
 

 

13 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA 
Selostuksen liite 3 Rakennettu ympäristö 
 

Kohde- 
numero 

Kohteen 
nimi 

Kaava- 
merkintä 

Arkkitehtoniset  
arvot 

Rakennusperinteiset arvot Asutushistori-
alliset arvot 

Sosiaali- ja taloushis-
torialliset arvot 

Maisemalliset  
arvot 

1 
 
(inv.no.2) 
  

Eerola sr-1 

AM/s 
Päärakennus on 
säilyttänyt hyvin 
1920-luvun runko-
muodon sekä joi-
tain ajan raken-
nusmateriaaleja, 
kuten risti-ikkunat. 
Se edustaa piir-
teiltään 1920-30-
luvun klassismia. 

Muut pihapiirin rakennukset ovat 
muutoksista huolimatta säilyttäneet 
melko hyvin rakennusaikansa raken-
nusmateriaalit, muodot ja piirteet. 
Puistomainen pihapiiri on kasvilli-
suudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoil-
taan hahmotettavissa 1900-luvun al-
kupuolen maatilaksi, jossa raken-
nukset sijaitsevat melko etäällä toi-
sistaan. 

Yksi Herttualan 
kylän kantati-
loista, joka siir-
tynyt nykyiselle 
paikalleen 1920. 

Yhteenkuuluva 1920-
50-luvuilla rakentunut 
rakennusryhmä, päära-
kennus, työväen asuin-
rakennus, aitta ja kui-
vausriihi, navetta ja ke-
säsikala, kertoo 1900-
luvun maatilan toimin-
nasta ja asumisen ja 
elämisen tavasta. 

Keskeinen sijainti peltojen 
ympäröimällä korkealla kallio-
saarekkeella. Suurehko mai-
semallinen merkitys etelään 
Herttualantielle, koillispuoli-
selle Lahdentielle ja lähiym-
päristöön. 

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on 

- asuinrakennuksen 1800-luvun ja 1900-luvun alun vuosikymmenten piirteiden, muotojen ja rakennusmateriaalien säilyminen 
- kallioiselle avoimien peltojen ympäröimälle kukkulalle rakennetun päärakennuksen ja sitä ympäröivän pihapiirin aseman ja maisemalli-
sen merkityksen säilyminen 
- useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen 
 

2 
 
(inv.no.7) 

Kylä- 
Aakkula 

sr-1 

A3/s 
 Päärakennusta on uudistettu 1950-

luvulla sekä toistamiseen hiljattain. 
Rakennuksessa on kuitenkin yhä 
nähtävissä myös 1800-luvun lopun-
1900-luvun alun kansallisromantii-
kan piirteitä, kuten runkomuoto, 
avoimet räystäät, mansardikattoiset 
poikkipäädyt, lasikuisti sekä paa-
nuverhoillut päätyjen yläosat. Piha-
rakennukset ovat pieniä muutoksia 
lukuun ottamatta säilyttäneet hyvin 
rakennusaikansa rakennusmateriaa-
lit, muodot ja piirteet. Puistomainen 
pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsen-
telyltään ja pinnoiltaan säilyttänyt 
melko hyvin perinteisen ilmeensä, 
se on yhä maatilamainen. 

Yksi Herttualan 
kylän kantati-
loista, joka on 
säilynyt lähellä 
1600-1700-lu-
vun kartoille 
merkittyä kylä-
tonttia. 

Yhteenkuuluva raken-
nusryhmä, pääraken-
nus, piharakennus, na-
vetta ja rantasauna, 
kertoo 1900-luvun 
maatilan toiminnasta ja 
asumisen ja elämisen 
tavasta. 

Näkyvä sijainti Kirkkojärven 
rantatöyräällä. Suurehko mai-
semallinen merkitys järvelle, 
Kylä-Aakkulantielle, lähiym-
päristöön ja kaakkoon aukea-
vaan avoimeen peltomaise-
maan. 

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on 

- päärakennuksen aseman, sen maisemallisen merkityksen ja 1800-luvun lopun rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen 
- useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen 
- pihapiirin aseman ja sen maisemallisen merkityksen säilyminen eteläpuolisella avoimella peltoalueella 
 

 



 

 

 
Lähteet: 
Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi. Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2015. 
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(inv.no.20) 

Yli-Marttila sr-1 

AM/s 
M/s 

 Rakennukset ovat muutoksista huo-
limatta säilyttäneet erinomaisesti ra-
kennusajalleen tyypilliset rakennus-
materiaalit, muodot ja piirteet, esim. 
päärakennuksen lohkokiviperustus, 
hirsirunko, kuistin moniruutuiset risti-
ikkunat, julkisivujen laudoitustapa. 
Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jä-
sentelyltään ja pinnoiltaan perintei-
sen ilmeensä säilyttänyt, maatila-
mainen. 
 

Jokioisten kylän 
kantatilasta 
Marttilasta ero-
tettu osatila Yli-
Marttila, joka 
siirtynyt nykyi-
selle paikalleen 
1700-luvun lo-
pun ja 1800-lu-
vun alun väli-
senä aikana. 
 

Yhteenkuuluva raken-
nusryhmä, pääraken-
nus, pakari-sauna-na-
vettarakennus, aitta, 
talli ja riihi, kertoo erin-
omaisella tavalla 1800-
1900-luvun maatilan 
toiminnasta ja asumi-
sen ja elämisen ta-
vasta. 
 

Näkyvä sijainti ympäristöään 
korkeammalla saarekkeella 
Tiihalantien varressa. Suu-
rehko maisemallinen merkitys 
tielle, eteläpuoliselle Joutsi-
niementielle, peltoalueille ja 
lähiympäristöön. Lisäksi ra-
kennusryhmä pihoineen muo-
dostaa merkittävän maisema-
kokonaisuuden. 

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on 

- ympäristöään korkeammalle kukkulalle rakennetun päärakennuksen ja sitä ympäröivän puistomaisen pihapiirin aseman ja sen maise-
mallisen merkityksen säilyminen 
- asuinrakennuksen 1800- luvun ja 1900-luvun alun vuosikymmenten piirteiden, muotojen ja rakennusmateriaalien säilyminen 
- useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen ja hieman umpipihamaisen pihapiirin säilyminen 
 

 Kirkkojär-
ven ranta 

AP-1/s Alueelle sijoittuu Herttualan kylätontin alue sekä inventoidut rakennuskohteet Kylä-Aakkula, Hannula ja Ranta-Hannula. Herttualan kylä-
tontin alueella oli tiiviisti rakennettu kylän yhteinen tonttimaa, jolla kylän kantatalot sijaitsivat. Kylätonttia ympäröivät avoimet viljelysmaat. 
(Ks. myös Liite 2 arkeologinen kulttuuriperintö.) Hannula on yksi Herttualan kylän kantatiloista, rakennukset sijaitsevat aivan kapean ja 
polveilevan Kylä-Aakkulantien varressa. Pihassa kasvaa iäkkäitä jaloja lehtipuita.  
 
Alueelle sijoittuu myös luontoarvoja. Paikka rajoittuu Kirkkojärven natura-alueeseen ja etelässä liito-oravan elinympäristöön. Alueen 
poikki varataan ekologinen yhteys pohjois-eteläsuunnassa. 
 
Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on, 

- että alueen vähintään 1600-luvulta periytyvän maankäyttö säilyisi eli tiiviisti rakennettu kylä (kylätontti), jota ympäröivät avoimet viljellyt 
peltomaisemat 

 


