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Perus- ja tunnistetiedot
Osayleiskaavan selostus, joka koskee 14. päivänä helmikuuta 2011 päivättyä
osayleiskaavakarttaa, johon on tehty muutoksia 1.7.2011, 26.9.2011 ja 7.11.2011
Osayleiskaavan on laatinut Ramboll, Terveystie 2, 15870 Hollola
Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 18.4.2006.
Osayleiskaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja kunnan
ilmoitustaululla.
Kunnanhallituksen hyväksymisesitys
Kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle osayleiskaavan hyväksymistä
19.12.2011 § 280.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 16.1.2012 § 3.
Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue on kooltaan 1103 ha ja se sijaitsee Asikkalan kunnan itäosassa
Vääksystä Vierumäelle johtavan tien varrella. Alue ulottuu Urajärven kylästä
Heinolan rajalle saakka.

 Kartta: Kaava-alueen sijainti
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 Kartta: Kaava-alueen rajaus
Kaavan tarkoitus
Urajärven osayleiskaavan pääasiallisena tarkoituksena on ohjata asuinrakentamista sijainnin ja määrän osalta. Kaavan myötä mahdollistuu tiheämpi rakentaminen kuin erilliset rakennusluvat ja suunnittelutarveratkaisut sallivat ja niiden
puitteissa on tarkoituksenmukaista sallia.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se oikeuttaa asuin- ja lomarakennusten osalta suoriin rakennuslupiin. Tarkoituksena on osoittaa asuinrakentaminen ja muut aluevaraukset ympäristöarvot, infrastruktuuri, yhdyskuntarakenne ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden. Uuden asuinrakentamisen määrä perustuu osaltaan rakennusoikeuslaskelmaan, joka on laadittu
Asikkalan kunnan kasvunäkemyksien mukaisesti. Kaavan ohjevuotena pidetään
vuotta 2020.
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Lähtökohdat

1.1

Luonnonympäristö

1.1.1

Kallio- ja maaperä

Urajärven osayleiskaava-alue sijoittuu II Salpausselän reunamuodostuma-alueelle. Kallioperä koostuu koko alueella syväkivistä: pääosalla suunnittelualuetta (koko itäosa ja länsireuna) kallioperä on graniittia. Keskellä aluetta, Urajärven
eteläpuolella on kapea kaistale, missä kallioperä on kvartsi- ja granodioriittia.
Hyrtiälänkankaan harju on laaja-alainen jäätikköjokien kerrostama deltamuodostuma, jonka maaperä on lajittunutta soraa ja hiekkaa. Deltan pohjoisosissa on
myös jonkin verran kivistä soraa. Järven eteläpäässä harjun reunalla on moreenimainen kerros ja myös kaava-alueen luoteisosassa maaperä on moreenivaltaista.
Urajärven kylän alueella mäkisempien osien maaperä on soraa ja hiekkaa, alavammat maat ovat pääosin savea. Koskion, Pitkäsuon ja Suonsaaren maaperä
on turvetta ja liejua. Huomattavia kalliopaljastumia suunnittelualueella on vain
Soimakalliolla. Salpausselkämuodostumaan kuuluva Hyrtiälänkangas on geologisesti valtakunnallisesti merkittävä harjualue. Harjujensuojelualueen rajaus on
esitetty luontokohdekartassa, joka on selostuksen liitteenä 2.
1.1.2

Pinnanmuodot

Hyrtiälänkankaan harju on itä-länsi-suuntainen loivapiirteinen deltamuodostuma,
joka on paikoin yli 2 km leveä ja korkeimmillaan yli 50 metriä ympäristöään ylempänä. Pohjoisreunalla rinteet ovat paikoin jyrkkiä. Etenkin Hyrtiälänkankaan keskiosissa esiintyy suppakuoppia, lisäksi harjulla on sulamisvesiuomia ja raviineja.
Osayleiskaava-alueen länsiosassa, Urajärven kylän alueella maasto on vaihtelevasti kumpuilevaa. Kylän eteläpuolella maasto on alavaa tai loivasti kumpuilevaa.
Asutus keskittyy mäkien yhteyteen, alavat maat ovat pääosin peltoja ja vähäisessä määrin soita. Kylän ja tien 313 pohjoispuolella on hiukan jyrkempiä moreenimäkiä ja niiden välissä alavampia painanteita. Urajärven pinnanmuotoja on esitetty liitteessä 3.
Alueen suhteellinen korkeusvaihtelu on noin 45 metriä. Korkein kohta on suunnittelualueen itäosassa Hyrtiälänmäellä sijaitseva Soimakallio, +174,5 metriä mpy
ja alin korkeus Urajärven rannalla noin +90 metriä mpy. Olemassa oleva rakentaminen on sijoittunut pääosin +115- +130 m väliselle vyöhykkeelle peltoalueitten ja metsän rajalle.
1.1.3

Vesistöt

Urajärven osayleiskaava-alue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen, jonka vedet laskevat Kymijoen kautta Suomenlahteen. Toinen Salpausselkä jakaa osayleiskaava-alueen vesistöt kahteen osaan. Pohjoisessa vesistöt kuuluvat Asikkalanselän
(14.21) ja Ruotsalaisen alueeseen (14.14), missä järvisyys on noin 19 %.
Eteläpuolen vesistöt ovat Vesijärven valuma-aluetta (14.24), jonka järvisyys
on 22,3 % ja Arrajoen valuma-aluetta (14.16), jonka järvisyys on 12,3 %.
Osayleiskaava-alueen sisään ei kuitenkaan jää yhtään järveä, lampea tai muuta
vesistöä. Suunnittelualue rajoittuu Urajärven rantaan järven eteläpäässä n. 1,5
km matkalla.
1.1.4

Pohjavesialueet

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Hämeen ympäristökeskuksen toimeksiannosta geologisen rakenneselvityksen Hyrtiälänkankaan II luokan pohjavesialueella. Pohjavesiolot on esitetty liitteenä 4 olevassa tutkimuskartassa.
Hyrtiälänkankaan II lk:n pohjavesialue (0401626) sijaitsee pääosin Urajärven
osayleiskaava-alueella. Hyrtiälänkangas on lähes itä-länsisuuntainen, kohomuotoinen, ympäristöönsä pohjavettä purkava reunamuodostuma, johon liittyy pohjoinen-etelä- ja koillinen-lounas – suuntaisia ruhjevyöhykkeitä ja syöttöharjuja.
Hyrtiälänkankaan keskiosissa pohjaveden pinta on 20-30 m:n syvyydellä maanpinnasta, pohjoisreunalla jopa 35 m. Kunnanrajan vedenjakaja-alueilla ja reunamuodostuman ulkopuolella pohjaveden pinta on yleensä 10 m:n syvyydessä.
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Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 9.69 km² ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 6000 m³/d. Soimakallio jakaa pohjavedenmuodostumisalueen
kahteen erilliseen alueeseen, joista suurempi sijaitsee Soimakallion itäpuolella ja
pienempi länsipuolella. Vedenhankinnan kannalta merkittävin alue on Rutalahden
ruhje, jonka kautta suurin osa alueella muodostuvasta pohjavedestä purkautuu
Rutalahteen. Hyrtiälänkankaasta on tehty pohjavesitutkimus vuonna 2006.
Kaavaprosessin aikana Hyrtiälänkangas on muutettu luokasta II, luokkaan I.
1.1.5

Maisema, yleistä

Urajärven osayleiskaava-alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen
viljely- ja järvimaa-alueeseen ja siinä tarkemmin Päijänteen seutuun. Alueelle
ovat ominaisia maisemallisesti hyvin erottuvat harju- ja reunamuodostumat.
Päijät-Hämeen maisematyyppiluokituksessa Urajärvi sijoittuu II Salpausselälle.
Jääkauden jäljet yhdessä vesistöjen kanssa ovat alueen kulttuurimaisemien kehyksenä. Maisemalle ominaiset selänteet muodostuivat jäätikköjokien kuljettaman maa-aineksen kasautuessa jäätikön reunaan. Laakeat, viljelylle suotuisat,
suistomaat reunamuodostumien eteläpuolella ovat jäätiköstä sulaneiden valumavesien muovaamia. Peräytyessään jäätikkö muodosti myös etelä-pohjoissuuntaisia pitkittäisharjuja.
Suunnittelualueen maisemalle on tyypillistä harjujen ja harjun lievealueella sijaitsevien viljavien laaksonotkelmien kumpareisuus sekä toisen Salpausselän poikittaisjuonteet, kalliopaljastumat ja Urajärven voimakas suuntautuneisuus pohjoiseen. Toiseen Salpausselkään kuuluva Urajärven Hyrtiälänkankaan harju on maisemallisesti erittäin merkittävä, ja hallitsee suurmaisemaa ja järvinäkymiä kauas
pohjoiseen. Harjulla kulkeva tie, joka on osa keskiaikaista Ylistä Viipurintietä, on
säilyttänyt keskiaikaisen linjauksensa. Urajärvenraitilta lähtee etelään ja pohjoiseen yhdysteitä sekä pienempiä yksityisteitä. Nykyinen kylää sivuava uusi tielinjaus valmistui vuonna 1996.
Kylän läpi kulkeneella raitilla sekä vuonna 1653 muodostetulla Urajärven kartanolla on ollut merkittävä vaikutus alueen rakennettuun maisemaympäristöön
maisemapuistoineen. Kartano sijaitsee raittikylästä erillään etelä-pohjoissuuntaisen Urajärven etelärannalla. Nykyään 1900-luvun alun aikaisessa asussaan säilytetty kartano toimii laajana museoalueena.
1.1.6

Maisemakuva

Yleiskaava-alueen itäosa, Hyrtiälänkankaan harjualue, on pysynyt rakentamattomana ja on mäntyvaltaista kangasmetsäaluetta. Toiseen Salpausselkään
kuuluva harjualue hallitsee suurmaisemaa ja järvinäkymiä kauas pohjoiseen.
Hyrtiälänmäki harjun lounaiskulmassa rajaa Urajärven kulttuurimaisemaa ja liittyy kauniisti kumpuileviin peltomaisemiin ja rakennettuun miljööseen. Harjun jyrkältä luoteisrinteeltä avautuu vaikuttava näkymä Urajärvelle.
Maisemarakennekartta on selostuksen liitteenä 5.

 Kuva: Näkymä Kiiskinlammintieltä pohjoiseen
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Idästä, Vierumäen suunnalta Urajärven kylään saavuttaessa tie sukeltaa
Hyrtiälänmäen selännealueelta kohti laaksoa vanhan tielinjauksen suuntaisesti ja Urajärven korkokuvaltaan vaihteleva maisemarakenne tulee vaikuttavasti
esille kuten myös kylän asutuksen maisemallinen sijoittuminen mäkiharjanteille. Kylänraitin ja kartanon tien risteyksessä avautuu suurmaisema peltoineen ja
metsäsaarekkeineen.

 Kuva: Saapuminen idästä Urajärvelle
Vanha kylän läpi mutkitteleva, mäkinen kylänraitti on liikenteellisesti rauhoittunut
ja sen kautta kulkemisen sijaan ohikulkijalle avautuu toisenlainen kylän julkisivu
1996 valmistuneelta tielinjaukselta. Valitettavasti Urajärventien varret ovat paikoin pahoin pusikoituneet ja näkymät ovat täten sulkeutuneet. Vääksyn suunnasta saapujalle Urajärven kylä jää sivuun ja luonteva yhteys vanhalle keskiaikaisperäiselle kylänraitille on katkennut.
Suunnittelualueen lounaisosan maisemakuva on avonaista maanviljelys- ja peltomaisemaa, joka rajautuu selkeästi taustalla oleviin reunoiltaan eheisiin metsäisiin reunavyöhykkeisiin. Peltojen sijainti polveilevilla rinteillä ja kumpareilla sekä
laaksoissa on Urajärven maisemakuvalle hyvin tyypillinen piirre. Urajärvenraitilta
ja pienemmiltä, kumpareita myötäileviltä hiekkateiltä avautuu kauniita, laajoja
näkymiä kylään ja peltomaisemiin, ennen kaikkea etelän ja lännen suuntaan.
Maisema on avoin ja rakennukset ja komeat pihapuut näkyvät kauas ja joka
suuntaan. Kylänraittia reunustavat paikoin koivu- ja vaahterakujat.
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 Kuva: Näkymä Tervalantieltä
Maatilojen tilakeskukset asuin- ja maatalousrakennuksineen sijoittuvat kulttuurimaiseman korkeimmalle kohdalle kapean harjun päälle, kumpuilevien peltojen laidoille muodostaen tienvarren nauhakyläasutuksen rungon, josta ne myös
hallitsevat koko maisema-aluetta. Suurin osa taajaman omakotitaloista ja muista rakennuksista sijaitsevat teiden varsilla, kumpareilla ja metsän tuntumassa.
Uusimmat asuinrakennukset on rakennettu vaihteleville paikoille; alarinteeseen,
maiseman solmukohtiin, pienten harjanteiden laille tai rinteeseen.
Suunnittelualueen koillisosissa, Hyrtiälänkankaan pohjoisreunalla maisema on
korkeussuhteiltaan vaihtelevampaa, pienipiirteisempää ja näkymät rajallisempia.
Rutalahdentie ja etenkin Kausantie laskeutuvat jyrkästi kohti Rutalahden rantaa.
Hyrtiälänkankaalla, itä-länsisuuntaisen Vierumäki – Vääksy maantien 313 pohjoispuolella olevat soranottoalueet muodostavat harjumaaston lähimaisemassa
maisemavaurion. Myös Hyrtiälänmäen lounaisrinteillä on pienempiä, suurimmaksi
osin käytöstä poistuneita tai kotitarvekäytössä olevia sorakuoppia.
Yleiskaava-alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä Urajärven kulttuurimaisema sekä maakunnallisesti arvokas Urajärven kylän kulttuurimaisema.
1.1.7

Kyläkuva

Urajärven kylän läpi kulkee mutkitteleva raitti, joka on osa keskiaikaisperäistä
ylempää Viipurintietä. Kylän maisemakuva on erittäin vaihteleva. Pellot sijaitsevat polveilevilla rinteillä, kumpareiden lailla ja laaksoissa. Maisema on avoin ja rakennukset ja komeat pihapuut näkyvät kauas joka suuntaan. Kylän tiivistymä on
vanhan ryhmäkylän paikalla Kirilänmäellä, jonka kautta vanha kylänraitti kulkee.
Kirilänmäellä haarautuvat maastossa kumpareita myötäilevät kylätiet, joiden varrelle vanhin asutus sijoittuu. Kylänraittia reunustavat paikoitellen koivu- ja vaahterakujat. Kylää sivuava uusi tie valmistui vuonna 1996.
1.1.8

Luonnon yleispiirteet

Luonnontieteellisessä aluejaossa suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja sen sisällä edelleen vuokkovyöhykkeeseen, sijaiten kuitenkin Järvi-Suomen vyöhykkeen vaihettumisalueella. Päijät-Hämeen kasvipeite on huomattavan metsävaltainen, suurin osa maa-alasta on erilaisten kangasmetsien peitossa. Päijät-Hämeen yleisin metsätyyppi on rehevä käenkaali-oravanmarjatyyppi (OMaT). Asikkalan kunta sijaitsee Etelä-Hämeen lehtokeskuksen
itäreunalla. Lehtokeskukset eroavat eteläboreaalisen vyöhykkeen muusta metsäkasvillisuudesta vaateliaan lehtokasvillisuutensa vuoksi. Hämeen lehtokeskusalueen runsas lajisto koostuu sekä lounaisesta että kaakkoisesta lehtolajistosta. Lisäksi Hämeen lehtokeskukselle ovat tyypillisiä topografialtaan monipuoliset
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kookkaat harjut, joilla esiintyy monipuolista harjukasvillisuutta ja jopa vaateliasta harjulajistoa. Eliömaakuntajaossa suunnittelualue kuuluu Etelä-Hämeen eliömaakuntaan.
Suunnittelualueen länsiosan harjualueella vallitsevat mäntyvaltaiset, kanerva- ja
puolukkatyypin kuivat kangasmetsät (CT – VT). Alueen mäntykankaat ovat eriikäisiä talousmetsiä, siemenpuuasentoon hakatuista aukoista ja taimikoista varttuneisiin kasvatusmetsiin. Tien eteläpuolella on laajoja nuoren metsän alueita.
Harjujen suppa-alueilla on paikoin myös lehtomaista kangasmetsää, jossa kuusen
ja männyn lisäksi on myös lehtipuita. Harjualueen rinteillä ja niiden reunoilla sekä
suunnittelualueen luoteiskulman moreenialueilla on tuoreita kuusivaltaisia metsiä. Kaava-alueen länsiosa on pääosin peltoviljelysmaata. Peltojen ja asutuksen
reuna-alueilla on pienialaisia metsäkaistaleita ja –saarekkeita, jotka ovat pääosin
kasvatuskuusikoita. Metsien ja peltojen reunavyöhykkeillä on nuorta lehtipuustoa, valtalajeina koivu ja harmaaleppä. Urajärven kartanon ympäristössä on vanhaa puistomaista metsää, jossa kuusen lisäksi paikoin puulajeina mm. lehtikuusta, tervaleppää ja jaloja lehtipuita.
Osayleiskaava-alueen sisällä ei ole luonnontilaisia soita, mutta muutamia pieniä
aloja ojitetuista soista sisältyy suunnittelualueeseen (Koskio eli Isosuo, Pitkäsuo,
Rahkasuo, Riissuo). Suot ovat metsätalouskäytössä, soilla ja niiden ympäristöissä
kasvaa enimmäkseen koivu-mäntysekametsää tai koivutaimikkoa. Ympäristöään
selvästi korkeampi Soimakallio (174 m mpy) on maisemassa erottuva kohde.
Soimakallion reunalla jyrkänne ja laella pieniä avokalliopaljastumia.
1.1.9

Luonnonsuojelualueet

Luontokohdekartta on selostuksen liitteenä 2.
1.1.9.1

Natura-alueet (kohde 1)

Osa suunnittelualueesta kuuluu Urajärven Natura-alueeseen (FIO 301016).
Urajärvi on Natura-kohde ensisijaisesti erittäin rikkaan vesikasvillisuutensa vuoksi, mutta karu ja kirkas lähdepohjainen järvi on poikkeuksellinen myös vedenlaadultaan. Osayleiskaava-alueeseen sisältyy Natura-kohteesta Talassaarta ympäröivä vesialue sekä pieni kuivanmaan alue, joka sijaitsee Urajärven kartanon
puistossa. Kohde on rantaan viettävässä rinteessä kasvavaa rehevää tervaleppäkorpea, jossa on lähteisyyttä ja tihkupintaa. Tervaleppäkorpi on luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltu tärkeä luontotyyppi. Tervaleppäkorpi on kostea ja ravinteinen kasvupaikka, jossa valtapuuna kasvaa tervaleppää, pensaskerros on runsas
ja aluskasvillisuus koostuu sanikkaisista ja rehevistä ruohoista ja heinistä sekä
sammalista.
1.1.9.2

Muut luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueella ei ole yhtään lailla suojeltua varsinaista luonnonsuojelualuetta eikä erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätöstä. Suojeluohjelma-kohteista
suunnittelualueella on yksi harjujensuojelukohde ja yksi lehtojensuojelukohde.
1.1.10

Suojeluohjelmiin kuuluvat alueet

1.1.10.1

Harjujensuojeluohjelman kohde

Osayleiskaava-alueen itäosa, yli 600 hehtaarin laajuinen Hyrtiälänkangas (HSO
040034) kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kohteen kokonaispinta-ala on 603 ha, josta pieniä reuna-alueita jää suunnittelualueen ulkopuolelle.
Harjujensuojeluohjelmaan kuuluva alue kattaa yli puolet koko osayleiskaava-alueesta. Hyrtiälänkangas on lähes kokonaan metsätalouskäytössä. Harjua halkaisee Vääksy-Vierumäki-tie ja tien pohjoispuolella on kaksi soranottoaluetta, jotka
on rajattu pääosin harjujensuojelualueen ulkopuolelle.
Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan (1984) kuuluu noin 6 % maamme
harjujen pinta-alasta. Harjujen säilyttämiselle on olemassa mm. maisemalliset,
geologiset, luonnonmaantieteelliset ja biologiset perusteet. Lisäksi harjut ovat arvokkaita myös mm. pohjavesivarojen ja virkistyskäytön kannalta. Salpausselkien
reunamuodostuma-alueella Päijät-Hämeessä harjut kuuluvat olennaisena osana sekä luonnon- että kulttuurimaisemaan. Harjujensuojeluohjelmaan kuuluvien
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harjujen suojelu toteutetaan ensisijaisesti maa-aineslain (MAL 555/1981) nojalla. Ohjelma-alueilla mm. maa-ainesten otto tulisi yleensä estää, mutta alueiden
muuta käyttöä ei yleensä ole välttämätöntä rajoittaa. Maiseman- ja luonnonsuojelullisista syistä voi kuitenkin olla tarvetta ohjata rakentamista sekä mm. teiden ja
voimajohtojen sijoittamista. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa Hyrtiälänkangas
on osoitettu merkinnällä ge, maakunnallisesti arvokas harjualue.
1.1.10.2

Lehtojensuojeluohjelman kohde

Paskurinpohjan lähdelehto (LHO 040159) kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (1989). Valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman (1989) tavoitteena on säilyttää edustavat näytteet maamme rehevimmistä ja runsaslajisimmista
metsistä. Lehdot ovat Suomen karun ja kangasmetsävaltaisen luonnon rehevimpiä ja runsaslajisimpia metsätyyppejä. Lehdoissa elää yli 20 % maamme uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista. Tavoitteena on suojella ja hoitaa lehtoalueita siten,
että niiden biologisesti arvokkaimmat piirteet säilyvät. Suojelutavoitteita vaarantavat toimet (esim. avohakkuut, maanpinnan muokkaus, kuusen istutus, ojitus
ja rakentaminen) tulee estää. Tarkoitus on, että kustakin alueesta muodostetaan
luonnonsuojelulain mukainen suojelualue, jolle laaditaan aluekohtaiset rauhoitusmääräykset ja hoitosuunnitelmat. Alueiden perinteisiä käyttömuotoja, kuten laiduntamista tai tarvepuun ottoa, ei ole yleensä tarpeen rajoittaa.
Paskurinpohjan
lähdelehto
sijaitsee
suunnittelualueen
pohjoisreunalla,
Jytisevänmäen ja Rutalahden välillä. Lähdelehdon pinta-ala on 1,10 hehtaaria ja
noin puolet siitä on Urajärven osayleiskaava-alueen sisällä. Paskurinpohjan lähdelehdossa ei esiinny uhanalaisia lajeja, mutta kaavarajauksen ulkopuolella kasvaa uhanalaisia kasvilajeja.
1.1.11

Arvokkaat pienvedet

Pienvesiksi luetaan purot, pienet lammet ja järvet sekä lähteet. Luonnontilaisten
lähteiden, purojen ja norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt ovat metsälailla (10§) suojattuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Luonnontilaisuutensa lisäksi pienvesikohde voi olla arvokas myös jonkin geologiaan, topografiaan, kasvillisuuteen tai eläimistöön liittyvän erityispiirteen perusteella. Valtakunnallisen pienvesi-inventoinnin mukaan Urajärven osayleiskaavan
alueella ei ole arvokkaita pienvesiä. Suunnittelualueella ei ole lampia eikä luontoselvityksen yhteydessä löytynyt myöskään luonnontilaisia puroja tai muita arvokkaita pienvesiä. Paskurinpohjan lähdelehdossa oleva lähde jää juuri ja juuri
kaavan aluerajauksen ulkopuolelle. Pienistä virtavesistä alueella on vain vähäisiä
ojia, joita on perattu pelto- ja metsäojiksi.
1.1.12

Liito-oravainventoinnin tulokset

Luontoselvityksen yhteydessä suunnittelualueelle tehtiin liito-oravainventointi.
Liito-orava on yöeläin ja siten vaikeasti havaittava laji, eikä sen esiintymistä siksi
voida selvittää näköhavaintoihin perustuen. Liito-orava elää lähes koko elämänsä puissa, joten lumijälkiäkin on löydettävissä vain hyvin harvoin. Kaikki liitooravakartoitukset perustuvakin nykyään menetelmään, jossa liito-oravan ulostepapanoita etsitään lajille sopivista elinympäristöistä ja niillä etenkin kolopuiden, metsikön suurimpien kuusten sekä isojen haapojen tyviltä. Papanoita kertyy
yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän
kolopuun juurella ei kuitenkaan ole aina havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta ja kulkureittien varrelta.
Menetelmällä ei ole mahdollista saada selville liito-oravien tarkkoja yksilömääriä,
mutta sen avulla voidaan varmistaa liito-oravan esiintyminen kyseisellä metsäalueella: keväällä ja alkukesästä löytyvät papanat ovat merkkejä mahdollisesta
pesinnästä tai tärkeästä ruokailualueesta. Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia; ne elävät koko ikänsä samalla alueella, jonne ne ovat nuoruusvaiheen levittäytymisen jälkeen asettuneet. Siten myös aikaisemmin asutuksi havaittu, mutta
tilapäisesti tyhjillään oleva elinpiiri täyttää lain tarkoittaman lisääntymis- ja levähdyspaikan suojan.
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Urajärven osayleiskaava-alueen liito-oravaselvitys tehtiin keväällä ja alkukesällä 2007 (maastokäynnit 7.5. ja 23.5.07). Suunnittelualueelta oli tiedossa useita
aikaisempia liito-oravahavaintoja: yksi havainto alueen etelälaidalta Rahkasuon
reunasta sekä useita havaintoja Urajärven kartanon alueelta ja sen läheisyydestä
Pohjankorven puolelta. Lisäksi osayleiskaava-alueen läheisyydestä, mutta aluerajauksen ulkopuolelta oli tiedossa muutama aiempi havainto (Rutalahden eteläkärjen ja Urajärven lounaisrannan läheisyydessä).
Maastossa tarkistettiin kaikki tiedossa olevien liito-oravahavaintojen paikat ja niitä ympäröivät metsiköt. Lisäksi maastossa käytiin tarkistamassa muut sellaiset
metsäalueet, jotka metsän rakenteen, puulajiston ja puuston iän perusteella voisivat olla liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Liito-oravan suosimia elinympäristöjä ovat varttuneet ja vanhat kuusisekametsät sekä jyrkänteiden alusmetsät ja tuoreet lehtolaikut pienvesien lähistöllä, joissa kookkaiden kuusien lisäksi
kasvaa haapaa ja muuta lehtipuuta. Parhaiden biotooppien puuttuessa liito-orava
asuttaa usein myös pellonreuna- ja rantahaavikoita ja saattaa elää myös pihapiireissä, joissa on sopivia ravinto- ja suojapuita sekä pesäkoloksi soveltuvia paikkoja.
Liito-oravasta oli aikaisempia havaintoja Urajärven kartanon alueelta sekä
Rahkasuon reunalta alueen eteläosasta. Liito-orava on vaarantunut (VU) ja luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji.
Suurin osa osayleiskaava-alueen metsistä, lähes koko Hyrtiälänkankaan alue, on
kuivaa kanerva- tai puolukkatyypin mäntykangasta, joka ei sovellu liito-oravan
elinympäristöksi. Hyrtiälänkankaan pohjoisreunalla on pienialaisia kuusikoita,
mutta niistä puuttuu liito-oravalle tarpeellinen lehtipuusekoitus, eteläreunalla on
lähinnä männikköä ja paikoin nuorta koivikkoa.
Selvitysalueen länsiosassa Urajärven kylän alueen peltoaukeat ja niitä pirstova
harvahko kyläasutus eivät ole liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä. Mahdolliset
liito-oravalle sopivat elinympäristöt asutuksen keskellä ovat sen reviirikoon kannalta suhteellisen pienialaisia ja eristyneitä. Urajärven kylän alueella on näin ollen
hyvin vähän liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä eikä alueelta löytynyt inventoinnin yhteydessä liito-oravan elinpiirejä. Selvityksessä löytyneet, peltoja reunustavat haavikot ovat pienialaisia ja puusto on nuorta. Siirtymä- ja leviämisreitteinä peltojen reunusten metsäkaistaleet ja taloja ympäröivät pihametsiköt ovat
liito-oravalle käyttökelpoisia vain, mikäli puustolaikkujen välillä on riittävät latvusyhteydet. Useat viljelysalueiden keskellä sijaitsevat metsiköt ovat siten liian
eristyneitä.

 Kuva: Urajärven kylän maatalousalueet ovat liito-oravan elinympäristöksi liian avoimia.
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Maastokäynneillä tarkistettiin liito-oravien aiemmat havaintopaikat ympäristöineen. Urajärven kartanon alueella (kohde 5) on varttunutta käenkaalimustikkatyypin kuusimetsää, lehtomainen lehtikuusimetsikkö sekä eri-ikäisiä lehtisekametsälaikkuja, joissa kasvaa mm. haapaa ja koivua sekä harmaa- ja tervaleppää.
Kartanon kaakkoispuolen rantametsä on rehevää kuusikkoa, jossa sekapuuna
harmaaleppää ja koivua. Kartanon metsiköissä on myös jonkin verran lahopuustoa ja kolopuita. Inventoinnissa kartanoa ympäröivistä ranta- ja puistometsistä
löytyi liito-oravan jätöksiä useiden eri puiden alta eri puolilta aluetta. Aiemmin
paikalta havaittu liito-oravareviiri on siis edelleen asuttu. Kyseiseltä metsäalueelta on latvusyhteydet sekä itään että pohjoiseen kaava-alueen ulkopuolisiin rantametsiin, mistä myös on aiempia liito-oravahavaintoja.
Suunnittelualueen eteläreunalla, Tervalantien eteläpuolella, Rahkasuon itäpuolella on liito-oravalle soveliasta, topografialtaan ja metsätyypiltään vaihtelevia kuusikoita ja rehevää lehtisekametsää (”Tyynelän metsä”, kohde 6). Kohteella on rinnehaavikoita sekä kostea painanne ja ojanvarsi ja paikoin hiukan lahopuustoa.
Alueelta on tiedossa aiemmin tehty epätarkka liito-oravahavainto. Tämän inventoinnin maastotöissä alueelta ei kuitenkaan löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä, joten reviiri saattaa olla tilapäisesti tyhjillään. Paikalta on latvusyhteydet etelän ja kaakon suuntaan, missä liito-oravalle sovelias biotooppi jatkuu
osayleiskaava-alueen ulkopuolella. Pohjoispuoleinen harjumetsä ei ole liito-oravalle soveltuvaa.
Muut maastokäynnit kohdennettiin niihin varttuneisiin kuusisekametsiin, joissa kasvaa lisäksi haapaa, harmaaleppää ja/tai koivua. Sellaisia metsiä on edellä mainittujen kohteiden lisäksi lähinnä Hyrtiälänkankaan harjun liepeiden rinnekuusikoissa ja suunnittelualueen luoteisosassa tien 313 pohjoispuoleisella alueella, mm. Pitkäsuota ympäröivissä rinnemetsissä (mm. ”Sänärin haavikko”, jota
ympäröi varttunut kuusikko). Lisäksi maastokäynneillä tarkistettiin eri alueiden
reunametsiköitä ja metsäalueiden välisiä mahdollisia liito-oravan siirtymäreittejä.
Urajärven kartanoa ympäröivä metsäalue ja viereinen rantaan rajoittuva metsikkö olivat koko suunnittelualueella ainoa paikka, mistä löytyi liito-oravan jätöksiä.
Talojen pihoissa ei tämän selvityksen yhteydessä käyty.
1.1.13

Muut uhanalaisten lajien elinympäristöt

Uhanalaisten lajien esiintymien nykyistä tilannetta ei tässä luonto- ja maisemaselvityksen yhteydessä liito-oravainventointia lukuun ottamatta erikseen selvitetty. Muut uhanalaistiedot ovat peräisin ympäristöviranomaisten rekistereistä. Urajärven Natura-alueen tervaleppäkorvessa lahoavilla maapuilla on havaittu harvinaista ja vaarantuneeksi (VU) luokiteltua korpihohtosammalta, joka on
EU:n luontodirektiivin liitteen II laji. Kohde on yksi harvoista korpihohtosammalen
kasvupaikoista maassamme. Natura-kohteen vesialueella kasvavat mm. erittäin
uhanalaiset (EN) hento- ja notkeanäkinruoho, jotka molemmat ovat erityisesti suojeltavia ja liitteiden II ja IV b lajeja. Paskurinpohjan lähdelehdossa, mutta
suunnittelualueen ulkopuolella, esiintyy erittäin uhanalaisista (EN) lajeista metsälitukka, joka on erityisesti suojeltu kasvilaji ja tunnetaan Suomessa vain kuudelta
kasvupaikalta. Kaava-alueella Paskurinpohjanlähteen ympäristössä esiintyy aiemmin uhanalainen jänönsalaatti, mutta laji on uusimmassa uhanalaisluokituksessa
(2000) todettu elinvoimaiseksi (LC). Kangasvuokko on vaarantunut (VU) harjukasvilaji, jota on suunnittelualueelta tiedossa kaksi kasvupaikkaa Jytisevänmäen
alueella. Kohteet sijaitsevat harjujensuojeluohjelma-alueella, kuivan mäntymetsän ja tien reuna-alueella.
Uhanalaisista lintulajeista pikkutikka on liitteen I laji, joka on uhanalaisluokiteltu
vaarantuneeksi lajiksi (VU). Pikkutikasta on havainnot Urajärven kartanon alueelta sekä suometsästä Koskion eli Isosuon pohjoisosasta. Harmaapäätikka on silmälläpidettävä laji (NT) ja lintudirektiivin liitteen I laji. Harmaapäätikasta on havainto Urajärven kartanon alueelta. Liito-orava on vaarantunut (VU) ja luontodirektiivin liitteiden II ja IV a laji.
Riistanhoitoyhdistyksen mukaan osayleiskaava-alueella ei ole havaittu elävän
suurpetoja. Yksi jälkihavainto on tehty kauttakulkevasta ilveksestä, joka on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji.
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1.1.14

Paikallisesti arvokkaat luontokohteet

1.1.14.1

Koskio eli Isosuo

Suunnittelualueella ei ole luonnontilaisia soita. Koskion eli Isosuon pohjoispää
ulottuu suunnittelualueelle, samoin osia Pitkäsuosta, Rahkasuosta ja Riissuosta.
Kaikki em. suot ovat ojitettuja ja metsätalouskäytössä. Koskion pohjoispään suometsä on linnustollisesti merkittävä: se on pikkutikan pesimäaluetta ja myös valkoselkätikan ruokailualuetta (reviiri läheisellä Lehtolan luonnonsuojelualueella).
Puusto on osin varttunutta sekametsää, jossa pääpuulajeina on hieskoivu ja mänty, ja osin varttunutta rauduskoivikkoa. Sekametsässä aluskasvillisuus koostuu
lähinnä rämevarvuista (suopursu, puolukka, mustikka, riidenlieko), koivikossa
kasvaa mm. vadelmaa, metsämaitikkaa, oravanmarjaa ja nuokkuhelmikkää sekä tuoreimmilla paikoilla mm. suo-orvokkia ja lehtotesmaa. Alueella on vanhoja
ojia, ajouria ja metsänharvennuksen jälkiä. Maalahopuuta on niukasti, mutta alueella on jokunen koivupökkelö ja yksittäinen kolohaapa. Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) –kartoituksen mukaan Koskio-Lehtola on valtakunnallisesti tärkeä
linnuston pesimisalue ja tavoitteena on alueen säilyminen linnustolle soveliaana.

 Kuva: Koskion ojitettu suometsä on tikoille soveliasta elinympäristöä.
1.1.14.2

Urajärven kartanon metsiköt

Urajärven kartanon ympäristön puistometsiköt kuuluvat osana maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kartanoaluekokonaisuuteen. Puusto on lajistoltaan monipuolista ja pääosin melko iäkästä. Kuusivaltaisten metsiköiden lisäksi alueella on edustava lehtikuusimetsikkö, jossa kasvaa sekapuuna koivua.
Pensaskerroksessa on kulttuurivaikutteisia lehtopensaita, kuten terttuseljaa ja punaherukkaa sekä paikoin tiheää vesasyntyistä tuomea. Kenttäkerros koostuu kuivan lehdon lajeista, mm. kieloa ja sinivuokkoa on runsaasti. Puistometsäalueella
on myös tuoreita lehtipuuvaltaisia laikkuja, joissa pääpuulajina on harmaaleppä,
lisäksi koivua, hiukan haapaa, raitaa ja pihlajaa sekä tuomea. Lehtipuuvaltaisilla
laikuilla on jonkin verran ohuehkoa lahopuuta. Rannan tuntumassa (Valhallan länsipuolella) oleva tiheä metsä on yläosaltaan tuoretta oravanmarja-mustikkatyypin kuusikkoa, jossa puusto on järeätä. Sekapuuna ja varsinkin metsikön rannan ja pellon puoleisilla reunoilla kasvaa kookkaitakin haapoja ja vanhoja koivuja. Alueella on useita kolopuita ja pökkelöitä, mutta maalahopuuta vain niukasti.
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Kartanon rakennusten ympärillä pihapuistikossa on vanhoja jaloja lehtipuita, jotka osaltaan lisäävät puuston monimuotoisuutta. Pihapuistikon ja rannan välillä sijaitsee Natura-kohteena suojeltu pienialainen tervaleppäkorpi. Kartanon ympäristön metsistä on havainnot pikkutikasta, harmaapäätikasta ja liito-oravasta, joten
arvokkaan kulttuuriympäristönsä ja edustavan puustonsa lisäksi kartanonmetsä
on arvokas kohde myös luonnon muun monimuotoisuuden vuoksi.

 Kuva: Urajärven kartanon useista puulajeista koostuvat puistot ja metsiköt ovat edustavia.
1.1.14.3

”Tyynelän ympäristön metsät”

Hyrtiälänkankaan eteläpuolella ja kylän peltoalueiden itäpuolella on monimuotoinen, osin vanhahko metsä. Metsässä on erilaisia elinympäristöjä: kuusivaltainen mäki, jonka laella kalliomännikköä ja jyrkänteillä on useita pieniä haavikoita.
Notkopaikassa on pienialainen kosteikko, jossa kasvaa kosteanpaikan ruohokasvillisuutta ja sammalia, ympärillä on lehtomaista puustoa ja myös hiukan lahopuuta. Ojanvarressa on harmaaleppä-koivuvaltaista rehevää lehtomaista metsää
sekä pensaskerroksena ryteikköistä tuomea. Kohteella on paikoin kehittyvää tikkametsää ja metsikön itäreunalta on aiempi liito-oravahavainto. Metsikön itäpuolen kalliometsä on hakattu, mutta latvusyhteydet eri suuntiin liito-oravalle soveliaille biotoopeille ovat kuitenkin olemassa.
1.1.14.4

Pellonreunametsiköt ja ojanvarsipensaikot

Asutuksen ja tilakeskusten ympärillä ja peltojen keskellä sijaitsevilla metsälaikuilla ja reuna-alueiden pensaskaistaleilla on tärkeä merkitys eläinten suoja-alueina
ja siirtymäreitteinä. Metsä-peltoketjut muodostavat ekologisia käytäviä laajempien luontoalueiden välillä. Urajärven kyläalueen pellonreunametsiköt ja ojanvarsipensaikot ovat varsinkin linnustollisesti merkittäviä pensaikkoisissa ympäristöissä viihtyvien yölaulajalintujen vuoksi. Kyläalueen pienialaiset lehtipuustoja pensaikkolaikut ja -kaistaleet tekevät Urajärven kylästä yhden Päijät-Hämeen
parhaista yölaulaja-alueista. Suunnittelualueen luoteiskulmassa, Sänärintien ja
Pitkäsuon välisen rinteen alareunassa on ympäristöstään erottuva pienialainen
lehtomainen metsikkö. Puusto on pääasiassa kookasta haapaa sekä harmaaleppää ja hieskoivua. Pienialainen lehtokohde ei ole luonnontilainen, vaan mahdolli-
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sesti entinen metsälaidun. Kerroksellinen lehtipuusto yhdessä lähiympäristön linnustollisesti rikkaiden pensaikkojen kanssa lisää paikallisesti luonnon monimuotoisuutta.
1.1.14.5

Arvokkaat kallioalueet

Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita
eikä kallioperän suojelu- ja opetuskohteita. Harjualueen korkeimmalla paikalla
oleva Soimakallio (174 m) on kuitenkin maisemallisesti ja metsätyypeiltään ympäristöstään erottuva kohde. Soimakallion länsireunalla on pysty kalliojyrkänne
ja jyrkänteen ympäristössä kasvaa monipuolista varttunutta sekametsää. Laella
on pieniä jäkäläisiä kalliopaljastumia, joilla kasvaa kalliomännikköä ja katajaa.
Kallion laelta on laajat näkymät ja alueelle onkin virkistyskäytön seurauksena
syntynyt pieniä polkuja. Soimakallio on topografialtaan, maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta paikallisesti merkittävä kohde, joka voisi täydentää suunnitteilla olevaa maakunnallista ulkoilureitistöä.

 Kuva: Soimakallio on alueen korkein kohta. Kalliometsineen se sopii ulkoiluun.
1.1.15

Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopilla tarkoitetaan niitty- ja laiduntalouden muovaamia luontotyyppejä. Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit ovat parhaimmillaan kunkin seutukunnan kulttuurihistoriallisten, maisemallisten ja biologisten
arvojen keskittymiä. Maatalouden suurten muutosten myötä perinnebiotooppien
määrä on vähentynyt vain murto-osaan noin sadan vuoden takaisesta tilanteesta. Uhanalaisten lajien luetteloissa perinnebiotooppien lajeja on metsien jälkeen
toiseksi eniten. Biotooppien nopean vähenemisen myötä näiden lajien määrä ja
osuus kaikista uhanalaisista lajeista on kasvanut selvästi. Urajärven osayleiskaavan alueella sekä asutus että maatalous on vuosisatoja vanhaa, mutta alueella
ei kuitenkaan ole säilynyt sellaisia perinnebiotooppeja, jotka olisi luokiteltu valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi. Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa
(1998) perinneympäristönä mainitulla Kartanontien ja tien 313 kulmassa sijaitsevalla Urajärven niityllä kasvaa komeita katajia. Niitty on kuitenkin heinittynyt
ja pensoittunut lähes umpeen ja perinneympäristönä säilyäkseen niitty tarvitsisi
hoitotoimia
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1.2 Rakennettu ympäristö
1.2.1

Nykyinen maankäyttö

Urajärven osayleiskaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 1063 hehtaaria. Pintaalasta on viljelyskäytössä olevaa peltoaluetta noin 260 hehtaaria, metsä- ja harjualuetta noin 750 hehtaaria. Osayleiskaava-alueeseen ei kuulu loma-asutusalueita.
Suunnittelualueen itäosa, Hyrtiälänkangas, on talousmetsäkäytössä olevaa valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvaa mäntyvaltaista metsäaluetta.
Hyrtiälänkangas on myös merkittävää pohjavesialuetta. Suunnittelualueen luoteiskulmassa on kuusivaltaista metsää.
Suunnittelualuetta halkoo itä-länsisuuntainen tie 313, Vierumäki- Vääksy maantie. Tien pohjoispuolella sijaitsee voimajohtolinja.
Hyrtiälänkankaalla tien 313 pohjoispuolella on kolme soranottoaluetta, joilla on
voimassa kymmenen vuoden soranottoluvat. Luvat on myönnetty vuosina 2001,
2002 ja 2003. Uusia lupahakemuksia ei ole tällä hetkellä vireillä. Soranottoalueet
on rajattu valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaisen aluerajauksen ulkopuolelle.

 Kuva: Mäntymetsää Hyrtiälänkankaalla, taustalla soranottoalue.
Kyläasutus ja rakentaminen on keskittynyt vanhan, mutkittelevan kylänraitin
varrelle itä-länsisuuntaisesti sekä etelä-pohjoinen suuntaiselle selänteelle sekä peltoaukeita kaakossa rajaavan Hyrtiälänkankaan harjun lounaisreunalle.
Peltoaukeiden keskellä, kyläteiden varsilla on myös yksittäisiä tilakeskuksia.
Laajat, kumpuilevat viljelyskäytössä olevat peltoaukeat sijoittuvat vanhan kylänraitin pohjois- ja eteläpuolelle sekä Kalliolantien itä- ja länsipuolelle.
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 Kuva: Peltomaisemaa Urajärvenraitin eteläpuolella
Pienteollisuutta alueella on ainoastaan Urajärventien ja Urajärvenraitin välisellä
tontilla suunnittelualueen länsiosassa.
Suunnittelualue rajautuu Urajärven rantaan järven lounaiskulmassa. Urajärven
kartanon alue maisemapuistoineen on valtioneuvoston päätöksellä suojeltu kokonaisuus.
1.2.2

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

1.2.2.1

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Urajärven kulttuurimaisema kuuluu Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY –luetteloon, jota on tarkistettu vuonna 2009.
Museoviaraston
Internet-sivulla
(http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=26) on Urajärven kartanoalueesta seuraava kuvaus:

”Urajärven kartano edustaa syrjäiseen paikkaan, pienimuotoiseen, topografialtaan vaihtelevaan viljelymaisemaan syntynyttä pientä itähämäläistä kartanoa,
jonka rakennuskanta on muotoutunut 1700-luvun lopun ja 1900-luvun alun välisenä aikana. Kartanoon liittyy lisäksi poikkeuksellista puisto- ja puutarharakentamista, kulttuuri- ja henkilöhistoriaa sekä pitkäaikaista museotoimintaa.
Veden äärellä sijaitsevan, puiston ympäröimän päärakennuksen klassistinen ulkoasu ja korotus ovat peräisin 1840-luvulta. Kartanoon perustettu museo kuvastaa romantiikan värittämää kulttuuri-ilmapiiriä itähämäläisessä säätyläiskodissa. Kartanopihan mansardikattoinen toinen asuinrakennus on rakennettu kahdessa osassa 1780-luvulla: pohjoispäädyn tupa on vanhempi ja toinen tupa, sali sekä eteinen ja eteiskamari on lisätty laajennusvaiheessa. Kartanopiha, jonka kolmatta sivua rajaa pitkä aittarivi, avautuu poikkeuksellisesti kohti järveä eikä tulotielle. Päärakennuksen etupiha on muotoiltu geometriseksi puutarhaksi.
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Kartanon talousrakennukset, navetta, meijeri, vaunu- ja liiterivaja sekä väentupa muodostavat yhtenäisen rivin niemen itäreunaan.
Kartanon omistajan Hugo von Heidemanin suunnittelema vapaamuotoinen maisemapuisto polveilee polkuineen järven rannalla ja puistometsässä, jonne on järjestetty maisemankatselupaikkoja ja pystytetty historiallis-romanttisia rakennelmia. Puistometsässä on myös antiikin temppeliä jäljittelevä, Harry Röneholmin suunnittelema von
Heidemanien sukuhauta ja järveltä nousevan maisemaperspektiivin huipentumana kohoaa 1913 rakennettu puolipyöreä Valhalla-pylväikkö.
Kartano sijaitsee II Salpausselän tuntumassa olevan viljelylaakson pohjoisreunalla, Urajärven rannalla. Kartanon eteläreunalla oleva vanha tielinjaus
seuraa Toisen Salpausselän harjumuodostelmaa.”

 Kuva: Urajärven kartanon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus
Urajärven kylä on maakunnallisesti arvokas agraarimaisema Päijät-Hämeen maakunnallisessa maisema-inventoinnissa (MARY) kuvataan Urajärven kylää seuraavasti:
”Urajärven kylä mainitaan ensi kerran 1467, mutta kylä lienee ollut asuttu jo varhemmin. Vanha ryhmäkylä sijaitsi Kirilänmäellä, jossa nykyinen kyläkeskittymä
sijaitsee. Talot, koulu ja seuratalo sijoittuvat kyläkeskittymän halki kulkevan raitin varrelle. Raitti on osa keskiaikaisperäistä Ylinen Viipurintietä.
Kylään avautuu kumpuilevien peltovainioiden ja rinteiden sekä laaksojen yli suurmaisemanäkymä sen pohjoispuolitse kulkevalta Asikkala-Vierumäki tieltä. Vanha
raitti on jäänyt syrjään uuden tielinjauksen myötä. Raitin rakennuskanta on uusiutunut melko voimakkaasti 1940-1960-luvulla.
Alkuperäisellään on säilynyt Asikkalan vanhimpiin koulurakennuksiin kuuluva
kansakoulu. Kauppana ja kievarina toiminut rakennus vuokrattiin kouluksi 1888.
Nykyasun se sai vuoden 1897 laajennuksen ja peruskorjauksen myötä. Raitin
länsiosassa sijaitseva 1950-luvulla rakennettu nuorisoseurantalo on myös säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Raitin keskivaiheilla sijaitsevan koulun lisäksi
raitin varrella on yhtenäisten pientalojen ja pihapiirien muodostama kokonaisuus
(1930-l). Maisemallisesti näkyvällä paikalla, mäen laella sijaitsee vuonna 1930
rakennettu meijeri. Meijeritoiminta lopetettiin 1966.”
1.2.2.2

Kyläkuvallisesti merkittävät alueet

Urajärven inventointiraportissa (LAMK:n opiskelijoiden harjoitustyö 2006) on esitetty kaksi kyläkuvan kannalta merkittävää yhtenäisen rakennuskannan aluetta,
jotka on merkitty lilalla alla olevaan karttaan.
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 Kuva: Ote kylänraitin rakennusinventointikartasta
1.2.2.3

Urajärven kartano

Vuonna 1653 muodostettu Urajärven kartano kuului Heideman -suvulle 16721916. Kartano lahjoitettiin Suomen muinaismuistoyhdistykselle (Museovirasto)
1917 ja kartanomuseo avattiin 1928.
Kartano sijaitsee Urajärveen työntyvän niemekkeen kärjessä. Kartanon edustuspihaa rajaavat rungoltaan 1700-luvulta oleva itä-länsi -suunnassa sijaitseva
empiretyylinen päärakennus (korotus 1812, peruskorjaus 1909) ja 1780-luvulla
kahdessa osassa rakennettu vanha päärakennus sekä 1700-luvulta oleva aittarivi.
Pihapiirin ulkopuolella sijaitsevat talousrakennukset, kuten mm. suurikokoinen
kivinavetta 1850-luvulta ja entinen meijeri sekä vaunu- ja liiterivaja ja väentupa. Navetassa sijaitsee Helsingin yliopiston kirjavarasto ja meijeri toimii kesäkahvilana.
Kartanon geometristä jäsentelyä noudattava puutarha edustaa 1900-luvun alussa suosittua englantilaista maisemapuistoa. Puisto on kartanon omistajan Hugo
von Heidemanin suunnittelema. Puistoon on sijoitettu maisemankatselupaikkoja ja pystytetty historiallis-romanttisia rakennelmia. Puistometsässä on Harry
Röneholmin suunnittelema antiikin temppeliä jäljittelevä von Heidemanien sukuhauta. Vuonna 1913 näköalapaikaksi rakennettu puolipyöreä Valhalla-pylväikkö
hallitsee järveltä avautuvaa maisemaperspektiiviä.
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 Kuva: Urajärven kartano

 Kartta: Kartta Urajärven
kartanoalueesta
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Urajärven kartanokokonaisuus rakennuksineen ja puistoineen on suojeltu valtioneuvoston 2.12.1993 antamalla päätöksellä 28/561/93. Kokonaisuuteen kuuluu päärakennuksen lisäksi kartanon talouteen ja myöhempiin vaiheisiin liittyviä
asuin- ja ulkorakennuksia, kaikkiaan 12 rakennusta, sekä laaja englantilaistyylinen puisto paviljonkeineen ja puistorakennelmineen. Seuraavassa listassa S1 tarkoittaa kokonaan suojeltua ja S2 osittain suojeltua rakennusta:
(005/ S1) Urajärven kartanon päärakennuksen runko on 1700-luvulta,
mutta nykyinen empirehenkinen ulkoasu on peräisin vuoden 1812 korotusvaiheesta ja 1909 korjauksesta. Ensimmäisessä kerroksessa on keittiön ja eteistilojen lisäksi suuri sali ja 6 huonetta. Toinen kerros on päätykamareita lukuun ottamatta sisustamaton.
(006/S1) Vanha päärakennus eli vanha museo lienee valmistunut 1740-50-luvulla. Mansardikattoisessa, rokokootyylisessä tuparakennuksessa on alkuaan ollut väen- ja leivintupa.
(007/S1) Aittarivi 1700-luvulta. Hirsiaitta muodostaa päärakennuksen ja vanhan päärakennuksen kanssa symmetrisen pihapiirin. Aitan pohjoispäädyssä on
holvattu kivikellari.
(008/S2) Rantamaja. Entinen kanala on kunnostettu von Heidemanien luovutuskirjan mukaisesti taiteilijoiden kesäkodiksi ja työskentelytilaksi.
(009/S2) Liiteri ja vaunuvaja, jossa kyytihevossuojan lisäksi on ollut tilanhoitajan asunto ja myöhemmin pesutupa ja sauna.
(010/S2) Kivinavetta on rakennettu 1800-lvun puolivälissä sadalle lehmälle.
1963 rakennus kunnostettiin Helsingin yliopiston varastokirjastoksi.
(011/S2) Kahvilarakennus, joka alun perin oli kartanon sikala ja myöhemmin
meijeri, sisältää suuren ruokasalin, keittiön, kamarin ja lasikuistin.
(012/S2) Matkailumaja on entinen väentupa, jossa päivätyöläiset söivät ja yöpyivät. se on tyypillinen paritupainen talonpoikaistalo. Vanhat tuvat on majoitushuoneita varten jaettu kahtia. Päätyihin ja pihan puolelle on myöhemmin rakennettu lasikuistit.
(013/S2) Puuliiteri aittarivin takana kuuluu osana keskeiseen pihapiiriin.
(014/S2) Uimakoppi.
(015/S1) Ulkohuone. Ulkoasultaan aitaksi rakennettu hirsinen käymälä
1700-luvulta on museokäytössä
(016/S1) Vanha sauna
Puisto. Kartanon suljettu piha-alue on järjestetty geometrisesti. Ympäröivä
1900-luvun alussa rakennettu puisto sen sijaan noudattaa englantilaisen maisemapuutarhan ihanteita polveilevine käytävineen ja romanttisine puistorakennelmineen: antiikin temppeliä jäljittelevä von Heidemanien sukuhauta, puolipyöreä
v. 1913 näköalapaikaksi rakennettu pylväikkö Valhalla-terasseineen, eläinveistokset, raunioportti, kivikummeli, tonttula.
Lisäksi kartanon alueella sijaitsevat Helsingin yliopiston varastokirjaston rakennus vahtimestarin asuntoineen ja kaksi rivitaloa, jotka ovat arkkitehti
Ola Hanssonin 1960-luvulla suunnittelemia. Nämä rakennukset eivät sisälly kartanon suojelupäätökseen, mutta niillä on rakennustaiteellista arvoa, ja ne ovat
suojeltavia (Museoviraston kommentit Urajärven alustavasta osayleiskaavaluonnoksesta 16.4.2008).
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1.2.2.4

Muut kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset

Edellä mainittujen kulttuuriympäristöjen tai rakennettujen kokonaisuuksien lisäksi seuraavat rakennukset tai rakennusryhmät on luetteloitu ja luokiteltu
Rakennusinventoinnissa (Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006, Teija
Ahola):
Puutarhamäki eli Urajärven vanha koulu kuuluu arvoluokituksessa luokkaan
IK. Tällaisessa kohteessa on erityistä rakennushistoriallista, historiallista tai maisemallista arvoa ja se on rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava rakennus tai
rakennusryhmä.
Urajärven koulupiiri perustettiin v. 1888. Asikkalan historiasta ei ilmene opetuksen alkamisvuotta, mutta todetaan, että koulua varten vuokrattiin nimismies
Langilta tämän omistama kauppa- ja kapakkarakennus, joka korjattiin koulun
tarpeisiin. 1960-luvulla tarpeettomaksi jäänyt puukoulu on myyty yksityiselle.
Pitkänomaisella 1800-luvun lopun talonpoikaiseen tyyliin rakennetulla hirsitalolla
on kyläkuvallisesti ja maisemallisesti tärkeä sijainti Urajärven kylän keskusraitilla.

 Kuva: Urajärven vanha kansakoulu
Urajärven seurantalo kuuluu luokkaan II; olemassa oleva rakennuskanta muodostaa alueella vetovoimaista historiallista aikatasoa tai myönteistä ajallista kerroksellisuutta, mittakaavaa tai muuta yhtenäisyyttä. Urajärven Nuorisoseura perustettiin v. 1907.
Nykyinen seurantalo valmistui v. 1954. Rakennus sijaitsee kylän länsireunalla
vanhan maantien varrella. Talo on rakennettu mäenkumpareelle viljelysten reunalle. Sen lähellä on mittakaavallisesti yhtenäinen ryhmä viime sotien jälkeen rakennettuja pientaloja. Lautaseinäinen seurantalo on säilynyt rakennusaikaisessa
asussaan.
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 Kuva: Urajärven seurantalo
1.2.2.5

Muut dokumentoidut kohteet

Edellisten lisäksi rakennusinventoinnissa on mainittu dokumentoituna kohteena
Urajärven koulu, puuverhoiltu koulu ja asuntola on rakennettu 1960-luvulla.
Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmassa (Ympäristöministeriö, Annu Tulonen,
1998) on lisäksi mainittu seuraavat rakennukset:
Aaltosen rakennukset ja pihapuut Tervalantien varrella muodostavat herkkäpiirteisen pihapiirin kumpuilevassa peltomaisemassa. Vaalea päärakennus on ilmeisesti noin 1930-luvulta.
Kaivosen perinteinen pihapiiri koivuineen, sireeneineen ja rakennuksineen on
pienellä kumpareella peltojen ympäröimänä.
Kyläkauppa on entinen vuonna 1950 rakennettu työväentalo.
Kirilä on kantatila, joka oli aikoinaan valtion puustelli. Rakennukset sijaitsevat
vanhassa ryhmäkylässä ja pihapiirissä on mm. 1700-luvun aitta. Nykyinen päärakennus on vuodelta 1945. Tien reunassa kasvavat vanhat koivut on istutettu nälkävuosina 1860-luvulla. Kirilässä aloitti toimintansa Urajärven kartanon ja Kirilän
juustomeijeri 1910.
Iso-Kuusela piharakennuksineen yhdessä viereisen Kirilän rakennusten kanssa
muodostaa maisemassa komeasti näkyvän kylän tiivistymän, jonka kautta vanha
kylän raitti mutkittelee.
Meijeri sijaitsee näkyvällä paikalla mäen laella. Sen perustettiin Kirilän juustomeijerin toimintaa jatkavaksi osuusmeijeriksi vuonna 1930. Meijeristi Matti
Lässämäki oli vuodesta 1934 meijerin vuokraaja ja vuodesta 1939 lähtien omistaja.
Mäkelä on näkyvästi kumpareella, jossa kasvaa mm. suuria pihakuusia.
Päärakennus on tyyliltään 1920-luvun mansardikattoinen rakennus.
Pelto-Hoivala on vanhasta kyläryhmästä risteävän, harjanteella kulkevan raitin
varrella. Nykyinen päärakennus on 1950-luvulta. Pihapiirissä on mm. vanha aitta.
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Sivenin kauppa on mansardikattoinen entinen kyläkauppa tien mutkassa.
Talossa on toiminut myös osuuskauppa. Peltivuorauksen alla on rapattu julkisivu.
Kemppi on 1800-luvulta. Rakennuksessa on ollut kauppahuone, joka on
sittemmin purettu.
Honnila reunustaa kylän raittia.
Halme naapureineen muodostaa mittakaavaltaan ja väritykseltään yhtenäisen
rakennetun kokonaisuuden. Piharakennukset muodostavat selkeän reunan peltomaisemaan saavuttaessa Kalliolan suunnasta kylän keskustaan. Heinolantien
suunnasta katsottuna päärakennukset myötäilevät Urajärvenraittia. Tilat ovat jälleenrakennuskaudelta.
1.2.2.6

Muinaisjäännökset

Suunnittelualueella sijaitsee mahdollinen muinaisjäännös, Urajärven keskiaikainen kylänpaikka. Kohteen paikannus perustuu vanhaan kartta-aineistoon.
Kohdetta ei ole tarkastettu maastossa, eikä sitä ole rajattu.
Muinaismuistolaki ei aseta rajoituksia edelleen asuttujen kylätonttien vallitsevalle maankäytölle. Arkeologisia lisäselvityksiä ja kaivaustutkimuksia saatetaan kuitenkin edellyttää uudisrakennushankkeiden ja isompien maaperään kajoavien töiden yhteydessä. Tällaisten hankkeiden ollessa suunnitteilla tulee Museovirastoon
ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisten ja suurehkojen
yksityisten hankkeiden toteuttajien on muinaismuistolain perusteella korvattava tutkimusten kustannukset tai osallistuttava niihin, mikäli sitä ei ole katsottava
kohtuuttomaksi. Edelleen asuttujen kylätonttien muinaismuistorajauksiin sisältyvien peltoalueiden viljely on sallittua. Myös metsätalous on muinaismuistoalueilla
sallittua, mutta metsän maapohjan äestys kielletty.

 Kuva: Urajärven keskiaikaisen kylänpaikan sijainti
1.2.3

Tekninen huolto

Urajärvellä on Asikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo ja sen vedenjakelun piirissä seitsemän taloutta ja koulu.
Urajärvelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo
Ristola Oy, 2006, päivitys Ramboll syksyllä 2008). Suunnitelmakartta on selostuksen liitteenä 6. Vuoden 2011 alussa on tullut tieto, että Asikkalan kunnalle
maksetaan avustusta kyseisen vesihuoltosuunnitelman toteuttamiseksi.
1.3

Erityistoiminnat

Tien 313 pohjoispuolella kulkee itä-länsisuuntainen voimalinja.
Harjualueilla on joitakin maa-ainesten ottoalueita.
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1.4

Väestön rakenne ja kehitys

Osayleiskaava-alueella on noin 90 asuinrakennusta. Urajärven kylässä, joka ei
täysin vastaa kaava-aluetta on vakituisesti asuvia talouksia noin 150 ja kesäasuntoja arviolta 550. Päijät-Hämeen kyläohjelman mukaan Urajärven väkiluku on vähentynyt 1990-luvun aikana 456 asukkaasta 406 asukkaaseen. Vuonna
2006 Urajärvellä oli 392 asukasta, joista täysi-ikäisiä oli 324. (Lähde: Urajärven
inventointiraportti). Edellä esitetyn perusteella voidaan ruokakunnan kokona pitää 2,7 asukasta.
Kesäasukkaita kaava-alueen lähiympäristössä on noin 2000.
Vuosien 2000 – 2010 välillä Urajärven osayleiskaava-alueelle on myönnetty yhteensä 15 asuinrakennuspaikan rakennuslupaa.
Vuosina 2007 - 2008 Asikkalan väkiluku oli 8 663. Kasvua oli 66 henkeä edelliseen kahden vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Tilastokeskuksen ennusteen
mukaan Asikkalan väkiluku on 9 008 vuonna 2020 ja 9 228 vuonna 2025. Uusia
asukkaita tulisi vuoteen 2020 mennessä siis 345. Kunnan tavoitteena on ohjata
uudesta asutuksesta 2/3 taajamaan ja loput haja-asutusalueille. Taajaman ulkopuolelle ohjautuisi näin ollen 115 asukasta. Asikkalassa talouden keskimääräinen asukasluku on tilastokeskuksen mukaan 2,77. Tämän johdosta taajaman ulkopuolella tulisi olla vapaana noin 40 uutta potentiaalista asuinrakennuspaikkaa
vuoteen 2020.

 Kuva: Vuoden 2009 väestöennuste 2008 - 2030
Väestön kehityksessä on myös otettava huomioon suunniteltu maankäyttö.
Asikkalan kunta on laatimassa parhaillaan kunnan itäiseen osaan yleiskaavoja ja
asemakaavoja, joissa tullaan osoittamaan huomattava määrä asuinrakentamista.
Tällaisia kaavoitushankkeita ovat Pasolan, Häkälän ja Vesivehmaan alueiden asemakaavat sekä Vesivehmaan ja Urajärven yleiskaavoitus.
Kokonaisuudessaan näille alueille osoitetaan arviolta 500 uutta asuinrakennuspaikkaa. Näistä Häkälän ja Pasolan alueen rakennuspaikat ovat lähes taajamaan
tukeutuvia. Näin ollen taajaman ulkopuolisia rakennuspaikkoja kunnan itäosaan
on osoitettu noin 220 kpl. Näistä voidaan olettaa toteutuvan vuoteen 2020 mennessä noin 80 kpl. Laskelma perustuu yleis –ja asemakaavoissa näillä näkymin
osoitettaviin rakennuspaikkojen kokonaismääriin. Oletuksena on, että vuoteen
2020 mennessä asemakaavoitettavista tai kunnan maalla olevista yleiskaavan
mukaisista rakennuspaikoista toteutuu 50 % ja yksityisten mailla olevista yleiskaavan mukaisista paikoista 20 %.
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Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että Asikkalan kunta on osoittamassa
taajaman ulkopuolelle tavoitteeseensa nähden riittävän määrän uusia asuinrakennuspaikkoja.
Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksessä mainitaan, että Urajärvellä
työikäisten osuus väestöstä kasvoi vuosina 1990 - 2002 10 %-yksikköä. Urajärvi
oli siis vuonna 2002 yksi niistä kolmesta Päijät-Hämeen kylästä tai kaupunginosasta, jossa työikäisten osuus väestöstä oli yli 70 %.

 Kuva: Yhdyskuntarakenteen kannalta oleelliset kaavoitushankkeet liittyen Urajärven yleiskaavoitukseen
1.4.1

Asuminen

Hyrtiälänkankaan kyläkeskuksen puoleisessa kulmassa on asemakaavoitettu
kymmenen erillispientalotontin ryhmä. Muuten Urajärvellä on vähitellen syntynyttä kyläasutusta, joka on tiiveintä vanhan kylänraitin varressa.
1.5

Palvelut

Kaupalliset palvelut
Urajärven rannalla sijaitsee Urajärven kartanomuseo, jossa on museokauppa,
kahvila ja matkailumaja. Kylässä on joitakin yrittäjiä, jotka tarjoavat mm. maataloustuotteita ja kiinteistö- ja matkailupalveluja.
Vierumäen keskustaan on Urajärveltä matkaa noin yhdeksän kilometriä. Vierumäki
on lähipalvelukeskustasoinen palvelukeskus. Lähipalvelukeskusten palveluvarustus kattaa perusarkipalvelut ja palvelee lähinnä omaa lähivaikutusaluetta tai läheisiä palveluvarustukseltaan heikompia alueita.
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Vääksyn liikekeskustaan on Urajärven kyläkeskuksesta matkaa noin 18 km.
Vääksy on puoliseututason kaupallinen palvelukeskittymä. Palveluiltaan keskittymä tarjoaa melko monipuolista palvelua.
Lahden keskustaan on matkaa noin 25 km.
Julkiset palvelut
Urajärvellä on peruskoulun ala-aste, jossa on lukuvuonna 2009 – 2010 yhteensä 27 oppilasta. Koulun tiloissa järjestetään joitakin Wellamo-opiston kursseja.
Kirjastoauto käy koulun pihassa joka toinen viikko. Koska Urajärven kylässä on
noin 150 taloutta ja koulussa on oppilaita 27 kpl, voidaan olettaa koululaisten
osuuden muodostuvan talouksien määrästä samalla perusteella myös jatkossa.
1.6

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Urajärven Metalli Oy on kylän suurin työnantaja. Sen palveluksessa on 13 työntekijää. Urajärven koulu työllistää neljä työntekijää. Urajärven kartanomuseon
yhteydessä on Helsingin yliopiston varastokirjasto sekä kahvila, museokauppa
ja matkailumaja. Matkailutoiminnot työllistävät lähinnä kesäisin. Finnish Water
Group pullottaa lähdevettä Urajärvellä. Lisäksi suunnittelualueella on työpaikkoja
maa- ja metsätaloudessa sekä niiden liitännäiselinkeinoissa. Suuri osa Urajärven
työikäisistä asukkaista käy kuitenkin töissä kylän ulkopuolella.
Yhdeksän kilometriä Urajärveltä itään on Vierumäki, jossa on suuri teollisten työpaikkojen keskittymä. Myös Suomen urheiluopisto on Vierumäellä merkittävä
työnantaja.
1.7

Virkistys

Urajärven länsirannalla Talassaaren kohdalla on kylän uimaranta ja venevalkama.
Hyrtiälänkankaalla ja kartanon ympäristössä on virkistykseen sopivia reittejä ja
alueita. Koulun yhteydessä on pallokenttä ja talvella luistinrata.
Vierumäen urheiluopisto monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen on noin 15
km:n etäisyydellä Urajärvestä.

 Kuva: Kylän venevalkama ja Talassaareen johtava silta
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1.8

Liikenne

Urajärven läpi kulkee Vääksy-Vierumäki-maantie (tie 313). Valtatien 4 Vierumäen
liittymään on matkaa noin kahdeksan kilometriä.
Päijät-Hämeen liiton kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan Urajärvellä ei ole
edes peruspalvelutasoista joukkoliikennettä. Asikkalan kunta järjestää kerran viikossa asiointikuljetuksen Urajärveltä Vääksyyn ja takaisin.
1.9

Urajärven historia

Urajärven kylä mainitaan ensi kerran 1467, mutta kylä lienee ollut asuttu jo
varhemmin. Urajärven kylässä on ollut vuoden 1539 maakirjan mukaan 17 taloa. 1700- ja 1800-luvun vaihteen maankäyttöä kuvaavassa Kuninkaan kartastossa suunnittelualueella rakennettuja paikkoja on ollut Urajärven raitin varrella
Kirilänmäellä, jossa nykyinen kyläkeskittymä sijaitsee, sekä siitä pohjoiseen jatkuvalla mäenharjanteella. Urajärven kartanokeskus on ollut nykyisellä paikallaan
niemessä, ryhmäkylän ulkopuolella jo 1700-luvun lopulla. Kuninkaan kartaston
mukaan raitin molemmin puolin on ollut laajoja peltoalueita.
Vanhan kyläkeskustan kautta mutkitteli Ylisen Viipurintien pohjoinen linjaus lännestä itään pitkin Hyrtiälänkangasta. Kuninkaan kartastossa se on merkitty päämaantieksi. Hyrtiälänkangas on metsäistä hiekkamaata. Hyrtiälänmäeltä koilliseen, kohti Rutalahtea suuntautuu sivutie sekä kapeita teitä nykyisten Tervalantien
ja Kalliolantien suuntaan sekä Viipurintien pohjoispuolella kohti Rutalahtea. Kylän
osa-alueiden historiallinen maankäyttö ilmenee edelleen usein yksityiskohdiltaan
muuttuneiden rakennusten mittasuhteista ja rakennusten keskinäisestä sijoittumisesta.

 Kuva: Ote Kuninkaan kartastosta
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1.10

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Urajärvellä ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä.
1.11

Sosiaalinen ympäristö

Urajärvi tarjoaa rauhallisen ja luonnonläheisen asuinympäristön.
Kylässä on koulu, mutta muuten palveluja on vähän. Lähimmät palvelu- ja työpaikka-alueet ovat Vierumäellä. Koska joukkoliikennettä ei juuri ole, kylässä asuminen on vaikeaa ilman henkilöautoa.
Kylässä toimii aktiivinen kyläyhdistys.
1.12

Maanomistus

Kunta on hankkinut Hyrtiälänkankaalta Soimakallio-nimisen tilan (7,8 ha) sekä noin 5 ha suuruisen määräalan Kyläpelto-nimisestä tilasta, joka sijaitsee
Huhtarannantien varrella Urajärventien pohjoispuolella. Lisäksi kunta omistaa
koulun alueen.
Museovirasto omistaa Urajärven kartanon alueen.
Suurin osa suunnittelualueen maasta on yksityisomistuksessa.
1.13		Suunnittelutilanne
1.13.1

Maakuntakaava

Ympäristöministeriö on vahvistanut Päijät-Hämeen maakuntakaavan 11.3.2008.
Vahvistuttuaan maakuntakaava korvasi seutukaavan.
Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat aluevaraukset:
Liikenteeseen liittyvät merkinnät ja määräykset
Heinolantie (tie 313) on osoitettu seututieksi (st).
Tekniseen huoltoon ja erityistoimintojen alueisiin liittyvät merkinnät ja määräykset
Suunnittelualueen itäosa on Vierumäen kehittämisen kohdealuetta (kk 7).
Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään hyvään liikenteelliseen
sijaintiin tukeutuvana elinkeinoelämän, Suomen Urheiluopiston toimintojen, asumisen, kulttuuri- ja maisema-arvojen ja pohjavesiarvojen alueena.
Heinolantien eteläpuolelle on osoitettu ohjeellinen päävesijohtolinja (v) ja pohjoispuolelle voimalinja (z).
Hyrtiälänkangas on erityistä pohjavedensuojelualuetta (pv e).
Maaseutuun liittyvät merkinnät ja määräykset
Urajärven kylään on osoitettu kyläaluetta (AT). Merkinnällä osoitetaan tiiviit kyläalueet. Urajärven kylä peltoaukeineen on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma, sininen vaakaviivoitus) ja kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi
(kmv, vihreä pistekatkoviiva). Hyrtiälänkankaalla on arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma (ge). Heinolantien suuntaisena kulkee ohjeellinen ulkoilureitti (vihreä ympyräviiva).
Virkistys- ja suojelualueisiin liittyvät merkinnät ja määräykset
Urajärvi on Natura 2000 –aluetta (nat).
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 Kartta: Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta
1.13.2

Yleiskaava

Urajärvellä ei ole voimassa yleiskaavaa.
1.13.3

Asemakaavat

Heinolantien ja Tervalantien kulmassa on Hyrtiälänmäen asemakaava-alue, jolla
on kymmenen erillispientalon tonttia.

 Kartta: Hyrtiälänmäen asemakaava
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1.13.4

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Lahden seudun rakennemallissa Urajärvi on merkitty kehittyväksi kyläalueeksi.
Kylän halki kulkee kehitettävä virkistysyhteys.

 Kuva: Lahden kaupunkiseudun rakennemalli, maankäytön muutosalueet vuoteen 2040
mennessä
1.13.5

Suojelupäätökset

Urajärven kartano on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta.
Suunnittelualueella ei ole yhtään varsinaista luonnonsuojelualuetta. Hyrtiälänkangas (HSO 040034) kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja lisäksi suunnittelualueella on lehtojensuojelukohde. Urajärvi on Natura 2000 –
aluetta. Suojelualueita ja -kohteita on kuvattu selostuksen kohdissa 2.1.9 ja
2.1.10.
1.13.6

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Kyläyhdistyksen vuosikokous hyväksyi Urajärven kyläohjelman 26.3.2009.
Urajärven osayleiskaava valittiin syksyllä 2008 yhdeksi ympäristöministeriön kyläkaavoituksen kehittämishankkeen pilottiprojekteista.
Urajärvi oli mukana Kylä kelpaa 2004 -hankkeessa yhdessä Asikkalan kunnan ja
Kurhilan ja Kalkkisten kylien kanssa. Hankkeen puitteissa järjestettiin kyläasumisen messut.
Urajärvellä toteutettiin vuosina 2002-2003 Päijänne-Leader+ ry:n tukema Uusia
savuja kylään –projekti, jonka tarkoituksena oli houkutella uusia asukkaita alueelle.
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1.13.7

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Päijänteen ranta-alueille on laadittu rantaosayleiskaava. Ruotsalaisen ranta-alueille on vireille rantaosayleiskaava.
Vesivehmaalla on vireillä osayleiskaavoitus sekä asemakaavoitus. Lisäksi Häkälän
ja Pasolan alueille on suunnitteilla asuinrakentamiseen tähtääviä asemakaavoja. Näiden asukasmääristä on tarkemmin kohdassa ”väestön rakenne ja kehitys”.
Heinolan kaupungin puolelle on laadittu Urajärven osayleiskaavan alueeseen rajautuva Vierumäen osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 2008.
1.13.8

Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset, mm
inventoinnit

Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen miljöösuunnittelun opiskelijat
ovat tehneet kylä- ja maaseututaajamien suunnittelun opintojakson harjoitustyön lukuvuonna 2006-2007 Urajärven kylästä. Urajärven inventointiraportti on
päivätty 12.2.2007. Raportti käsittelee Urajärven historiaa, väestöä, kaavatilannetta, maanomistusta, palveluja ja yrityksiä, luontokohteita, maisemakuvaa ja
rakennettua ympäristöä.
Urajärveä koskee Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n vuonna 2006 laatima vesihuollon yleissuunnitelma, jota Ramboll Finland Oy on päivittänyt syksyllä 2008.
Suunnitelmakartta on selostuksen liitteenä 6.
Ramboll Finland Oy teki Urajärven osayleiskaava-alueelle kesällä 2007 luonto- ja
maisemaselvityksen. Selvityksen teksti on pääosin mukana tässä selostuksessa.
Suunnittelualueelta laaditun luonto- ja maisemaselvityksen tavoitteena on antaa
riittävä kokonaiskuva alueen luonnonympäristöstä sekä selvittää ne luonnon ja
maiseman ominaispiirteet, arvokkaat elinympäristöt, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, jotka kaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon.
Tavoitteena on myös edistää ekologisesti kestävää kehitystä (MRL 1 §) sekä luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä (MRL 5 §). Tämän
työn yhteydessä on osayleiskaava-alueelta selvitetty seuraavat luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön ominaispiirteet:
Luonnonympäristö
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•

Natura-alueet

•

Yksityiset luonnonsuojelualueet

•

Muihin luonnonsuojeluohjelmiin ja –strategioihin kuuluvat alueet

•

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset rajauspäätökset ja mahdolliset
uudet kohteet

•

Metsälain 10 §:n kohteet

•

Vesilain 15 a ja 17 a §:n mukaiset kohteet

•

Lintudirektiivin liitteen I lajit ja uhanalaiset lajit

•

Muiden uhanalaisten eliölajien tiedossa olevat elinympäristöt

•

Liito-oravan elinympäristöt

•

Arvokkaat pienvedet

•

Arvokkaat kallioalueet

•

Pohjavesialueet
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Kulttuuriympäristö
•

Maisema

•

Nykyinen maankäyttö

•

Asemakaavoitetut alueet

•

Kulttuurimaisemat

•

Perinnemaisemat

Luontoselvityksen teki FM biologi Tiina Riikonen ja maisemaselvityksen arkkit. yo
Hanna Tiira.
1.13.9

Mitoituslaskelma

Suunnittelun pohjaksi laadittiin rakennusoikeuslaskelma. Laskelman tarkoituksena on edistää maanomistajien tasapuolista kohtelua. Rakennusoikeuslaskelma on
selostuksen liitteenä 7.
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2

Osayleiskaavan suunnittelun vaiheet

2.1

Suunnittelun tarve

Urajärvenseudun kyläyhdistys ry lähestyi ympäristölautakuntaa 16.11.2005 päivätyllä kirjelmällä, jossa se toivoi ympäristölautakuntaa esittämään Urajärven kylälle osayleiskaavatyön käynnistämistä. Kyläyhdistyksen mukaan Urajärven kylällä ei ollut tarjota myyntiin kuin muutama vapaa tontti. Vapaista tonteista oli
selkeästi ollut kysyntää ja vaikeutta alueella aiheutti yleis- ja asemakaavatasoisien maankäytön suunnitelmien puuttuminen, ja siten sopivien rakennuspaikkojen löytäminen. Pelkän asemakaavatyötasoisen maankäytön suunnittelun avulla
ei voida pitkällä tähtäimellä saavuttaa kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja siten oli kyläyhdistyksen mukaan tärkeää ulottaa yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu myös haja-asutusalueille ja turvata alueiden toiminta myös tulevaisuudessa.
2.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kunnanhallitus päätti 18.4.2006 käynnistää osayleiskaavan laatimisen Urajärvelle.
2.3

Kaavaprosessin vaiheet

Osayleiskaavoituksen aloittamista tarkoittava viranomaisneuvottelu pidettiin
8.5.2007.
Alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin yleisölle Urajärven koulussa 13.3.2008 ja se
oli nähtävillä Asikkalan kunnan Internet-sivuilla. Kyläläisille järjestettiin kysely
maankäyttöä koskevista tarpeista ja suunnitelmista.
Urajärven osayleiskaava valittiin syksyllä 2008 yhdeksi ympäristöministeriön kyläkaavoituksen kehittämishankkeen pilottiprojekteista.
Osayleiskaavan tavoitteita esiteltiin kyläillassa Urajärven koulussa 8.1.2009.
Urajärven osayleiskaavaluonnosta esitettiin kunnanhallitukselle nähtäville asetettavaksi kesäkuussa 2009, mutta kunnanhallitus palautti kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi, jotta uusien rakennuspaikkojen määrää ja sijaintia tutkittaisiin tarkemmin.
Osayleiskaavan alueelle laadittiin useita vaihtoehtoisia rakennusoikeuslaskelmia.
Laskelmien tarkoituksena oli maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja olemassa
olevan tai suunnitellun infrastruktuurin hyödyntäminen.
Mitoituslaskelman pohjalta tarkistettua osayleiskaavaluonnosta esiteltiin kyläläisille Urajärven koulussa 20.4.2010.
Asikkalan kunnanhallitus päätti 31.5.2010, että rakennusoikeuslaskelmaa muutetaan siten, että Soimakallion ympäristöön muodostuu enemmän uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi kunnan omistamalle tilalle Kyläkunnas 8:277 osoitetaan enemmän rakennuspaikkoja. Kokonaisuudessaan uusien kaavaan merkittävienrakennuspaikkojen lukumäärä kasvaa kahdeksastakymmenestä sataan.
Urajärven osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 15.7. - 15.9.2010 ja siitä saatiin 7
kpl lausuntoja ja 7 kpl mielipiteitä. Palautteen perusteella kaavakarttaan ja määräyksiin on tehty seuraavia muutoksia:
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•

Uusien rakennuspaikkojen kokonaislukumäärää on pudotettu 100 > 80
kpl. Erityisesti rakennuspaikkoja on vähennetty Urajärven kyläraitilta,
koska rakennuspaikkoja ei ole katsottu voitavan sovittaa kylämaisemaan sitä turmelematta. Lisäksi puolet uusista rakennusoikeuslaskelman mukaisista rakennuspaikoista muutetaan sellaisiksi, että ne eivät
oikeuta suoriin rakennuslupiin

•

Suoriin rakennuslupiin oikeuttavien rakennuspaikkojen määräys muutetaan sellaisiksi, että määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta
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•

Maisemallisesti arvokkaiden alueiden määräyksiä on täsmennetty ja
muutettu uuden RKY-aineiston mukaiseksi

•

Pohjavesialueiden määräykseen on lisätty määräys öljysäiliöiden sijoittamisesta sekä maalämpöjärjestelmien toteuttamisesta

•

AT-alueen määräystä on täsmennetty ja muutettu siten, että rakennuspaikalle saa rakentaa ainoastaan yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen

•

Määräyksiin lisätään AT-1 –alue ja kyläraitin ympäristö muutetaan tällaiseksi alueeksi. Alueelle saa rakentaa kaksiasuntoisia asuinrakennuksia.

•

Lisätään uusi AM-merkintä osoittamaan maatilan talouskeskuksia, joille saa esim. rakentaa enintään 2 asuinrakennusta.

•

Sr-määryksiä on täsmennetty

•

Urajärven kyläraitille on merkitty historiallinen tie (Ylinen Viipuruntie)

•

Urajärven kylätontti on merkitty historiallisena kohteena

•

Yleisiin määräyksiin on lisätty, että alueella tulee varautua radonin torjuntaan

•

Huhtarannan virkistysalueen ja tilan Huhtaranta 10:51 osalta on tutkittu rantarakennusoikeudet ja merkitty kaavaan kaksi rantarakennuspaikkaa

•

Huhtarannan virkistysalueen suojelukohteita on päivitetty vastaamaan
todellista tilannetta

Kaavaehdotuksen valmistelussa on lisäksi huomioitu Urajärven maatilaselvitys,
joka valmistui heinäkuussa 2010. Selvityksen perusteella kaavaan on merkitty
erikseen toiminnassa olevat toimintaansa jatkavat maatilat.
Kaavaselostusta on täsmennetty väestöarvioilla, palvelujen järjestämisellä, yhdyskuntarakenteellisella tarkastelulla, liikennetarkastelulla ja niihin liittyvillä vaikutustenarvioinneilla. Lisäksi on tarkennettu tietoja maisema-alueiden osalta ja
lisätty asiat jotka johtuvat kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin tehdyistä muutoksista. Myös otsikointia on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi.
Urajärven osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.4.2011 - 20.5.2011.
Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa ja 2 muistutusta, joiden perusteella tehtiin muutoksia. Muutokset on esitetty kaavaselostuksen lopussa.
2.4

Osallistuminen ja yhteistyö

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen alustava aikataulu on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1.
2.5

Osayleiskaavan tavoitteet

2.5.1

Kunnan asettamat tavoitteet

1. Yleiset tavoitteet
Urajärven kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelulähtökohtia ovat ainutlaatuisen kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön
säilyttäminen ja kehittäminen. Kehittämisen tulee olla eheyttävää ja tiivistävää jo olemassa olevien rakennettujen alueiden yhteyteen. Sen tulisi taata edellytykset erilaisten toimintojen kehittämiselle, sosiaalista ja henkistä
turvallisuutta, inhimillisyyttä, ihmisen mittakaavaa sekä kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta. Sen tulisi lisäksi korostaa Urajärven
ja koko Asikkalan merkittävää kulttuuriympäristöperintöä.
Maankäytön yleistavoitteita ovat asumisen, maa- ja metsätalouden, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden sekä kunnallisteknisten palvelujen kehittäminen.
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2. Asuminen
Urajärven alueen kasvu olemassa olevien reunaehtojen mm. kulttuurimaiseman, luonnonympäristön, palvelujen, liikennejärjestelyjen sekä kunnallisteknisten verkostojen osalta asettaa erityisiä vaatimuksia yleiskaavatyölle.
Asikkalan kunnan väkiluku oli vuonna 2005 noin 8 650 asukasta.
Väestömäärän kasvutavoitteeksi kuntaan arvioidaan 1000 asukasta vuoteen 2015 mennessä, joista 2/3 tulisi sijoittumaan keskustan läheisyyteen
ja loput eri haja-asutusalueille. Suunniteltaessa uusia asuinalueita ja täydennettäessä vanhoja tulee väkiluvun kasvu ohjata hallitusti yhdyskuntarakenteeseen. Selkeitä täydennysalueita Urajärven kylän osalta ei voida
yksilöidä, vaan koko yleiskaava-aluetta tulee suunnitella ja käsitellä yhdenmukaisesti täydentäen.
Huomiota tulee kiinnittää omaleimaiseen rakennusperintöön, säilyneeseen
kylämiljööseen, kulttuurimaisemaan sekä olemassa olevaan rakennuskantaan. Ohjattaessa täydennys- ja uudisrakentamista kylämiljööseen soveltuvaksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että alueelle jää riittävästi vapaata
vyöhykettä sekä alueita maa- ja metsätalouden varannoksi arvokasta kulttuuriympäristöä vaalien.
3. Palvelut ja teollisuus
Teollinen toiminta koko Asikkalan kunnan alueella on mittasuhteiltaan
pientä ja keskisuurta korkeahkoon teknologiaan perustuvaa. Teollisuuden
ja palvelujen painopiste sijoittuu Vääksyn alueelle. Urajärvellä sijaitsevat
pienteollisuus- ja palvelutoiminnot sijoittuvat Urajärventien välittömään läheisyyteen ja mahdolliset osoitettavat lisä- ja uudisrakennustoiminnot tulisi
ohjata liikenteellisesti soveltuviin paikkoihin ao. väylän läheisyyteen.
Pääpaino molempien toimintojen osalta tulee tulevaisuudessakin sijaitsemaan nykyisillä alueillaan Vääksyn tuntumassa. Suunniteltaessa yleiskaavatasoista kokonaisuutta Urajärvelle mahdollisuutta ja tarvetta erityisten
teollisuus- ja palvelutoiminta-alueiden syntymiselle ei ole, vaan edellytyksiä luodaan yksittäisten pienimuotoisten palvelu- ja pienteollisuustoimintojen käyttöön muuhun miljööseen sekoittumisen ja soveltumisen kautta.
4. Virkistys
Urajärven ainutlaatuisen luonnonympäristön säilyttäminen ja huomioiminen näyttelee merkittävää roolia koko yleiskaavasuunnittelutyössä.
Keskeltä kylää löytyvät toisen Salpausselän harjujen kainalosta perinteinen kylänraitti, historiallinen Urajärven kartano ja puhdasvetinen Urajärvi.
Rutalahden suunnalla Päijänteen alapuolisen Ruotsalaisen vesistö käsittää
kymmeniä kilometrejä mitä upeinta rantaviivaa. Luontoarvoiltaan merkittävimmät maa-alueet tulee varata virkistyskäyttöön. Olemassa olevia viher- ja kevyen liikenteen reittejä ylläpidetään ja kehitetään rinnan uusien
reittien etsimisen ohella. Asuinalueilta pyritään järjestämään esteettömät
yhteydet vapaaseen luontoon ja asukkaille pyritään turvaamaan riittävästi
alueita yhteiseen virkistyskäyttöön.
5. Liikenne
Yleisiä tavoitteita ovat kantatien 313 liikenteellinen hyödyntäminen sekä liittymien ja yhdyskäytävien ajanmukaistaminen. Merkittäväksi muodostuu myös yleisen liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen.
Liikenneturvallisuuden sekä asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden osalta
huomiota tulee kiinnittää liikenteen mukanaan tuomaan meluun, sen vaikutuksiin sekä ehkäisykeinoihin.
Yleiskaavaratkaisun tulee perustua luontevaan liikennejärjestelyjen sekä
muun ympäröivän maankäytön yhteensovittamiseen.
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6. Yhdyskuntatekniikka
Yleisiä tavoitteita ovat maankäytön suunnittelu siten, että alueelle voitaisiin tulevaisuudessa luoda edellytykset kunnallisteknisen runkolinjaston rakentamiselle. Osayleiskaavassa tulee huomioida Päijät-Hämeen vesihuoltosuunnitelma siinä olevine linjastoineen. Osayleiskaavan tulee ottaa kantaa uusien mahdollisten verkostojen löytämiselle alueella tulevaisuudessa.
7. Suojelu
Erityisiä kohteita yleiskaava-alueella ovat Hyrtiälänkankaan merkittävä
harju- ja pohjavesialue. Myös Urajärven Natura-alueen merkitys tulee huomioida suunnittelussa, vaikka alue ei kuulukaan rajattuun suunnitelma-alueeseen. Urajärvi kuuluu Natura 2000 –täydennysalueeseen. Järvi on suojeltu luontodirektiivin liitteen 2 mukaisten lajien hentonäkinruohon ja notkeanäkinruohon esiintymisen perusteella.
8. Matkailu
Urajärven kartanolla on merkittävä ja keskeinen vaikutus matkailuvalttina
alueella ja koko Asikkalan osalta. Museovirasto hoitaa Urajärven kartanoa
ja sekä ympäröivää puistomaisemaa valtakunnallisesti arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä. Museoalueen korkeimmalla kohdalla sijaitsee
näköalapaikaksi rakennettu pylväikkö nk. Valhalla terasseineen.
2.5.2

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaavan taustaksi laaditun Lahden seudun rakennemallin 2040 kehittämisen painopistealuekartassa Urajärvi on merkitty kehitettäväksi kyläalueeksi. Kehitettäviin kyliin ohjataan haja-asutusta, millä tuetaan haja-asutusalueiden
palvelujen säilymistä. Kylät tarjoavat taajama-alueita väljemmän ja maaseutumaisen vaihtoehdon asumiselle.
2.5.3

Osallisten tavoitteet

Urajärven kyläyhdistyksen kyläsuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2009.
Kyläsuunnitelman alussa todetaan: Lähtökohtana perinteisen kylän ja kylämaiseman vahvistaminen: Huolehditaan ympäristöstä ja kulttuurimaisemasta (avarat
peltomaisemat, puhtaat järvet, harjut, luonto, vanhat asuin- ja tuotantorakennukset arvossaan), rakennetaan tiiviitä uusia taloryppäitä.
Suunnitelmassa on esitetty kylän kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet niiden
toteuttamiseksi. Kyläsuunnitelman tavoitteista maankäyttöä koskettavat lähinnä
pyrkimys tonttitarjonnan lisäämiseen sekä suunnitelma uuden valaistun lenkkipolun rakentamiseksi Hyrtiälänkankaalle.
2.5.4

Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet

Urajärvi valittiin syksyllä 2008 yhdeksi ympäristöministeriön kyläkaavoituksen
kehittämishankkeessa mukana olevaksi kyläksi. Tarkoituksena on laatia kyläkaava, jonka perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia ilman asemakaavoitusta. Vuonna 2009 Asikkalan kunta päätti laadituttaa rakennusoikeuslaskelman, jolla tavoiteltiin noin 100 uutta asuinrakennuspaikkaa.
2.5.5

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000)
ovat saaneet lainvoiman 26.11.2001. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu valtioneuvoston päätöksellä 13.11.2008. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja
rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja
hyvä elinympäristö. Tarkoitus on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella
kuuteen kokonaisuuteen. Niistä neljä ensimmäistä koskevat suunnittelualuetta,
ja niistä on seuraavassa esitetty myös yleistavoitteet.
1. Toimiva aluerakenne
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin
liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan aluerakenteen
runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä
Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen muiden
kaupunkikeskusten välisiin raideliikenneyhteyksiin.
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia
yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja
taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittama la elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset
edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien
haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden
arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
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Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.
Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen
hiljaisten alueiden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen
sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan
yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja
edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
2.6

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

2.6.1

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteellisessa keskusverkossa
2020 on esitetty Urajärvi lähi- tai palvelukyläkeskuksena.
2.6.2

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Laaja Hyrtiälänkankaan harjualue kattaa yli puolet suunnittelualueesta. Alue on
nyt metsätalouskäytössä. Hyrtiälänkankaan maankäytössä on otettava huomioon
harjujensuojeluohjelman rajoitteet sekä pohjavesialue. Myös harjualueella esiintyvät uhanalaiset lajit on maankäytössä otettava huomioon.
Hyrtiälänkankaalla sijaitseva Soimakallio on osayleiskaava-alueen korkein kohta,
ja se soveltuu virkistysalueeksi.
Osayleiskaavan suunnittelun lähtökohtana tulee pitää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Urajärven kylän ja maanviljelysalueen luonto on voimakkaasti ihmisvaikutteista. Pienetkin metsiköt tilakeskusten ja
muun asutuksen yhteydessä ja peltoalueiden keskellä lisäävät maatalousympäristön maisemallista vaihtelua ja monipuolisuutta. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta pellonreunusmetsiköillä ja rehevillä ojanvarsipensaikoilla on tärkeä
merkitys ekologisina viherkäytävinä ja eläinten suoja-alueina sekä linnustollisen
rikkautensa vuoksi.
Urajärven kartanon alue ja sitä ympäröivät puistomaiset metsiköt ovat yhdessä
arvokas kokonaisuus. Maankäytön suunnittelussa on toisiaan täydentävinä otettava huomioon sekä kohteen kulttuuri- että luontoarvot. Kartanoalueen vanha pihapuistikko ja monilajiset metsiköt ovat luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä: alueella esiintyy liito-oravaa ja uhanalaisia tikkoja ja lisäksi osa rantapuistikosta kuuluu Natura-kohteeseen.
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Kartanoalue on Urajärven kylälle voimakkaasti identiteettiä luova tekijä, ja museotoiminta tuo kylälle myös matkailullista arvoa.
Urajärven maisemakuvan säilymistä tulee edistää ja suojella; peltoaukeiden ja
asutussaarekkeiden alkuperäinen ominaisluonne tulee säilyttää. Lisäksi uudisrakentamista suunniteltaessa on pidettävä huoli, ettei se tule olemaan suomalaiseen peltomaisemaan ja Urajärven raittikylän luonteeseen sopimatonta, vaan
mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan olemassa olevaan kylärakenteeseen sopivaa.
Tienreunat tulee pitää avoimina ja estää pusikoituminen hoitamalla ja niittämällä.
Koskion pohjoisosan suometsä on osa valtakunnallisesti tärkeätä lintualuetta.
Koskiolla ja sen lähiympäristössä elävien lintulajien vuoksi tavoitteena on säilyttää alue linnustolle soveliaana.
Maankäytössä huomioon otettavia ympäristöarvoja on lisäksi Tyynelän ympäristön metsäalueella. Metsikkö koostuu monipuolisista pienelinympäristöstä ja on
mm. liito-oravalle ja tikoille soveltuvaa elinympäristöä.
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3

Osayleiskaavan kuvaus

Osayleiskaavaa on laadittu pääasiassa asuinrakentamisen ohjaamista varten.
Osayleiskaavalla osoitetaan yhteensä noin 80 uutta asuinrakennuspaikkaa, joista
noin puolet oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. Erityisesti kaavassa on pyritty
sovittamaan yhteen maanomistajan tasapuolista kohtelua, vallitsevien maisemaarvojen turvaamista, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kannalta tarkoituksen
mukaisen asuinrakentamisen määrän osoittamista, ympäristöarvojen
turvaamista sekä liikenteen toimivuutta/turvallisuutta.
3.1

Mitoitus ja asuinrakennuspaikkojen määrä

Osayleiskaavaratkaisu poikkeaa asuinrakentamisen määrän suhteen kaavaluonnosvaiheessa laaditusta rakennusoikeuslaskelmasta. Urajärven kyläraitin ympäristö on tutkittu erikseen siten, että kaikki rakennusoikeuslaskelman mukaiset
uudet rakennuspaikat, jotka eivät sopeudu kylämaisemaan tai ovat rakennettavuudeltaan huonolla paikalla, ovat poistettu. Kyläraitin osalta siis maisemalliset
tekijät on nähty osin tärkeämmiksi kuin suunnitellun kunnallistekniikan yhteyteen
tuleva tiivis uudisrakentaminen.
Rakennusoikeuslaskelman tarkoituksena oli se, että uudet rakennuspaikat tulisi jaetuksi maanomistajille tasapuolisesti, mutta myös sijaintitekijät huomioiden.
Rakennusoikeuslaskelman lisäksi kaava sallii M-alueelle tapahtuvan hajarakentamisen, joka mahdollistaa sen, että näille alueille on mahdollista muodostaa useita
uusia rakennuspaikkoja.
Laadittu rakennusoikeuslaskelma on selostuksen liitteenä 7.
Rakennusoikeuslaskelmasta poiketen Asikkalan kunnan omistamalle tilalle
Kyläkunnas 8:277 on osoitettu 7 uutta rakennuspaikkaa. Laskelma oikeuttaa yhteensä neljään uuteen rakennuspaikkaan. Viides on mahdollista siirtää kunnan
omistamalta tilalta Palvola. 2 ylimääräistä uutta rakennuspaikkaa on merkitty,
koska Asikkalan kunta on hankkinut kyseiset maa-alueet tonttimaaksi ja ne ovat
sijainniltaan erityisen hyviä asuinrakentamiseen.
Lopulliseen tarkoituksen mukaiseen rakennuspaikkojen kokonaismäärän osoittamiseen ovat vaikuttaneet:
1.

koko kaava-alueen sijainti muuhun yhdyskuntarakenteeseen: kuten
tiestöön ja palveluihin, erityisesti on tutkittu ala-asteiden sijaintia suhteessa kaava-alueeseen

2.

alueen olemassa oleva rakennuskanta

3.

kunnan
tavoitteet
uusien
rakennuspaikkojen
määrälle.
Kaavaluonnosvaiheessa laadittiin rakennusoikeuslaskelma, jolla tavoiteltiin noin 100 uutta rakennuspaikkaa.

4.

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n muutoksen tulkinta, joka liittyy
myös em. asioihin

Uuden asuinrakentamisen määrän suhdetta yhdyskuntarakenteeseen, kunnallistalouteen, palveluihin ja liikenteeseen on kuvattu vaikutusten arvioinnissa.
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3.2

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n soveltamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:
”Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen
voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä
kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan
myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.”
Urajärven osayleiskaavan osalta vallitseva kysymys on ollut: kohdistuuko alueelle merkittäviä rakentamispaineita ja ohjaako yleiskaava riittävästi rakentamista
ja maankäyttöä kyseisellä alueella? Erityisesti tätä asiaa on pyritty ratkaisemaan
kaavaluonnosvaiheen jälkeen.
Rakentamispaineesta
Urajärven kylän rakentamispainetta kuvaa kylään myönnettyjen asuinrakennuspaikkojen lupien kokonaismäärä vuosina 2000 – 2010 ja sen suhde olemassa
olevaan asuinrakennusten määrään. Kyseisten vuosien aikana lupia on haettu ja
myönnetty 15 kpl eli keskimäärin 1,5 vuodessa. Urajärven osayleiskaava-alueella
on 90 asuinrakennusta, joten suhdeluku on 0,017 lupaa olemassa olevaa asuinrakennusta kohden vuodessa. Rakentamispaineita on siis olemassa, mutta osayleiskaavaa ei olisi ryhdytty laatimaan, ellei minkäänlaisia rakentamispaineita olisi.
Rakentamispaineita ei kuitenkaan ole pidetty erityisen merkittävinä.
Ympäristöministeriön esitellessä lain tulkintaa tältä osin, on ehdottamana rajana
pidetty, että pykälää ei tule soveltaa kasvavilla kaupunkiseuduilla eikä taajamien
lievealueilla. Urajärvi ei sijaitse näistä kummallakaan.
Edellä mainittujen asioiden vallitessa on lähdetty siitä, että pykälää voidaan rakentamispaineen osalta soveltaa Urajärven osayleiskaavassa.
Yleiskaavan ohjaamisesta
Osayleiskaavassa on osoitettu 44 sellaista uutta asuinrakennuspaikkaa, jotka oikeuttavat osayleiskaavan perusteella suoraan rakennuslupaan. Urajärven osayleiskaava-alueen rakennuspaikat lisääntyvät suorien rakennuslupien osalta näin ollen
noin 49 %:lla. Uusi asutus on ohjattu pois Urajärvenkyläraitin tuntumasta, jossa
maisemallisesti arvokkaat pellot rajoittavat uudisrakentamista. Pääosa uudesta
rakentamisesta on sijoitettu hyvin rakennettavaan kangasmaastoon suunnitellun
viemäröinnin vaikutuspiiriin. Jokaiselle uudelle rakennuspaikalle on osoitettu tieyhteys. Rakennuspaikat on osoitettu melko väljästi, mutta kuitenkin sillä tarkkuudella, että on voitu huomioida kunnallistekniikan rakentaminen.
Tämän perusteella voidaan lähteä siitä, että yleiskaava ohjaa rakentamista ja
maankäyttöä riittävällä tarkkuudella alueen ominaisuudet huomioiden.
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Kaava-alue on kooltaan noin 1103 ha. Kaava-alueen pinta-alat ovat maankäyttömuodoittain seuraavat:
Aluevaraus

Merkinnän selitys

Pintaala/ha

%

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

759,03

68,79 %

MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue

144,75

13,12 %

AT

Kyläalue

70,64

6,40 %

AT-1

Kyläraitin vanhakyläalue

27,88

2,53 %

TP/res

Työpaikka-alueen reservialue

22,02

2,00 %

MT

Maatalousalue

18,27

1,66 %

AM

Maatilojen talouskeskusten alue

13,95

1,26 %

MU

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

13,02

1,18 %

SRS-1

Valtion rakennusten suojelua koskevan
lain nojalla suojeltu alue

11,41

1,03 %

AP

Pientalovaltainen asuntoalue

6,14

0,56 %

V

Virkistysalue

4,71

0,43 %

MY

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja

3,58

0,32 %

W

Vesialue

2,12

0,19 %

S-1

Luonnonsuojelualue.
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva alue.

1,6

0,15 %

V-1

Huhtarannan virkistysalue

1,47

0,13 %

PY

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue

1,34

0,12 %

A-1

Asuinrakennuksen rakennuspaikka

0,77

0,07 %

TY

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia

0,51

0,05 %

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue

0,22

0,02 %

1103,4

100,00 %

Yhteensä
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3.3

Aluevaraukset

3.3.1

Asutus

Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet seuraavat tekijät:
1.

alueen sisäisen sijainti tiestöön ja rakennettuun ja rakentamattomaan
kunnallistekniikkaan. Esimerkiksi suunniteltu viemäröinti on huomioitu painokkaasti.

2.

rakennuskelvottomat tai rakentamiseen huonosti soveltuvat alueet,
kuten, rakennettavuudeltaan huonot ja luonto tai maisema-arvojen
kannalta arat alueet.

3.

maanomistajien esittämät toiveet

Osayleiskaavan AT, AT-1 ja AM -alueille on osoitettu noin 80 uutta asuinrakennuspaikkaa, joista 44 oikeuttaa MRL 44 §:n mukaiseen suoraan rakennuslupaan
ja loput edellyttävät suunnittelutarveratkaisua. Kaavaan on osoitettu omanlaisella symbolimerkinnällään ne rakennuspaikat, jotka oikeuttavat MRL 44 §:n mukaan suoriin rakennuslupiin. Suoriin rakennuslupiin oikeuttavat rakennuspaikat
on suunniteltu sijainniltaan tarkemmin ja ne on pyritty merkitsemään mahdollisimman lähelle suunniteltua viemäröintiä ja tarkoituksenmukaisesti liikenteen
kannalta. Suunnittelutarveratkaisua edellyttäviä rakennuspaikkojen sijainteja ei
ole tutkittu samalla tarkkuudella.
AT-alueiksi on merkitty uudet kylän laajenemisalueet ja AT-1 –alueiksi on merkitty olemassa olevan kylän rakennetut rakennuspaikat. AT-1 –alueilla sallitaan kaksiasuntoisten asuinrakennusten rakentaminen. AM-merkinnän mukaiselle rakennuspaikalle sallitaan kahden asuinrakennuksen rakentaminen.
Edellä mainittujen rakennuspaikkojen lisäksi osayleiskaava sallii M-alueella tapahtuvan hajarakentamisen, joka perustuu kunnan tapauskohtaiseen harkintaan.
Asemakaavoitettu alue on osoitettu merkinnällä AP.
Uusien rakennuspaikkojen symbolimerkinnät ovat sijainniltaan ohjeellisia, mutta
osoittavat lukumäärältään kunkin tilan uusien rakennuspaikkojen enimmäismäärän.
Osayleiskaavaan on eritelty toiminnassa olevat ja toimintaansa jatkavat maatilat
(AM). Tiedot perustuvat vuonna 2010 valmistuneeseen Urajärven maatilaselvitykseen. Tällaisia tiloja on merkitty 4 kpl. Tämän lisäksi yksi olemassa oleva maatila on merkitty maanomistajan toivomuksesta.
Tilan Huhtaranta 10:51 rantavyöhykkeelle merkitään yksi uusi asuinrakennuksen rakennuspaikka. Rakennuspaikka merkitään rantayleiskaavoituksessa vallinneen käytännön perusteella, jonka mukaan rakentamattomille kantatiloille voidaan merkitä yksi rantarakennuspaikka.
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 Kuva: Maatilat, ote Urajärven maatilaselvityksestä
AT-alueet ovat tarkoitettu asuinrakentamisen tarpeisiin, joilla ei saa aiheuttaa
melua tms. häiriötä Nämä alueet on sijoitettu erilleen maatiloista. AT-1 ja AMalueille voi sijoittua asumiselle tarpeellisia lähipalveluja ja pienimuotoisia työtiloja, joista voi muodostua hieman melua tms.
Liitteessä 9 on esitetty kaava-alueen olemassa olevat ja uudet rakennuspaikat.
Olemassa olevat asuinrakennuspaikat muodostuvat rakennuspaikoiksi lohkotuista tiloista.
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3.3.2

Virkistys ja yhteiskäyttö

Virkistysalueiksi on osoitettu asemakaavoitetun alueen lähivirkistysalue (V) sekä Huhtarannan ja Talassaaren alue, joka on kyläläisten virkistyskäytössä (V-1).
3.3.3

Maa- ja metsätalous

Talousmetsät on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), joilla sallitaan hajarakentaminen kunnan oman harkinnan mukaisesti. Metsätalousalueet,
joilla on luontoarvoja on osoitettu merkinnällä MY ja ulkoiluun erityisesti sopivat
alueet merkinnällä MU. Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on osoitettu merkinnällä MA ja muut pellot merkinnällä MT. MA-alueilla sallitaan vain maa- ja metsätalouden rakennusten rakentaminen, ja ne on sijoitettava siten, että peltomaisema säilyy avoimena.
3.3.4

Palvelut ja työpaikat

Koulun alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (P).
Kunnan rajalle Hyrtiälänkankaalle on osoitettu työpaikka-alueen reservialue (TP/
res). Alue on tarkoitettu toimisto- ja palvelutyöpaikoille, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle ja siihen liittyville myymälätiloille sekä varastotiloille. Alueen toimintojen määrittelyssä on ratkaisevaa toimintojen vaikutus ympäristöön (Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset, opas 11).
Olemassa olevan metallialan yrityksen alue on osoitettu merkinnällä TY, teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
3.3.5

Suojelu

Urajärven Natura-alue on merkitty kaavaan siltä osin kuin se sijoittuu kaava-alueelle. Tältä osin erityisenä suojeltavana kohteena on Notkeanäkinruoho, joka sijoittuu kaava-alueelle. Määräyksessä on kielletty ruoppaaminen sekä muu uhanalaista vesikasvillisuutta tuhoava toiminta.
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (S1). Lisäksi on merkitty luontoselvityksessä esiin tulleita kohteita luo 1 – 8 merkinnöillä. Selvityksen laatimisen jälkeen Huhtarannan virkistysalueelle on tehty hakkuusuunnitelman mukainen hakkuu, jossa luo-merkintöjen rajaukset ovat täsmentyneet. Arvokkaat kohteet on tarkastettu Hämeen ympäristökeskuksen toimesta 8.9.2008 pidetyssä maastokatselmuksessa.
Kartanon alue on osoitettu valtion rakennusten suojelua koskevan asetuksen perusteella suojelluksi alueeksi (SRS-1). Kaavamerkintä on museoviraston kaavaluonnoksesta 15.9.2010 antaman lausunnon mukainen.
3.3.6

Liikenne ja infrastruktuuri

Osayleiskaavoitusta varten on tehty erillinen liikennetarkastelu (LIITE 10).
Tarkastelun perusteella osayleiskaavaratkaisu ei aiheuta liikenteellisiä ongelmia.
Uudisrakentamisen myötä tulee tarpeita kevyenliikenteen järjestämiselle.
Tervealantien uusien rakennuspaikkojen pääasiallisena perusteena on suunnitellun viemärin läheisyys. Merkittävä peruste viemärinsijoittamiselle Tervalantielle
eikä tien 313 varteen on, että viemäröinnin rakentamisen yhteydessä on mahdollista kehittää melko alhaisin kustannuksin kevyenliikenteen yhteyttä Vierumäen
suuntaan. Tällöin on tarkoituksen mukaista, että myös uudisrakentamista muodostuu Tervalantien varteen.
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3.4

Rantarakentaminen

Tilojen Huhtaranta 10:51 sekä Yhteinen venevalkama 878:14 osalta on selvitty
rantarakentamisoikeudet.
Tilalla Yhteinen venevalkama 878:14 on rantaviivaa 644 metriä, eikä siihen liittyvästä kantatilasta ole muodostettu rantarakennuspaikkoja. Tila on eteläosastaan kapea, jolloin alle 40 metrin levyinen osuus tilasta voidaan tulkita rakennuskelvottomaksi. Tällöin ns. muunnettua rantaviivaa muodostuu noin 320 metriä.
Kyseisellä alueella voidaan rantarakennusoikeus muodostaa 4 – 5 rakennuspaikkaa/muunnetturantaviivakilometri. Tällöin tilan rantarakennusoikeus on 1,3 – 1,6.
Tämän perusteella tilalle osoitetaan yksi uusirakennuspaikka. Rakennuspaikalle
voidaan rakentaa jakokunnan toiveen mukaisesti yksi päärakennus ja kaksi erillistä saunarakennusta. Rakennuspaikan maksimirakennusoikeus on 250 k-m2.
Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa erilliseksi tilakseen. Tällä on pyritty siihen, että
rakennuspaikka säilyisi kylän yhteisessä käytössä.
Tila Huhtaranta 10:51 on muodostunut vuonna 1924, eikä tilaa ei ole tämän jälkeen lohkottu, eikä sille ole rakennettu rakennuspaikkoja. Rantayleiskaavoissa
tällaiset rakentamattomat kantatilat saavat tavanomaisesti oikeuden yhteen rantarakennuspaikkaan. Tämän johdosta tilalle merkitään yksi uusi asuinrakennuksen rakennuspaikka. Rakennuspaikka voidaan perustella lisäksi sillä, että tilan
878:14 kapea rantakaistale ”hävittää” tilan rantarakennusoikeutta, vaikka tilalla
on ranta-alueella merkittävästi pinta-alaa (n. 9 ha)
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4

Osayleiskaavan toteuttaminen

Osayleiskaavan toteutumista on tarkoituksen mukaista arvioida noin vuoteen
2020, koska suoriin rakennuslupiin oikeuttava määräys on voimassa kymmenen
vuotta. Suuri osa uusista rakennuspaikoista on osoitettu yksityisten maanomistajien maa-alueille, jolloin toteutuminen on täysin kiinni maanomistajien halukkuudesta ryhtyä myymään tai rakentamaan itse rakennuspaikkoja. Tällöin toteutumisaste on yleensä melko alhainen.
Urajärven osalta arviossa tulee huomioida se, että viimeisen 10 vuoden aikana
asuinrakennuspaikkojen rakennuslupia on myönnetty 15 kpl. Voidaan siis olettaa
suuntauksen pysyvän ainakin kutakuinkin samana. Rakentaminen voi olla vilkkaampaa, koska nyt rakennuspaikkoja on selkeästi osoitettu oikeusvaikutteisessa
osayleiskaavassa.
Aiemmin kohdassa ”väestön rakenne ja kehitys” esitetty arvio, että uusista yksityisten mailla olevista rakennuspaikoista toteutuu tuohon mennessä 20 % ja kunnan omistamilla alueilla olevista 50 %, pitänee paikkansa. Tämä tarkoittaisi, että
vuonna 2020 uusia rakennuspaikkoja olisi rakennettu noin 19 kpl.
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5

Osayleiskaavan vaikutukset

5.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kunnan asettamien tavoitteiden mukaan Urajärven kylän kehittämisen tulee olla
eheyttävää ja tiivistävää jo olemassa olevien rakennettujen alueiden yhteyteen
(selostuksen kohta 2.5.1). Kyläalueelle (AT, AT-1) on osoitettu mitoituslaskelmaan perustuen uusia rakennuspaikkoja, joiden rakentuessa asuinrakennusten
painopiste siirtyy Urajärven kyläraitilta Tervalan tien varteen. Koko kunnan mittakaavassa noin 80 uuden asuinrakennuksen osoittaminen yhteen kylään etäälle taajamista hajauttaa yhdyskuntarakennetta verrattaessa tilannetta siihen, että
rakentaminen sijoittuisi palvelujen lähettyville Vääksyn taajamaan. Alue on kuitenkin sijainniltaan hyvän tieyhteyden (tie 313) varrella, jolloin henkilöautoliikenteelle ja joukkoliikenteelle on olemassa hyvät toimintamahdollisuudet. Kaava sallii M-alueelle tapahtuvan hajarakentamisen. Tämä antaa mahdollisuuden yhdyskuntarakenteen hajautumiselle, joka olisi mahdollista ilman osayleiskaavaakin.
5.2.1

Vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen kaava-alueella

Osayleiskaava mahdollistaa asuinrakentamiseen varatuille alueille noin 80 uuden
asuinrakennuspaikan muodostamisen. Ruokakunnan keskikoko Asikkalan kunnassa vuonna 2009 oli 2,77 henkeä, jolloin uusien asukkaiden määrä kaavan toteutuessa on arviolta noin 220. Lisäksi maa- ja metsätalousalueille voi sijoittua hajaasutusluonteista rakentamista. Uudisrakennuksiin muuttaa tavallisesti lapsiperheitä, jolloin työikäisten ja lasten osuus väestöstä kasvanee. Asuinrakentamisen
toteutuminen riippuu tonttien kysynnästä ja maanomistajien halukkuudesta myydä tonttimaata. Kohdassa ”väestön rakenne ja kehitys” on esitetty tilastokeskuksen väestöennuste Asikkalan osalta.
Edellä kuvattua arvioita vuoden 2020 tilanteesta voidaan pitää melko realistisena,
jolloin uusien asukkaiden määrä olisi tuolloin 52 kpl.
5.2

Vaikutukset palveluihin ja kunnallistalouteen

Urajärven osayleiskaavassa kunnan maa-alueille on osoitettu yhteensä 10 uutta asuinrakennuspaikkaa, joten kunta saa jonkin verran tuloja tonttien myynnistä omistamiltaan mailta. Kunta saa verotuloja myös muilta mahdollisilta uusilta
asukkailta. Samalla kuitenkin kunnallisten palvelujen, kuten päivähoidon ja perusopetuksen tarve lisääntyy.
Urajärven kylässä on tällä hetkellä noin 150 taloutta. Urajärven koulussa on tällä hetkellä 27 oppilasta. Tällöin taloudessa on keskimäärin 0,18 ala-asteikäistä.
Koko Asikkalan kunnan suhdeluku vuonna 2009 oli tältä osin 0,20. Urajärven
tilanteessa on tarkoituksenmukaisempaa käyttää jälkimmäistä, koska alueelle
muuttaa pääasiassa lapsiperheitä. Osayleiskaavassa on osoitettu 80 uutta asuinrakennuspaikkaa, jolloin koko kaavan toteutuessa uusia ala-asteikäisiä oppilaita
tulisi lisää noin 17 kpl. Koska suoriin rakennuslupiin oikeuttava määräys on voimassa kymmenen vuotta, on tarkoituksenmukaista arvioida kuinka paljon tuohon
mennessä kaavasta on toteutunut.
Edellä esitetyn perusteella uusia rakennuspaikkoja olisi vuonna 2020 rakennettu yhteensä 19 kpl ja tämä tarkoittaisi noin 4 uutta ala-asteikäistä. Koska uudet
asukkaat mitä todennäköisimmin ovat lapsiperheitä, voidaan oppilasmäärän olettaa ehkä todellisuudessa olevan hieman korkeampi.
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Lasten ollessa 6 – 15 vuoden ikäisiä, on kunnalla velvollisuus järjestää lapsille
opetusta ja tarvittaessa koulukyyti:
”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.
(Perusopetuslaki 6 §).
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä
kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja
esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. (Perusopetuslaki 32 §).”
Tämä tuo hieman paineita Urajärven koulun laajentamiselle tai kunnan tulisi järjestää oppilaiden kuljettaminen toisiin kouluihin. Lähimmät koulut ovat yli viiden
kilometrin etäisyydellä Urajärven kylästä. Koulukyytien järjestäminen aiheuttaa
kunnalle pitkällä aikavälillä jatkuvia kustannuksia.
Kunnalliset vaikutukset riippuvat pitkälle siitä kuinka paljon alueelle todellisuudessa rakennetaan, kuinka paljon verotuloja lopulta saadaan ja kuinka koulukyyditys tai opetus järjestetään.

 Kuva: Asikkalan kunnan koulujen sijainti suhteessa suunniteltuun asutukseen. Asutus on kaavoissa varattujen uusien
asuinrakennuspaikkojen määrä. Arvio 2020 toteutuneesta tilanteesta perustuu kohdassa ”toteuttaminen” esitettyyn arvioon.
Oppilasmäärät on saatu käyttämällä Urajärven kylän talouksien rakennetta (taloudessa on keskimäärin 0,18 ala-asteikäistä)

52

Asikkalan kunta, Urajärven osayleiskaava

Mikäli alueita asemakaavoitetaan, muodostuu katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle kustannuksia.
Osayleiskaavassa ei osoiteta uusia palvelujen ja hallinnon alueita. Kyläalueelle on
kuitenkin mahdollista sijoittua myös palveluja. Väkiluvun kasvu lisää palvelujen
kysyntää ja parantaa mahdollisuuksia säilyttää ja lisätä palveluja. Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat Vierumäellä.
5.3

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

5.3.1

Vaikutukset kyläkuvaan

Urajärvenraitin varrella sijaitsevat yhtenäisen rakennuskannan alueet on osoitettu kyläkuvallisesti tärkeäksi alueeksi, jolla uudis- ja korjausrakentaminen, tiestön
rakentaminen ja korjaus sekä muut ympäristöä muuttavat toimet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Lisäksi rakentamisessa tulee ottaa huomioon
kyläkeskuksen kuuluminen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisemaan.
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen Urajärvenkyläraitin uusia rakennuspaikkoja vähennettiin merkittävästi, jotta keskeisen alueen kyläkuva ei muuttuisi.
Maisemallisesti arvokkaille peltoalueille saa rakentaa vain maa- ja metsätalouden
rakennuksia, ja ne tulee sijoittaa siten, etteivät rakennukset sulje avoimia näkymiä.
5.3.2

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaismuistoihin

Kaavakartassa on osoitettu asianmukaisilla merkinnöillä Urajärven kartanon alue, valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, yhtenäisen rakennuskannan alueet, rakennusinventoinnissa merkittävimmiksi luokitellut rakennukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja alueiden osoittaminen
osayleiskaavassa edistää niiden huomioonottamista ja säilyttämistä.
Kylätontin lähiympäristöön ei ole osoitettu kaavassa merkittäviä muutoksia ja
kohden on huomioitu määräyksellä, joka velvoittaa neuvottelemaan museoviraston kanssa ennen isoja kaivutöitä. Suunnittelualueella ei ole tiedossa muinaismuistoja, joten osayleiskaavalla ei ole niihin vaikutusta.
5.4

Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan

Osayleiskaavassa on osoitettu työpaikka-alueen reservialue suunnittelualueen
itäosaan Heinolan rajan tuntumaan. Uusien työpaikkojen määrä riippuu suuresti alueelle sijoittuvan yritystoiminnan luonteesta. Lisäksi kylä- ja pientaloalueelle
alueelle voi sijoittua myös elinkeinotoimintoja. Todennäköisesti suurin osa palkkatyössä käyvistä kyläläisistä työskentelee kylän ulkopuolella. Lähin suuri työpaikkakeskittymä on Vierumäellä.
5.5

Vaikutukset virkistykseen

Osayleiskaavassa on osoitettu virkistysalueiksi Talassaari ja sen länsipuolinen
Huhtaranta sekä Hyrtiälänmäen asemakaavassa virkistysalueiksi osoitetut alueet.
Lisäksi on osoitettu Soimakallion ympäristö maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on
ulkoilun ohjaamistarvetta. Lisäksi on osoitettu useita ohjeellisia virkistysreittejä
ja joitakin näköalapaikkoja. Virkistysalueiden ja -reittien osoittaminen kaavakartassa edistää niiden kehittämistä ja huomioonottamista yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa.
5.6

Vaikutukset liikenteen järjestämiseen

Urajärven liikenne perustuu olemassa oleviin väyliin, joista tärkein on kylän halki
kulkeva Vääksy-Vierumäki-maantie (tie 313).
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Soimakallion pohjois- ja länsipuoliset uudet asuntoalueet sijaitsevat liikenteellisesti edullisella paikalla maantien varressa. Liittymille on helppo löytää turvalliset
paikat, ja kadun rakentaminen tasaiseen kangasmaastoon on helppoa.
Tervalantie ja Urajärvenraitti ovat varsin kapeita. Jos niiden varteen rakennetaan
paljon uudisrakennuksia, syntyy tarve tien parantamiseen. Urajärvenraitin leventäminen on vaikeaa, koska rakennukset ovat monin paikoin lähellä tien reunaa.
Liikenteen määrän kasvaessa kevyen liikenteen turvallisuus voi heikentyä, ja syntyy tarve rakentaa erillisiä kevyen liikenteen reittejä. Pääasiassa alueen sisäinen
kevyt liikenne on Urajärven tien eteläpuolella, jolloin tienylityksiä voidaan välttää.
Erillinen liikennetarkastelu on liitteenä 10.
5.7

Vaikutukset tekniseen huoltoon ja erityistoimintoihin

Asuinrakentamisen lisääntyminen kasvattaa tarvetta keskitetyn vesihuollon järjestämiseen, varsinkin, kun suunnitellut uudet asuntoalueet sijaitsevat pääasiassa pohjavesialueella.
Maa-ainesten ottoon ei ole varattu alueita, mutta soranotto on mahdollista harjujensuojeluohjelman ulkopuolisilla alueilla joilla on maa-ainesten ottolupa.
5.8

Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin

Suunnittelualueelle ei sijoitu ympäristöhäiriöitä aiheuttavia uusia toimintoja.
Suunnittelualueen itärajalle on osoitettu työpaikka-alueen reservialue. Työpaikkaalue on tarkoitettu toimisto- ja palvelutyöpaikoille, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle ja siihen liittyvälle myymälätilalle.
Melua aiheuttaa lähinnä liikenne. Liikenteen määrän kasvu voi aiheuttaa melun
lisääntymistä.
Urajärvelle on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Keskitetty jätevesien käsittely vähentää pohja- ja pintavesien likaantumisen riskiä.
5.9

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön

Asukkaiden määrän kasvu vilkastuttaa kylätoimintaa ja muuta kylän elämää.
Koulun säilyminen kylässä on varmempaa, jos väkiluku kasvaa, ja mahdollisesti
kylään saatetaan saada joitakin uusia palveluja. Liikenteen ja asumisen aiheuttamat häiriöt saattavat lisääntyä.
5.10

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

5.10.1

Vaikutukset maisemaan

Tervalantien varteen rakennettavat rakennukset saattavat näkyä paikoitellen kauas kylän eteläpuolisille alueille. Muuten uudet asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa metsäiselle alueelle, jossa ei ole erityisiä maisema-arvoja eikä pitkiä näkymiä.
Maisemallisesti tärkeiden peltoaukeiden säilymistä edistetään osoittamalla ne
osayleiskaavakartassa.
5.10.2

Vaikutukset luonnonoloihin

Urajärvessä kasvavat notkeanäkinruoho ja hentonäkinruoho ovat tärkeä syy järven Natura-statukseen. Urajärvi on näiden lajien kannalta valtakunnallisesti erittäin tärkeä järvi, ja eristetyn sijaintinsa vuoksi säilyttänyt lajit. Osayleiskaavassa
ei ole osoitettu järven valuma-alueelle sellaista uutta maankäyttöä, joka vaikuttaisi merkittävästi järven veden laatuun. Erityisellä määräyksellä on lisäksi rajoitettu ko. alueella tapahtuvaa toimintaa.
Lehtojensuojelualue on osoitettu kaavakartassa luonnonsuojelualueeksi (S-1).
Harvinaisten tai uhanalaisten kasvien ja eläinten esiintymisalueet on osoitettu
luo-merkinnällä. Merkinnät edistävät näiden lajien huomioonottamista maankäytössä. Liian tarkat kasvupaikkamerkinnät saattavat kuitenkin johtaa harvinaisten kasvien siirtämiseen kasvupaikoiltaan.
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5.10.3

Vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen

Pientalorakentaminen ei vaikuta merkittävästi pohjaveden imeytymiseen.
Asuntoalueilla suurin riski pohjavedelle ovat öljysäiliöiden vuodot ja jätevesien
pääsy maaperään. Keskitetyn jätevesienkäsittelyjärjestelmän rakentaminen pienentää pohjaveden pilaantumisen riskiä.
Natura-verkostoon kuuluvan Urajärven valuma-alueelle ei sijoitu uusia toimintoja, jotka aiheuttaisivat merkittäviä riskejä veden laadulle.
Hyrtiälänkankaalle lähelle kunnan rajaa on osoitettu työpaikka-aluetta (TP).
Ympäristöministeriön Yleiskaavamerkinnät-oppaassa selvitetään TP-merkinnän
sisältöä seuraavasti: ”Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta
teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Alueen toimintojen
määrittelyssä ratkaisevaa on toiminnan vaikutus ympäristöön. Esimerkiksi tuotannollisen toiminnan on oltava ympäristövaikutuksiltaan rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön.” TP-merkinnällä osoitettu alue ei siis aiheuta riskiä pohjavedelle.
5.10.4

Vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet tulee ottaa huomioon metsänhoidossa. Osa maa- ja metsätalousalueesta muuttuu asuntoalueeksi. Muuten
osayleiskaavalla ei ole merkittävää vaikutusta maa- ja metsätalouteen.
5.11

Yleiskaavan oikeusvaikutukset

5.11.1

Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.).
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa
huomioon asemakaavaa laadittaessa.
5.11.2

Viranomaisvaikutus

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja
valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.
5.11.3

Yleiskaavamääräykset

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41 § 1 mom.).
Osayleiskaavaa voidaan käyttää A- AT-, AT_1 ja AM -alueilla asuinrakennuksen
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Sekä RA –alueella lomarakennuspaikan
rakennusluvan myöntämiseen.
Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja
muuta maankäyttöä kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. (MRL 44 §).
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5.11.4

Rakentamisrajoitukset

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai,
milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.) (ehdollinen rakentamisrajoitus).
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus).
5.11.5

Suojelumääräykset

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen
vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. (MRL 41 § 2 mom.).
5.11.6

Toimenpiderajoitus

Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43 § 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta
myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.
Jos maanomistaja ei luvan epäämisen takia voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla hyväkseen, hänellä on oikeus saada kunnalta korvaus aiheutuneesta vahingosta (MRL 140§ 3 mom.).
5.11.7

Lunastus

Asianomainen ministeriö voi lisäksi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös
virkistys- ja suojelualuetta. (MRL 99 § 3 mom.).
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Kaavaehdotuksen jälkeen tehdyt muutokset
•

Kaavakarttaa ja –määräyksiä on täsmennetty siten, että suorien rakennuslupien myöntäminen on mahdollista ainoastaan tietyillä aluevarauksilla, eikä asiaa ilmoiteta enää erilaisin symbolein. Kaavaan on
lisätty AT-s –merkintä, jolla vaaditaan suunnittelutarveratkaisu ennen
rakennuslupaa.

•

Urajärven kylätontin sijainti ja laajuus on selvitetty erillisellä selvityksellä ja merkitty kaavakarttaan osa-aluemerkinnällä

•

Santasillantien on merkitty kaavaan historialliseksi tieksi

•

Kaava-alueen itäosassa olevalle TP/res alueen itäpuolelle on merkitty
M-kaistale.

•

Kaava-alueelle sijoittuva Hyrtiälänkankaan vedenottamo merkitään
kaavan yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

•

Uimaranta merkintä on muutettu uimapaikka-merkinnäksi

•

Venesatama merkintä on muutettu veneiden säilytyspaikaksi

•

Tilan Huhtanen Virkistysalue merkintä alue rajataan siten, että se ei
ulotu kyseiselle tilalle. Kyseisen alueen eteläpuolella oleva MY-alue
muutetaan M-alueeksi. Tämä siksi, että luontoselvityksen perusteella merkinnälle ei ole perusteita. Jakokunnan alueen osalta alueelle
on tehty maastokäynti ELY-keskuksen toimesta, jolloin on todettu alueen erityiset arvot. Myös näköalapaikka merkintä poistetaan kaavasta.
Samalla alueella oleva A-1 merkintä siirretään hieman pohjoisemmaksi, jotta voidaan varmistua maisemahäiriön välttämisestä Urajärven
kartanoon. Paikka on myös rakennusteknisesti ja tieyhteyden järjestämisen kannalta parempi.

•

Urajärven kartanon eteläpuolelta tilalta Huhtanen siirretään 2 asuinrakennuksen rakennuspaikkaa tilalle Hakamäki 10:113 olemassa olevien
rakennuspaikkojen viereen siten, että avoimet peltonäkymät säilyvät.
Tämä siksi, että Huhtasen tilan rakennuspaikat aiheuttanevat maisemahäiriötä Urajärven kartanolle.

•

Kiinteistöltä 16-419-10-75 poistetaan 2 asuinrakennuspaikkaa maanomistajan toivomuksesta

•

Vanhan koulun tilasta on lohkottu rakennuspaikka (Kivimäki 4:201),
jolle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu. Tämän perusteella tilalle
lisätään uusi asuinrakennuspaikan merkintä.

•

Tilalle Peltola 5:91 lisätään kaksi uutta asuinrakennuksen rakennuspaikkaa.

•

Tilalle Hiekkakangas 10:172 merkitään yksi uusi asuinrakennuspaikka.

Hollolassa 14. päivänä helmikuuta 2011, 				
muutoksia 1.7.2011, 26.9.2011 ja 7.11.2011
Ramboll / Kaavoitusyksikkö

Matti Kautto					Markus Hytönen
Yksikön päällikkö				kaavoitusinsinööri
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