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Johdanto  
 
ProAgria Hämeen hallinnoima Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin – hanke ja Urajärven kyläyhdistys 
järjestivät yhdessä Urajärvellä kyläkävelyn 11.8.2012. Kävelylle osallistui noin 30 henkilöä.  
 
Erityiskiitokset urajärveläisille asiantuntijoille Seppo Halmeelle, Hannu Markkaselle, Laila 
Tammiselle ja Kimmo Tammiselle, jotka kertoivat meille kävelyllä Urajärven historiasta ja kylän 
paikoista ja osallistuivat kyläkävelyn suunnitteluun. Kiitos kaikille kävelylle osallistuneille!  
 
Kyläkävelyn yhtenä tarkoituksena oli tehdä löytöretki omaan kylään. Urajärvellä tutustuimme mm. 
vanhaan kylänraittiin, maakunnallisesti arvokkaaseen kylän kulttuurimaisemaan ja Urajärven 
kartanon kulttuurimaisemaan, vanhoihin rakennuksiin ja niiden entisiin käyttötarkoituksiin, 
Urajärven Natura-alueeseen ja Myllytiehen.  
 
Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin - hankkeen tavoitteena on tuoda esiin kylien ja taajamien 
omaleimaisuutta.  Lisäksi on tavoitteena hyödyntää löytyneitä maisema-, kulttuuri-, tai 
luontoarvoja asukkaiden, kylien ja yritysten toiminnassa.  
 
 
Kyläkävelykartta on liitteenä lopussa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urajärven kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet  
 
Kohde 1. Kylänraitti ja raitin maisema  
 
Arvot:  
Kylän halki kulkee vanhan Ylisen 
Viipurintien ylempi reitti, joten tie on 
vanha. Sen linjaus noudattelee vanhaa tietä 
ja asustusta.  Raitin maisema on 
monipuolinen ja kauniisti mutkitteleva ja 
mäkinen tie on välillä salaperäinen peittäen 
ja välillä paljastaen uusia näkymiä. Tie oli 
ennen uuden, vuonna 1996 valmistuneen 
tien, käyttöönottoa vilkas ja vaarallinenkin 
maantie. Nyt sen liikenne on rauhoittunut 
ja hiljentynyt. Paikoin raittia reunustavat 
koivut ja jalolehtipuut.  
 
Urajärven korkokuvaltaan vaihteleva 
maisemarakenne tulee vaikuttavasti esille 
saavuttaessa eri suunnista Urajärvelle. 
Erityistä kylässä on myös se, että asutus on 
sijoittunut mäkien harjanteille.  Peltojen 
sijainti polveilevilla rinteillä ja kumpareilla 
sekä laaksoissa on Urajärven 
maisemakuvalle tyypillinen piirre. Kylän 
maiseman on raitilla avointa, rakennukset 
ja pihapuut näkyvät kauas. 

 
Toimenpidesuositus:  
Vanha tien raitti tulee varmasti säilymään 
kylätienä. Raitti on mielenkiintoinen 
poikkileikkaus kylästä. Sen varrella on 
monia mielenkiintoisia kohteita. Raittia 
voisi ajatella opastettuna reittinä läpi kylän 
historian. Tievarren lupiinit pitäisi niittää 
aina ennen siementen valmistumista, näin 
estetään sen leviäminen.  
 
Kohde 2. Kartanon torpista itsenäisiksi 
tiloiksi  
 
Arvot:  
Raitin alkupään tilat ovat nuorempia. Ne 
ovat olleet alun perin torppia, jotka saivat 
oman itsenäisyytensä. Torpat ovat olleet 
Urajärven kartanon torppia.  

 
 



Kohde 3. Jääkauden muovaamaa 
 
Arvot: Kylän maisemassa näkyy selkeästi 
jääkauden vaikutus. Kylässä on arvokkaita 
reunamoreenimuodostelmia. Urajärvi on 
maisemaltaan monimuotoista ja 
kumpuilevaa. Erityisesti etelän suunnasta 
maisema on kauniista kumpuilevaa tilojen 
sijaitessa mäkien päällä. Lukuisat mäet ovat 
olleet monen sukupolven talvisia 
mäenlaskupaikkoja. Urajärvi on 
harvinainen reunamoreenikohde, sillä 
moreenialueen muoto on helposti 
havaittavissa peltojen takia.  
 
Toimenpidesuositus:  
Maiseman avoimuus säilyy ja korostaa 
moreenimuodostelmia niin kauan kuin 
aluetta viljellään.  
 

 
 

 



 
Kohde 4. Urajärven kaupparakennukset   
 
Arvot: Urajärvellä on ollut neljä 
kaupparakennusta. Niistä kolme on vielä 
pystyssä. Ne ovat yksityisten ihmisten 
omistuksessa. Kylän elinvoimaisuudesta 
kertoon myös entisten kauppojen määrä. 
Kauppoihin ja kauppiasiin liittyy paljon 
erilaisia tarinoita. 
 
Toimenpidesuositus: Kaupparakennuksiin 
ja kaupantekoon liittyvät tarinat tulisi koota 
nopeasti talteen haastattelemalla asioita 
muistavia kyläläisiä. Tarinoita voidaan 
käyttää elävöittämään kulttuuri- ja 
maisemareittiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohde 5. Suppa / kosteikko  
 
Arvot: Pienetkin kosteikot 
peltoympäristössä ovat tärkeitä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. Kosteikko on 
muodostunut pellon keskellä olevaan 
suppaan. Suppa on jääkauden 
muodostuma.  
 
Toimenpidesuositus: Saarekkeessa 
olevalle kosteikolle voidaan hakea 
luonnon- ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämisen tukea. Kohteen vesipintaa 
voidaan avata paremmin näkyväksi. Linnut 
laskeutuvat paremmin avoimeen 
ympäristöön. 
 
 

 



Kohde 6. Kirilän mäki – kylätontti  
 
Arvot: Vanhat kylätontit ovat arvokkaita 
historian muistomerkkejä. Vanhat, 
hämäläiset kylät ovat olleet tiiviisti 
asutettuja, kuten Kirilän mäkikin. Mäellä on 
edelleen melko tiivistä asutusta. Kirilän tila 
on ollut kylän kantatiloja. 
 
Toimenpidesuositus: 
Kohde tulisi säilyttää edelleen kylän 
keskipisteenä ja solmukohtana. Taloihin ja 
henkilöihin liittyy paljon tarinoita, jotka 
tulisi tallentaa mahdollisimman nopeasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohde 7. Sotahistoriaa  
 
 
Arvot:  
Kirilänmäellä on käyty merkittäviä 
taisteluita viime sodissa.  
 
Toimenpidesuositus: Vuonna 1918 Urajärvi 
oli punaisten hallussa ja Kirilänmäki oli 
taisteluiden kohteena. Tapahtumat olisi 
hyvä tallentaa ja tuoda esiin alueen 
asukkaille ja jälkipolville. 
 
 
 
 
 
 



 
Kohde 9. Vanha koulu, palokoppi ja Sorjasen 
linja-autotallit 
 
Arvot:  
Kylän vanha koulu näkyy hyvin tie- ja 
kylämaisemassa. Sitä on korjattu vanhaa 
kunnioittaen ja se merkittävä rakennus 
kulttuurimaisemassa.  
 
Alueella on myös Sorjosen liikenteen 
ensimmäisen bussin tallin paikka ja seuraavan 
tallin paikka. Kylässä oli aikoinaan useampiakin 
ammattikuljettajia. Tien varrella on ollut myös 
kylän yhteinen palokoppi ja siinä 
palontorjuntakalustoa. 
 
Koululle päin saavuttaessa kylän suunnasta 
tietä reunustaa puut joiden latvus muodostaa 
katon.  
 
Kuvassa entisiä koululaisia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koulu näkyy hyvin peltomaiseman takaa ja 
tiemaisemassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 10. Seurantalo 
Arvot:  
Kylällä on yhteinen kokoontumistila, Urajärven 
nuorisoseurantalo.   

 
Toimenpiteet:  
Seurantaloa on kunnostettu vuosien varrella ja 
se työ jatkuu edelleen. Myös ulkopuolen 
kalusteet kaipaavat uudistamista, kuten 
ilmoitustaulu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kohde 11. Meijeri  
Arvot:  
Kylässä on toiminut aikoinaan meijeri. Se 
näkyy tiemaisemassa mäen päällä.  
 
 
 
 
 
  
 
 



Kohde 12. Tiemaisema kantatiellä  
 
Arvot:  
Tie on linjattu niin, että tieltä olisi 
mahdollista avautua merkittäviä näkymiä 
kylämaisemaan. Näkymät kylässä 
avautuvatkin avautuu parhaiten 
saavuttaessa Vierumäen suunnasta. 
Kylänraitin ja kartanon tien risteyksessä 
avautuu kaunis suurmaisema peltoineen ja 
metsäsaarekkeineen. Kylänraitilta avautuu 
kauniisti lähi- ja kaukomaisemia etelään ja 
länteen. 
 
Ongelma: Toisaalta uusi tie avasi näkymät 
talojen takapihoille, mm. lantaloihin. Nyt 
Urajärventien varsi on sulkeutunut puiden 
ja vesakoiden taakse. Kylän ohi voi nyt ajaa 
lähes huomaamatta kylää varsinkin 
saavuttaessa Vääksyn suunnasta.  
 
Toimenpide-ehdotuksia: 
Tien varren puustoa ja vesakkoja olisi 
harventaa ja raivata, jotta näkymät kylän 
peltoaukeille avautuisivat. 



 
Kohde 13. Keinu- ja tanssikallio, käräjäkivet 
ja Myllytie 
 
Arvot:  
Kylän keskustan pohjoispuolella on pohjois-
eteläsuuntainen selänne, jota pitkin on 
kulkenut vanha Myllytie myllypaikalle. Tien 
varrella on myös vanhat käräjäkivet ja keinu- 
ja tanssikallio.  
 
Toimenpidesuositus: 
Vanhan Myllytien voisi avata ja tehdä siitä 
yhden maisema- ja kulttuuripolun kylään.  
 

 
Kohde 14. Urajärven kartanon 
maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö 
 
Arvot:   
Urajärven kartano kuului lähes kaksi ja puoli 
vuosisataa baltiansaksalaista alkuperää 
olevalle von Heideman- suvulle. Tila tuli 
suvun haltuun vuonna 1672. Viimeiset 
suvun edustajat kartanossa olivat 
naimattomat sisarukset Lilly (1849-1917) ja 
Hugo (1851-1915) von Heideman. He 
testamenttasivat kotikartanonsa 
ylläpidettäväksi kartanomuseona. 
 

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. 
 
Kartano sijaitsee II Salpausselän tuntumassa olevan viljelylaakson pohjoisreunalla, Urajärven 
rannalla. Kartanon eteläreunalla oleva vanha tielinjaus seuraa Toisen Salpausselän 
harjumuodostelmaa. 
 
 



 
Kohde 15. Kyläläisten yhteinen ranta-alue 
 
Arvot: Kylällä on laaja yhteinen ranta-alue, 
mihin kuuluu saari, grillauspaikka, uimaranta 
ja veneranta.  
 
Kohde 16. Urajärvi- Natura-alue 
 
Arvot:  
Urajärvi kuuluu Natura- verkostoon. Järvi on 
Natura-kohde ensisijaisesti rikkaan 
vesikasvillisuutensa takia. karu ja 
lähdepohjainen järvi on poikkeuksellinen 
myös veden laadultaan. Lisäksi Kartanon 
mailla on Naturaan kuuluva pieni kuivanmaan 
alue, tervaleppäkorpi. Lisäksi järven 
muikkukanta on kuuluisaa. Kalastukseen ja 
kalansaaliisiin liittyvät tarinat ovat hauskaa 
kuultavaa. Ne tulisi kerätä talteen.  
 
Toimenpiteet: Alueen kasvillisuus ja 
lähdepohjainen järvi ovat kiinnostavia 
seikkoja myös matkailullisessa mielessä.  
 
 
 
 
 
Kohde 17. Lyhyesti Urajärven 
kartanomuseosta 

 
Arvot:  
Kylän kartanoon liittyvä historia ja tarinat 
muodostavat hyvin mielenkiintoisen 
vierailukohteen. Urajärven kartanomuseo on 
yksi maamme vanhimmista kartanomuseoista. 
Se avasi ovensa yleisölle jo vuonna 1928. 
Empiretyylisessä päärakennuksessa on Lilly ja 
Hugo von Heidemanin koti 1900-luvun alusta. 
Pihapiirissä olevan vanhan siipirakennuksen 
sisarukset sisustivat jo elinaikanaan museoksi.  

 
Toimenpiteet:  
Museo on kiinteä osa kylää ja siellä käyvät 
ihmiset voisivat tutustua myös Urajärven 
kylään ja sen historiaan, maisemaan ja 
paikallisuuteen.  

 



Kohde 18. Kartanon puistosta  
 
Arvot: Kartanopuisto on omistajiensa 
puutarhasuunnittelun taidonnäyte. Puiston 
ja puutarhan restauroinnin tavoitteena on 
ollut avata katsojalle maiseman 
ominaisuudet ja tehdä ymmärrettäväksi 
von Heidemanien luoman kartanopuiston 
aatesisältö.  
 
Kartanon puisto edustaa 
englantilaistyyppistä maisemapuistoa 
romanttisine pikkusiltoineen, 
tekosaarineen ja raunioportteineen. 
Lahdella ui edelleen valkea tekojoutsen 
muistona sisarusten rakkaudesta Wagnerin 
Lohengrin-oopperaan. Hugo-herran polku 
kiertää pienten siltojen kautta lahden 
reunaa pienelle niitylle, jossa on viimeisten 
von Heidemanien sukuhauta. Antiikin 
temppeliä jäljittelevän muistomerkin alla 
lepää Lilly von Heideman.  
 
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. 
 
Toimenpiteet: Puisto 
tarjoaa hienot puitteet 
esim. näytelmällisille 
opastuksille, 
kesäteatterille, musiikki 
esityksille yhteystyössä 
museon kanssa. 



Kohde 19. Näköalat kylälle 
 
Arvot:  
Kartanolle johtavalta tieltä avautuu 
näkymiä kaukomaisemaan.  
 
Toimenpiteet: 
Maisema tulisi pitää avoimena.  
Etenkin tienvarren puusto ja 
pusikot umpeuttavat maisemaa. 
Kuvista voi havaita kuinka 
umpeutuneelta kylämaisema 
näyttää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Mahdolliset jatkotoimenpiteet kylän maisemanhoidossa: 

 
1. Kyläkävelystä pysyvä tapahtuma kylälle kylän omien kyläpäivien yhteyteen, vuosittain 

vaihtuva reitti  
2. Maisemanhoitotalkoot tai hakeyrittäjä joka poistaa kylän keskeisiltä paikoilta vesakkoja 

ja puustoa  
3. Urajärven monipuoliseen ja maisemallisesti ja kulttuurisesti hienoon kylään voisi tehdä 

pysyvän kulttuuri- ja maisemareitin matkailua varten  
4. Kyläkirjan laatiminen olisi ajankohteista, kyläkävelyllä kuulimme paljon tarinoita ja 

muisteluja entisistä ajoista ja vähän uudemmistakin.  
 
 



Liitekartta, kyläkävelykartta. 
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