäyttöön jatkossakin. 
Maisemallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet säilyvät 
nykytilassaan. Uudet alueet on sijoitettu pääsääntöisesti metsäalueille. 
 

Soranotto on aiheuttanut vaurioita alueen maisemakuvaan Jurtinkankaalla. 
Soranottoalue ei näy tiemaisemassa.  
Maisemakuvaan vaikuttavia perinteisestä rakennustavasta poikkeavia raken-
nuksia on alueella. 
 

Luonnonolot ja luonnon 
monimuotoisuus 
 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet sekä luonnonsuojelun 
kannalta merkittävän lajin elinympäristöt on osoitettu kaavassa. Kohteet on 
eroteltu kaavamerkinnöin arvotusperusteiden (luontoselvitys) perusteella.  
  

Ilmanlaatu Alueella ei ole erityisiä ilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Osayleiskaavalla ei 
ole osoitettu toimintaa, jolla olisi merkittävää vaikutusta alueen ilman laatuun. 
 

Pohjavedet Laukeelan pohjavesialue on yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeää pohja-
vesialuetta. Alue kuuluu osittain osayleiskaavan piiriin. Alueen toiminnot saat-
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tavat aiheuttaa pohjavesiolosuhteiden muutos tai pilaantumisriskiä. Alueella 
on viemäriverkosto.  
Juurtinkangas on 2. luokan pohjavesialuetta. Alueen reunalla on jonkin verran 
asutusta. Viemäröinti on hoidettu kiinteistökohtaisesti. 
 
 

Vesistöt Vesistöjen vedenlaatua huonontavat kuormitukset pelloilta, metsistä ja asu-
tuksesta. Valumavesien vaikutuksia voidaan vähentää suojavyöhykkein. Kes-
kitetyn viemäriverkon toteuttaminen vaikuttaisi vähentävästi vesistön kuormi-
tuksiin.  

Luonnonsuojelu Hakaraivan ja Rutajärven välinen rantavyöhyke ja läheiset saaret ovat osa 
1962 perustettua  luonnonsuojelualuetta. Kaavassa ne ovat SL- merkinnällä. 
 
Kortejärven Natura 2000-suojeluohjelmaan kuuluva alue on osoitettu kaavas-
sa SL1 merkinnällä. Alueiden läheisyyteen ei ole osoitettu uusia aluevarauk-
sia. 

 

 

 

10.3            Vaikutukset Kortejärven (FI0348001) natura-alueeseen 
 

Lähtökohdat Kortejärvi on mukana Natura 2000-suojelukohteissa arvokkaan linnuston 
vuoksi. Lisäksi alueella on EU:n luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä. 
Alue on osoitettu myös seutukaavassa SL1 –alueena (302). Alue kuuluu 
myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu Kortejärven eteläosa. 
Alueella on yksi rakennettu lomarakennuspaikka. Alueeseen rajoittuu lännes-
sä kolme rakennettua lomarakennuspaikkaa sekä yksi rakennettu vakituisen 
asutuksen rakennuspaikka sekä yksi rakennettu lomarakennuspaikka idässä. 
Aivan eteläosassa on käytössä oleva venevalkama. 
 

Alueelta tehdyt selvityk-
set 

Kortejärven linnustoselvitys v. 2000. Urjalan Kortejärvi. Taigabird Oy. Humppi-
la. Selvityksessä on lintulajien lisäksi kartoitettu Kortejärven kasvillisuutta.  
 
Kortejärven hoito- ja käyttöselvitys. Kortejärvi-hanke. Minna Uusiniitty. 2000. 
Selvitys sisältää mm. järven kasvillisuuden selvityksen ja suppeahkon selvi-
tyksen alueella tavatuista perhosista. Kortejärvi on Natura 2000-verkostossa 
oleva runsasravinteinen vesialue, joka on hyvin herkkä hajakuormitukselle. 
 

Vaikutukset, nykytilanne Vesistöön aiheutuu vähäistä hajakuormitusta asutuksesta, maa- ja metsäta-
loudesta sekä luonnonhuuhtoumasta. Nykyinen asutus  aiheuttaa melua ym-
päristöön jonkin verran. Järvellä kalastetaan ja siellä on myös muuta perin-
teistä käyttöä. 
 

Vaikutukset, osayleis-
kaava 

Natura-alueen läheisyyteen ei osayleiskaavassa osoiteta uusia aluevarauksia. 
Alue on osoitettu SL1-alueena. Nykyinen alueeseen rajoittuva maankäyttö (M, 
MT, MA, RA ja AP) on osoitettu kaavassa. Natura-alueen aivan eteläosaan  
osoitetaan pieni venevalkama-alue, joka on mm. kalastus- ja muussa käytös-
sä. Venevalkama-alueella vesirakentamishankkeet ovat kiellettyjä. Nykyinen 
käyttö ei aiheuta merkittävää haittaa alueelle. Kaava ei aiheuta merkittäviä 
muutoksia Kortejärven Natura 2000 -kohteeseen. 
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12 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA 
 

Osayleiskaavaa toteutetaan pääasiassa yksityiskohtaisen suunnittelun ja tarvittaessa asema-

kaavoituksen kautta. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä tulee jatkossa arvioida, vastaako 

hanke osayleiskaavan tavoitteita.  

 

Kaavassa esitetyt tavoitteet ja periaatteet tulee kytkeä tarkempaan suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon. Erityisesti tulee huomioida kulttuuriympäristön suojelu- ja säilyttämistavoitteet ja nii-

den edistäminen. Viranomaisten tulisi antaa ohjeita ja suosituksia rakennusperinnön kunnos-

tamiseen ja hoitamiseen. Erilaisten tukimuotojen  ja avustuksien saannin mahdollisuus tulisi 

selvittää. Uusien  tie- ja kevyenliikenteen yhteyksien toteuttaminen  vaatii yhteistyötä Tiehal-

linnon kanssa  

 

Kaavatyön aikana on esiintullut  rakentamispainetta asuinrakentamiseen/ristiriitaisia tavoittei-

ta erityisesti puolustusvarustus 39/9 alueella sekä jossain määrin puolustusvarustus 39/7 osal-

la, joissa on tarve sisä- ja ulkopuolisen suoja-alueen selvittämiseen. 

 

12.1 Rakennuslupakäsittely yleiskaava-alueella 

 

Osayleiskaavaa voidaan käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n tarkoittamalla tavalla. 

Ranta-alueella oyk:aa  voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72§) 

seuraavilla yleiskaavan osilla:  AP-1, AM, AT, RA sekä RL alueilla.  

 

Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella osoitetun rakennusoikeuden 

puitteissa edellyttäen, että rakennuspaikka täyttää rakennuskelpoisuusehdot. Yleiskaavassa 

osoitettu rakennuksen sijainti on ohjeellinen. Rakennuksen  sijaintia voidaan muuttaa RA- 

korttelialueen sisällä. Yleiskaavan aluevarausten rajaukset ovat sitovia, mutta pohjakartan mit-

takaavasta johtuen aluerajaukset voivat  tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 

 

 

12.2 Seuranta 

 

 

Maankäyttöä ohjataan kaavamerkinnöillä, -määräyksillä ja suosituksilla. Määräyksiä ja suosi-

tuksia tulee noudattaa. Uudis- ja korjausrakentamiselle on annettu eriasteisia ja  määräyksiä ja 

suosituksia kulloisenkin alueen  sijainnin mukaan. Vanhat ja hyvin säilyneet alueet ovat eri-

tyisen tärkeitä.  

 

 Toteuttamista varten on laadittu rakentamisohjeita (LIITE 10), joihin on koottu yhteenvetona 

rakentamisen periaatteita.  

 
Vesihuoltoverkon rakentaminen mahdollistaisi osan kiinteistöjen liittymisen keskitettyyn 

viemäriverkostoon. Lähellä rantaa olevilla kiinteistöillä tulee viemäröinti järjestää jatkossakin 

kiinteistökohtaisesti. 

 

Osoitetut uudet rakennuspaikat ja muu maankäyttö vastaavat nykynäkymien mukaiseen tar-

peeseen usean vuoden ajan. Uusia rakennuspaikkoja on reilusti nykyiseen rakentamiseen ver-

rattuna niin, että jää valinnan varaa. Uudisrakentaminen toteutetaan ensisijaisesti yksityisten 

maanomistajien toimesta. Toteuttamiseen vaikuttaa kysyntä, maaomistajien halukkuus myydä 

tontteja sekä mm. vesihuoltoverkoston rakentaminen.  

 

Osayleiskaavan ajankohtaisuutta tulee MRL:n mukaisesti arvioida tarpeen mukaan. 
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13 SUUNNITTELUVAIHEET 
 

• Aloituspäätös osayleiskaavoituksesta, Urjalan kunnanvaltuusto 20.11.2000.  

• Kuulutus osayleiskaavoituksen aloituksesta (vireilletulo) 10.04.2001 

• Perusselvitysten laadinta v. 2001-2002 

• Esittelytilaisuus rakennus- ja puolustusvarustusinventoinneista kuntalaisille 25.09.2001 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.10.2001. 

• Ohjausryhmän kokous 28.11. ja 19.12 2001 ja seurantaryhmän kokous 23.1 2002. 

• Perusselvitysten esittely ja tavoitteiden tarkistaminen seurantaryhmälle ja ohjausryhmälle 

9.10.02. 

• Alustavat luonnosvaihtoehdot 

• Viranomaisneuvottelu (aloituspalaveri, MRL 66§)  17.12.2002.  

• Alustavien luonnosvaihtoehtojen esittely ohjausryhmälle (18.12.2002) ja seurantaryhmäl-

le (21.1.2003) 

• Luonnosvaihtoehdot  

• Osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä  20.2.-20.3. 2003 (MRA30§). 

• Yleisötilaisuus 5.3. 2003 

• Osayleiskaavaehdotuksen laatiminen 

• Osayleiskaavaehdotuksen esittely seuranta ja ohjausryhmälle 11.6. ja 12.6. 2003 

• Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 3.7.-20.8.2003  (MRA19§). 

• Muistutusten käsittely ohjausryhmässä 12.1.2004. 

• Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan  9.2. 2004 (MRL37§). 

 
 
 

Tampereella 12.6.2003, tark 16.1.2004. 

 

 

 

 

Esko Hyytinen, rakennusarkkitehti 

 

AIR-IX SUUNNITTELU  

Air-ix Ympäristö Oy 

 

 

 

 

 


