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ESIPUHE 
Herttualan osayleiskaava on luonnosvaiheessa. Tavoitevaiheessa esillä ol-

leiden rakennemallien, palautteen ja laadittujen selvitysten pohjalta on laa-

dittu aluekaaviot sekä niiden jälkeen kaavakartat. Luonnosvaihtoehdot Ruu-

tunauha ja Kyläsolut noudattelevat pääpiirteissään rakennemalleja. Tässä 

raportissa kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja ra-

kennemalleista saadusta palautteesta, selvitysten tuloksista sekä kaavaluon-

nosten sisällöstä. 

Herttualan osayleiskaavan suunnitteluun liittyy myös muita hankkeita. Pir-

kanmaan maakuntakaavaehdotusta on laadittu Pirkanmaan liitossa samaan 

aikaan kuin Herttualan luonnoksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta 

Lahdentien parantamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut 

nähtävillä, arviointiselostusta on laadittu ja yleissuunnitelmaa ryhdytty suun-

nittelemaan. Kaikkien hankkeiden vaikutuksia Kirkkojärven natura-aluee-

seen tutkitaan suunnitelmien edetessä. 

Kangasalan keskustan väestöstä vain pieni osa on lapsiperheitä, joita erityi-

sesti toivotaan Herttualan alueelle monipuolistamaan keskustan ja sen 

 läheisten alueiden väestöpohjaa. Herttuala sopii hyvin perheasuntojen 

rakentamispaikaksi. 

Luonnosvaiheessa vaihtoehtojen esittäminen tuo esiin niiden erilaisia vai-

kutuksia, jolloin voidaan paremmin pohtia yleiskaavan ratkaisumalleja. 

Kaavan ehdotusvaiheessa laaditaan lisää selvityksiä ja arviointeja. Niiden 

ja luonnoksista saatavan palautteen pohjalta laaditaan yksi kaavakartta, 

osayleiskaavaehdotus. Tavoitteena on asettaa ehdotus nähtäville vielä 

tänä vuonna. 

Aluekaaviot ja kaavakartat on laatinut Arkkitehdit MY Oy, kaavamerkin-

nät ja määräykset on kirjoitettu Kangasalan kaavoituksessa. Koko kaava-

aineisto on nähtävillä kunnan kaavoituksen kotisivuilla (Nähtävillä ja vi-

reillä olevia yleiskaavoja).  

Kangasalla 19.4.2016 

Susanna Virjo 

Markku Lahtinen 
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 SUUNNITTELUTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA 

TAVOITTEET 

 Yleistä 
Herttualan osayleiskaava-alue sijaitsee Kirkkojärven itäpuolisilla peltoaukeilla, 

valtatien 12 eteläpuolella lukuun ottamatta terveyskeskuksen aluetta. Lintuve-

sien osayleiskaava rajaa aluetta Kirkkojärven suunnassa ja idässä kaavalla on 

tarkoitus muuttaa nykyistä Lintuvesien osayleiskaavaa. Osayleiskaavan rajausta 

laajennettiin luonnosvaiheessa ottamalla kaavaan mukaan Joutsiniementien 

asutusta. 

Herttualan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa tulevaa 

asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätök-

sentekoa. Osayleiskaavassa ratkaistaan rakentamisalueiden ja rakentamatta jä-

tettävien alueiden rajat, eri toimintojen maankäyttötarpeet, reittien sijainti ja 

liikenteen pääratkaisut, virkistys- ja ulkoilureitit, alueen pääliikenneväylät, alu-

een rakentamisen sijoittuminen mm. suhteessa maisemahistoriaan ja nykyisiin 

maisema-arvoihin. 

Herttuala on lähellä keskustaa, jossa on monipuolisia kaupallisia palveluita sekä 

julkisia palveluita kuten kirjasto ja erilaiset virastot. Lähimmät koulut ovat Huu-

tijärven ja Kirkkoharjun koulut. Kaava-alueella on jonkin verran yritystoimin-

taa, joka sijoittuu pääosin kaava-alueen itäosaan, Herttualantien ja Tiihalantien 

varsille. 

 

 

 

Kuva 1. Yleiskaava-alue on rajattu karttaan sinisellä. 

Aluetta laajennettiin luonnosvaiheessa hieman itään. 

 

Herttuala luokitellaan harvaksi taajamaksi 

Herttualan alue on nykyisin luokiteltu harvaksi taajama-alueeksi. (Kuva seuraa-

valla sivulla) Tiheä taajama-alue vastaa aluetehokkuudeltaan yleisesti jo raken-

nettua asemakaavoitettua taajama-aluetta ja harva taajama-alue pääosin ase-

makaavoittamatonta alhaisen tehokkuuden taajama-aluetta. Tiheään taajama-

alueeseen kuuluvat ne ruudut, joiden aluetehokkuus on yli 0,02. Muut taaja-

maruudut kuuluvat harvaan taajama-alueeseen. Taajamalla tarkoitetaan vähin-

tään 2000 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 

m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, 

kerrosala ja keskittyneisyys. 
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Kuva 2. Taajamarakenne v. 2014 (YKR-aineisto). Sininen kuvaa tiheää ja vihreä harvaa 

taajama-aluetta. Kartta on ladattu Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä 17.3.2016. Suo-

men ympäristökeskus. 

 

1.2 Osayleiskaavan tavoitteet 
- Perheasuntojen lisääminen keskustan tuntumaan tukemaan sen pal-

veluja ja monipuolistamaan asuntotarjontaa 

- Vuoteen 2040 mennessä 2000 asukkaan asuinalue 

- Lahdentien estevaikutuksen vähentäminen rakentamisella ja alikuluilla 

 

- Työpaikkojen sijoittuminen Herttualaan 

- Puutarha- ja ratsastustallitoiminnan jatkuminen ja ratsastusreittien 

suunnittelu 

- Pienten lasten yksikön tilavaraus 

- Lähipalveluille tilaa 

 

- Rakentamisen sovittaminen kulttuuriympäristöön ja maakunnallisesti 

arvokkaaseen maisemaan 

- Natura-arvojen säilyminen 

- Linnuille ja muiden luontoarvojen kannalta tärkeiden pelto- ja ranta-

metsien turvaaminen 

- Viljelyn jatkuminen osalla kaava-aluetta 

 

- Bussireitti alueen läpi 

- Sujuvat kävely- ja pyöräilyreitit alueen sisällä ja valtatien pohjoispuo-

lelle, keskustaan ja Huutijärven koululle 

- Ulkoilureittien kehittäminen alueen sisällä ja Mäyrävuoren suuntaan 

sekä latureitin merkitseminen alueen poikki Kirkkojärvelle 

- Leikkikentän ja pallokentän tilavaraus 

 

 

 HERTTUALAN RAKENNEMALLITARKAS-

TELU 

2.1 Rakennemallivaihtoehdot  

Tavoitevaiheessa laadittiin kaksi rakennemallia, joilla hahmotettiin alustavasti 

alueen kokonaisrakenteen kehittämistapaa. Molemmissa vaihtoehdoissa mitoi-

tustavoitteena on n. 2000 asukkaan pientalovaltainen kaupunginosa. Laadulli-

sena tavoitteena on korkeatasoinen aluekokonaisuus, joka ponnistaa kulttuu-

rimaiseman identiteetistä ja arvoista sekä monipuolisista vapaa-ajan ja virkisty-

misen mahdollisuuksista kodin välittömässä läheisyydessä.  

Vaihtoehdot noudattelevat samantapaista rajausta avoimen kulttuurimaiseman 

suuntaan. Katuverkkoratkaisut poikkeavat toisistaan nauhamaisen tai solumai-

sen perusrakenteen mukaisesti.  

(alkuperäinen teksti ja suunnitelmat: Arkkitehdit MY) 
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2.2 Vaihtoehto ”Ruutunauha”  

Vaihtoehto perustuu nauhamaiseen kokonaisrakenteeseen, jossa runkona on 

kaksi tasa-arvoista kokoojakatua ja niiden väliin muodostuva perinteistä ruu-

tukaavaa mukaileva katuverkko. Tavoitteena on moderni tulkinta perinteisestä 

suomalaisesta puutalokaupungista, jossa katutila ei ole pelkästään autoliiken-

teelle osoitettua liikennealuetta, vaan olennainen ja viihtyisä piirre kaupungin-

osan miljöökuvassa.  

Alue on pääosin pientalovaltainen kokonaisuus, jonka tehokkaimmin rakenne-

tut osat muodostuvat alueen länsipäähän keskustan läheisyyteen ja historiallis-

ten pihapiirien tuntumaan. Nauhamaista rakennetta jäsentävät olemassa olevat 

pihapiirit sekä etelä-pohjoissuuntaiset, kulttuurimaisemaan avautuvat puistot, 

joihin kytkeytyvät alueen kevyen liikenteen reitit ja virkistysreittiyhteydet. 

Kuva 3 ja 4. Rakennemallivaihtoehdot. Arkkitehdit MY. 

2.3 Vaihtoehto ”Kyläsolut”  

Vaihtoehto perustuu kolmen erillisen kylämäisen solun rakenteeseen. Kylät 

ovat saman kokoisia ja niillä on sama kehämäinen sisäinen rakenne, mutta jo-

kainen kylä rakentuu erilaisen tarinan ympärille:  

Keskustaa lähimpänä sijaitseva kyläsolu rakentuu kahden historiallisen pihapii-

rin sekä solun keskellä sijaitsevan notkelman ympärille. Keskimmäinen kyläsolu 

on toiminnoiltaan monipuolisin ja sijaitsee yritysalueen tuntumassa. Kyläsolulla 

on mahdollisuus kehittyä yrittäjähenkisenä kylänä, jossa on myös hyvät virkis-

tysmahdollisuudet mm. hevostallin myötä. Kolmas kyläsolu rakentuu Jokiois-

ten kylän tuntumaan. Alueen ytimessä on elinvoimainen kauppapuutarha, jonka 

ympärille voi rakentua puutarhamainen, kulttuurimaisemaan rajautuva kylämil-

jöö. 
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 OSAYLEISKAAVALUONNOSTEN KUVAUS 

3.1 Aluerakenne 

Vaihtoehto Ruutunauha 

Suunnitelma perustuu ruutukaavaverkkoon, jossa liikenne jakautuu useampaan 

reittiin. Uudet korttelit sijoittuvat pääosin kahden tasa-arvoisen itä-länsisuun-

taisen kokoojakadun varrelle. Kokoojakadut seurailevat osittain nykyisen 

Herttualantien linjauksia. 

Tiivein asutus sijoitetaan lähimmäksi kuntakeskusta tukemaan sen palveluita. 

Herttualan alueen rakentamisen kuroutumisella terveyskeskuksen kautta kes-

kustaan tavoitellaan jatkuvaa rakennetta, joka lisää kävelyn- ja pyöräilyn reit-

tien mielenkiintoa ja vähentää valtatien estevaikutusta. Valtatien varressa tar-

vitaan tonteilla myös melusuojausta, jolloin rakennusten korkeudella on mah-

dollista saada pihatiloja suojattua melulta. Myös julkiset palvelut sijaitsevat alu-

een länsiosassa, Eerolan lounaispuolella. 

Rakenne muodostaa uuden selkeän maiseman reunan etelään päin. Uusien 

kortteleiden eteläreuna rajautuu alueen keskivaiheilla nykyiseen Taivallam-

mentiehen. 

Vaihtoehto Kyläsolut 

Vaihtoehdossa uusi rakentaminen muodostaa kolme kehämäistä rakennetta, 

joiden väliin jää puisto- tai peltomaisemavyöhykkeet. Nämä kyläsolut ovat 

kaikki luonteeltaan erilaisia perustuen paikan nykyisiin toimintoihin. Liikenne 

keskittyy nykyiselle Herttualantielle, paitsi itäosassa linjaus muuttuu pohjoi-

semmaksi. Tiihalantie jää hiljaiseksi asuntokaduksi ja uusi tielinjaus kulkee itäi-

simmän solun reunassa etelään. 

Uusien kortteleiden eteläreuna ulottuu keskimmäisessä solussa tontin verran 

Taivallammentien eteläpuolelle. Laaja peltonäkymä jää rakentamatta Tiihalan-

tien alueen ja keskimmäisen alueen väliin. 

3.2 Asuminen 

Asukasmäärätavoite 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 on määritelty väes-

tönkasvutavoite, jonka perusteella Kangasalan keskustan väestö, johon Hert-

tualan alue sisältyy, kasvaa 4000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Uusien 

asuntojen määrä olisi yhteensä 1800. Mitoituksessa on yhdistetty varsinainen 

väestönkasvu sekä rakentamisessa huomioitava asuntokannan poistuma ja asu-

misväljyyden kehitys. Asukasmäärä on laskennallinen väestönkasvu, johon tu-

lee asuntotuotannossa varautua. Todellisen väestömäärän arvioidaan jäävän 

pienemmäksi. Keskustan alueen kasvusta Herttualaan tavoitellaan noin 2000 

asukkaan asuinaluetta. 

 

Herttualan osayleiskaavaluonnosten alueella asuu nykyisin 130 henkeä 

(31.3.2016). Kaavarajausta laajennettiin hieman luonnosvaiheessa. 

Asuntotyypit 

Herttualan alueen asuinrakennusten on ajateltu olevan matalia perheasumi-

seen soveltuvia pientaloja. Tavoitteena on mahdollisimman erilaisia asumisen 

malleja yhtiömuotoisista pientaloista omakotitontteihin. Omakotitontit ovat 

kooltaan vaihtelevia, niiden koot ratkaistaan asemakaavoissa. 

Osayleiskaavamerkinnöissä on käytetty A2 ja A3 asuntoalueita, joissa ei ole 

määritetty asuntorakentamisen tyyppiä vaan asukastiheys. Asuinalueilla tavoi-

tellaan monipuolisia asuntotyyppejä ja -muotoja kortteli- ja tonttitasolla. 

Täydennysrakentaminen 

Nykyisen asutuksen vierelle rakennetaan tiiviitä asuinalueita. Vanhat pihapiirit 

on mahdollista säilyttää, mutta asemakaavoitusvaiheessa joitakin nykyisiä ra-

kennuspaikkoja on mahdollista jakaa useammaksi tontiksi.  

Aluekaaviot 

Ennen kaavakarttojen laatimista suunniteltiin rakennemallien pohjalta kaaviot 

rakentamisen sijoittumisesta. Kaavioiden pohjalta on tutkittu maisema- ja me-

luvaikutuksia. (Kartat seuraavilla sivuilla, tekijä: Arkkitehdit MY Oy.) 
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3.3 Palvelut 

Julkiset palvelut 

Osayleiskaavassa osoitetaan paikka lähipalveluille. Alueelle voidaan rakentaa 

pienten lasten yksikkö, jossa voi sijaita varhaiskasvatuksen ja alakoulun tiloja. 

Myös muita julkisia palveluja, kauppa tai kioski voidaan sijoittaa alueelle. Ase-

makaavoissa ja kunnan palveluiden kokonaistarkastelussa määritellään tarkem-

min rakentamisen tarve ja aikataulu. Alue rakentuu vähitellen, mutta jossain 

vaiheessa nykyiset palvelut Huutijärvellä ja keskustassa eivät riitä, jolloin koulu- 

ja päiväkotitiloja tarvitaan lisää. 

Varhaiskasvatuspalveluiden mitoitus perustuu palvelujen nykyiseen käyttöön, 

jossa 60 % 0-6-vuotiaista on kunnallisen varhaiskasvatuspalveluiden piirissä. 

Sen lisäksi yksityinen päivähoito tarjoaa tällä hetkellä hoitopaikan noin 10 % 

päivähoitoikäisistä.  

Ruutunauha -vaihtoehdossa lähipalvelujen kortteli (PL) on mahdollista toteut-

taa Eerolan eteläpuolelle. Paikassa voidaan käyttää hyödyksi puistoalueita ja 

etäisyys Kangasalan keskustaan on melko lyhyt. 

Kyläsolut -vaihtoehdossa lähipalvelut voivat sijoittua työpaikkojen, palvelujen 

ja asumisen sekoittuneelle alueelle (TPA). Palvelut sijoittuvat Herttualan alu-

eella keskeisesti paikkaan, jossa on aiemminkin toiminut päiväkoti. Näissä en-

tisissä Hämeen Sähkön tiloissa toimii tällä hetkellä nuorten tukiasumisyksikkö. 

Kaupalliset palvelut 

Vähitellen rakentuvan alueen asukkaat käyttävät lähikauppoina Kangasalan kes-

kustan ja Huutijärven nykyisiä liikkeitä. Kun alueelle on muuttanut enemmän 

ihmisiä, on mahdollista alueen omien palveluiden kehittyminen, kioskin tai pie-

nen kaupan toteutuminen. Myös alueen nykyiset palvelut, esimerkiksi puutar-

hakaupat, saavat lisää asukkaita naapuriin. Kaupallisia palveluita voi sijoittua esi-

merkiksi kaavan lähipalvelun (PL) tai sekoittuneiden toimintojen (TPA) alu-

eelle, mutta myös asuin- ja työpaikkakortteleihin. 

3.4 Elinkeinot 

Lahdentien eteläpuolelle sijoittuu kummassakin kaavaluonnosvaihtoehdossa 

teollisuusalue. Alueelle sijoittuvan toiminnan luonteen tulee olla sellaista, että 

se ei kohtuuttomasti häiritse viereistä asumista. Tulevat rakennukset suojaavat 

asuinalueita melulta. Kortteleiden muotoilu ja liikenne on erilainen vaihtoeh-

dosta riippuen. 

Keskelle aluetta on merkitty toiminnoiltaan sekoittunutta aluetta (TPA), jossa 

voi olla asumista, työpaikkoja, lähipalveluita sekä nykyinen ratsastustalli. Pai-

kassa sijaitsee jo nyt yritystoimintaa ja tukiasumista. Osa yritystoiminnasta voi-

daan muuttaa tarvittaessa asuinkäyttöön. Asemakaavoituksessa voidaan sijoit-

taa pääkäyttötarkoituksesta poikkeavia toimintoja alueille, esimerkiksi työtiloja 

asuntojen yhteyteen. 

Alueesta suuri on tällä hetkellä viljelykäytössä, osa myös laitumena. Peltoja 

väistyy vähitellen asemakaavoituksen ja rakentamisen myötä. Osa alueesta jää 

edelleen maatalouskäyttöön. Kaava-alueen eteläosissa ja Kirkkojärven rannan 

pelloilla on tärkeää peltoviljelyn jatkuminen myös linnusto- ja maisema-arvojen 

vuoksi. Puutarhatoiminta (MP) kasvihuoneissa voi jatkua ja jonkin verran laa-

jentua. 

Ratsastustallit voivat toimia myös jatkossa. Kaavakarttoihin on merkitty uusia 

reittejä ratsastukselle. Reitit olisivat kapeita ja polkumaisia, ne on sijoitettu 

vaihtoehdosta riippuen peltoalueen reunaan. 

3.5 Liikkuminen 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010 on Urban Zone 2 -hankkeessa (2011–

2013) tuotettu valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Aineisto on muodostettu 

luokittelemalla ja yhdistelemällä yhdyskuntarakenteen seurannan (YKR) 250 x 

250 metrin ruutuja jalankulku-, joukkoliikenne ja autovyöhykkeisiin keskusta-

etäisyyden ja joukkoliikenteen palvelutason perusteella.  
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Kuva 5. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010. Oranssi alue on autovyöhykettä, vihreä jouk-

koliikennevyöhykettä ja ruskea aluekeskuksen jalankulkuvyöhykettä, joka myös joukkoliiken-

nevyöhykettä. Kartta on ladattu Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä 17.3.2016. 

 

Joukkoliikennevyöhykkeet kuvaavat joukkoliikenteen tarjontaa ruuhka-aikana, 

eikä vyöhyke kuvaa joukkoliikenteen todellista käyttöä kyseisellä alueella. Vyö-

hykkeillä on omat kriteerinsä kaupunkiseudusta riippuen. Joukkoliikennevyö-

hyke rajattiin vuorotiheyskriteerit täyttäviltä pysäkeiltä 250 metrin etäisyys-

vyöhykkeillä bussiliikenteen ja 400 metrin etäisyysvyöhykkeellä raideliikenteen 

osalta. Taajama-alueet, jotka eivät täytä jalankulku- tai joukkoliikennevyöhyk-

keiden kriteereitä, muodostavat autovyöhykkeen.  

Joukkoliikenne 

Alueen läpi ei kulje bussireittejä lukuun ottamatta Tiihalantien kautta kulkevia 

muutamia vuoroja. Asukasmäärän kasvaessa osa Kangasalan keskustasta itään 

kulkevista linjoista voisi kulkea Herttualan kautta Alatien sijasta. Herttualan 

läpi kulkevalle uudelle mahdolliselle bussilinjalle on merkitty yhteystarve (jl) 

itä-länsisuuntaiselle tielle. Linjan palvelutaso määräytyy tulevaisuudessa mm. 

toteutuvan asukas- ja työpaikkamäärän mukaisesti. 

Keskustassa on hyvä bussiliikenteen palvelutaso, jonka vuoksi yhteyksiä Hert-

tualasta keskustaan tulee kehittää. Kyläsolut vaihtoehtoon on karttaan mer-

kitty suora kävely- ja pyöräilyreitti Kuohunlahden yli. Pitkällä tähtäimellä voi 

olla edellytyksiä myös raitiotielinjan ulottamisesta Kangasalan keskustaan asti. 

Saavutettavuus 

Nykyisen Herttualantien runkoon rakentuvat luonnokset antavat hyvän mah-

dollisuuden bussiliikenteelle alueen läpi. Bussille on kummassakin vaihtoeh-

dossa mahdollista osoittaa itä-länsisuuntainen reitti. Alueen rakentamistehok-

kuus jää kuitenkin melko alhaiseksi, joten hyvää joukkoliikenteen palvelutasoa 

ei voida taata. 

Kuva 6. Pysäkkien saavutettavuus vaihtoehdossa Ruutunauha. Uudet mahdolliset bussi-

pysäkit on merkitty vajaan 500 metrin etäisyydelle toisistaan. 
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Autoliikenne 

Lahdentie eli valtatie 12 on merkitty yleisen tien alueeksi (LT) siten, että tien 

leventäminen sen eteläpuolelle on mahdollista. Autoliikenteen kannalta alu-

eelta lähdettäessä on kaksi pääsuuntaa, keskusta Lahdentien alikulun kautta ja 

Huutijärven eritasoliittymä. 

Vaihtoehdossa Ruutunauha autoliikenne jakaantuu ruutukaavaperiaatteen mu-

kaisesti useammalle kadulle. Tavoitteena on, että katutila ei ole pelkästään au-

toliikenteelle osoitettua liikennealuetta, vaan olennainen ja viihtyisä piirre kau-

punginosan miljöökuvassa. 

Vaihtoehdossa Kyläsolut alueella säilyy nykyisen periaatteen mukainen Hert-

tualantien kokoojakatu, jonka linjaus tosin muuttuu. Jokaisella kolmella solulla 

on kehämäinen sisäinen rakenne. Tässä vaihtoehdossa siirretään Tiihalantien 

linjausta länteen, jolloin pääkulkusuunta muuttuu. Tavoitteena on myös liiken-

neturvallisuuden parantaminen ja nykyisen Tiihalantien asutuksen rauhoittami-

nen. 

Yleiskaavakarttoihin on merkitty uusia katulinjoja, mutta tarkemmat uusien ka-

tujen sijainnit päätetään asemakaavavaiheessa. 

Nopeusrajoitusten on ajateltu olevan Herttualan alueella asemakaavoituksen 

myötä 30-40 km/h. 

Kävely ja pyöräily 

Kaavakarttoihin on merkitty kävelyn ja pyöräilyn pääreitit, jotka voivat kulkea 

erillisten väylien lisäksi asuntokatuja pitkin. Reitit kulkevat osittain autover-

kosta erillään viihtyisyyden vuoksi. Pääreittien lisäksi alueelle muodostetaan 

myös muita reittejä.  

Uudet Lahdentien alikulut ja reitit ovat erittäin tärkeitä keskustan, Huutijärven 

ja Mäyrävuoren suuntaan. Terveyskeskuksen eteläpuolella laajennetaan ny-

kyistä alikulkua tai rakennetaan viereen uusi. Vaihtoehdossa Kyläsolut on mer-

kitty uusi reitti Kuohunlahden yli lyhentäen matkaa linja-autoasemalle. 

Huutijärven koulu on aluksi ensisijainen koululaisten kulkusuunta. Uusi Huuti-

järven eritasoliittymän viereinen alikulku esitetään vaihtoehdossa Kyläsolut 

suunnilleen vanhan tielinjan kohdalle, Prinssin kohdalta Huutijärven koulun 

suuntaan. Ruutunauha-vaihtoehdossa uusi reitti kulkee nykyisen tien viertä eri-

tasoliittymän yli. 

Mäyrävuoren suuntaan laajennetaan nykyistä alikulkua. Reitti on merkitty kart-

toihin ulkoilureittinä, mutta on tärkeä myös koulureittinä. 

Vapaa-aika ja virkistys 

Kaavaluonnoksissa suurin puistoalue on merkitty Herttualantien alavaan mut-

kaan ja siitä Mäyrävuoren suuntaan. Paikasta osoitetaan tilaa myös hulevesien 

viivytykselle. Alueen itäosissa laajemmat puistoalueet sijaitsevat kortteleiden 

sisällä. Tarkemmassa suunnittelussa ratkaistaan puistojen luonne ja toiminnot, 

mutta tavoitteena on Herttualan alueelle oma leikkikenttä ja pallokenttä, mah-

dollisesti koulun/päiväkodin yhteyteen. Ratsastustallien toiminnan on mahdol-

lista säilyä. 

Virkitysreitit 

Pääulkoilureitti on merkitty Mäyrävuoren suuntaan, jossa on valmis valaistu 

reitti ja latuverkosto. Nykyistä alikulkua tulisi parantaa, jotta reitti olisi hou-

kuttelevampi. Herttualantie ja Tiihalantie ovat nykyisin muodostaneet suositun 

ulkoilulenkin ja tämä reitti on tarkoitus säilyttää, osin kulkien rakenteen si-

sässä, erillään autoliikenteestä. Ulkoilureittejä ei ole merkitty lainkaan linnus-

ton kannalta merkittävien peltoalueiden reunaan häiriön minimoimiseksi. 

Alueen läpi nykyisin kulkeva latureitti Mäyrävuoresta Kirkkojärven jäälle säily-

tetään. Luonnosvaihtoehtoihin on merkitty ratsastusreittejä, jotka toteutettai-

siin polkuina siten, että ne eivät houkuttele suurta määrää muita ulkoilijoita. 

Kirkkojärven luontopolku on merkitty kaavakarttaan nykyisen sijainnin mukai-

sesti lukuun ottamatta Lauvalan eteläpuolisen asuinkorttelin kiertämistä ran-

nan kautta Kyläsolut-vaihtoehdossa. 
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3.6 Luonto 

Osayleiskaava-alueelta sekä sen ulkopuolelta on laadittu luontoselvitys (Ram-

boll, 2016). 

 

Kaavaluonnosten rakentamisalueet sijoittuvat lähes kokonaan lintujen arvok-

kaiden ruokailu- ja kerääntymäalueiden ulkopuolelle. Suojavyöhykealue, joka 

tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle, on pääosin maisemallisesti arvokasta 

peltoaluetta (MA) tai maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ym-

päristöarvoja (MY). Natura -verkostoon kuuluvat alueet on merkitty kaava-

kartoille. 

 

Tämän raportin liitetaulukossa 1 on esitetty arvokkaat luontoalueet ja -koh-

teet, niiden pohjalta käytetyt kaavamerkinnät sekä kohdekuvaukset. Ne mer-

kitään kaavaan SL, MA, MY, nat tai luo -merkinnällä. Luontoselvityksessä esi-

tetyt ekologiset yhteydet on merkitty myös kaavakartalle. 

3.7 Hulevedet 

Eroosio on suurin vedenlaadun uhkatekijä alueella maaperän hienojakoisuuden 

vuoksi, hiesumaille sijoittuvat avouomat lähtevät kulumaan jo varsin pienillä 

kaltevuuksilla ja virtaamilla. Eroosio on merkittävä tekijä sekä rakentamisvai-

heessa että alueen valmistuttua. Eroosio huonontaa vedenlaatua samenemisen 

vuoksi ja koska kiintoainekseen on sitoutuneena ravinteita. 

 

Kaava-alueen länsiosassa on alueen ainoa selkeä puroyhteys, joka liittää vii-

tasammakkojen elinalueen Natura-alueeseen. Ekologinen yhteys vaatii riittävän 

leveän tilavarauksen. 

 

Kaava-alueen keskivaiheilla oleva lampi lienee ainakin osittain keinotekoinen. 

Sen pohjoispuolisten okt-tonttien työmaavaihe todennäköisesti heikentää ve-

denlaatua. Okt-tonttien eteläpuolelle tarvittaisiin ~5m viherkaista tonttien ja 

kadun väliin hulevesien johtamista ja käsittelyä varten.  

 

Alueelta on laadittu hulevesien osalta nykytilaselvitykset ja luonnosten vaiku-

tuksia on arvioitu (Ramboll, 2016). Osayleiskaavakartoilla esitetään hulevesien 

pääreitit, viivytyspaikat ja hulevesien käsittelystä on annettu yleismääräys. 

 

 

 

Kuva 7. Lintujen arvokkaat ruokailu- ja kerääntymäalueet. Viivoitetulla rasterilla on esitetty 

suojavyöhykealue, joka tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Herttualan osayleiskaavan 

luontoselvitys (Ramboll, 2015). 
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3.8 Kulttuuriperintö ja identiteetti 

Selvitykset ja liitetaulukot 

Herttualan alueelta laadittiin arkeologinen inventointi vuonna 2013 (Kulttuu-

riympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Vuonna 2015 valmistui Herttu-

alan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi (Pir-

kanmaan maakuntamuseo). Maisemallisten vaikutusten arviointi tehtiin 

osayleiskaavaluonnoksista vuoden 2016 keväällä. Seuraavissa kappaleissa ja se-

lostuksen liitteissä 2 ja 3 on lainauksia näistä selvityksistä. 

Kulttuurimaisema 

Pirkanmaan liiton 2013 laatimassa Raportissa Ehdotus maakunnallisiksi mai-

sema-alueiksi Liuksiala-Tiihalan kulttuurimaisema-alueen kerrotaan edustavan 

Keski-Hämeen laakeaa historiallisesti arvokasta ja luontoarvoiltaan merkittä-

vää viljely- ja järvimaisemaa. Alueen arvot liittyvät erityisesti avoimena säily-

neisiin näkymiin, säilyneisiin historiallisiin tielinjoihin ja vähäiseen uudisraken-

tamiseen. Alue edustaa hyvin maisematyyppiään, jossa yhdistyvät harju, vesis-

töt, keskiaikaiset kylät sekä pitkään jatkunut maanviljelys. 

Tärkeimmät alueen sisäiset näkymät ovat näkymä Lahdentieltä Eerolan itäpuo-

litse hedelmätarhojen ja peltojen ylitse kohti etelää, Herttualantien itäpään itä-

länsisuuntainen avara viljelymaisema sekä Kylä-Aakkulantien ja Taivallammen-

tien välinen kumpuileva peltomaisema. Näiden keskeisimpien näkymien säily-

minen on alueen maisemakuvalle tärkeää. 

Arkeologia ja Kylätontit 

Arkeologisessa inventoinnissa ei havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännök-

sestä. Inventoinnissa tarkastettiin kaksi uutta nk. muuta kulttuuriperintökoh-

detta: Herttualan ja Jokioisten kylätontit.  Vihreä rasteri on 1600-luvun kartan 

ja punainen rasteri isojakokartan mukainen rajaus. Vihreällä merkityt kylätont-

tien vanhimmat alueet on merkitty kaavakarttoihin kulttuuriympäristöarvo-

merkinnällä -s. 

Kuva 8. Herttualan ja Jokioisten kylätontit. Vanhimmat osat (vihreä) merkitään kaavakart-

toihin (Arkeologinen inventointi, 2013). 

 

 

Inventoinnissa tarkastettiin irtolöytökohde Eerola, mutta siihen liittyen ei 

tehty uusia havaintoja. Taivallammiin laskevan joen penkereeltä tehtiin inven-

toinnissa yksittäin kvartsilöytö. Lisäksi inventointialueelta tehtiin metallinpal-

jastinharrastuksen yhteydessä uusi irtolöytö, viikinkiaikainen tasavarsisolki 

(Lauvala).  

Tielinjat 

Vanhoista tielinjoista tärkeimpiä ovat Herttualan ja Jokioisten kyliä yhdistänyt, 

osin yhä maastossa hahmotettava tielinja sekä säilyneet kirkolta Herttualaan ja 

Huutijärveltä Tiihalaan vievät tielinjat. Muita vanhoja säilyttämisen arvoisia tie-

linjoja ovat Yli-Marttilan eteläpuolitse Joutsiniemen kartanolle vievä tie sekä 

Ala- ja Ylä-Eerolan välinen 1900-luvun alussa muodostunut kapea yhdystie. 

Tärkeimmät historialliset tielinjat on merkitty kaavakartoille. 
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Kuva 9. Herttualan historialliset ominaispiirteet ja arvot. (Rakennetun ympäristön ja maise-

man inventointi. Pirkanmaan maakuntamuseo, 2015). 

 

 

 

 

 

Rakennettu ympäristö 

Alueen inventoiduista kohteista erityisen merkittäviä kulttuurihistoriallisilta 

arvoiltaan ovat Eerola, Kylä-Aakkula ja Yli-Marttila. Niiden pihapiireissä on säi-

lynyt useita rakennuksia, jotka yhdessä pihankasvillisuuden ja ilmeen sekä ym-

päröivän peltomaiseman kanssa muodostavat maatilamaisen kokonaisuuden. 

Kohteet kertovat alueen asutuksen ja maanviljelyn kehityksestä 1800-luvulta 

1900-luvulle. Päärakennusten ja piharakennusten muodostamien pihapiirien 

perinteisen ilmeen säilyminen tulisi turvata. Lisäksi tärkeää olisi kohteiden mai-

semallisen aseman säilyminen. Kohteet on merkitty kaavakartoille sr-1 -suoje-

lumerkinnällä. 

Jälleenrakennuskauden pientalojen pihapiireistä muodostuu selvitysalueen kes-

kivaiheille aluekokonaisuus, joka erityisen hyvin ilmentää ajan rakentamisen ta-

paa: tien varteen erilleen rakennettu noppamainen puolitoistakerroksinen 

asuinrakennus, puurunkoinen piharakennus, puutarhapiha ja pieni peltotilkku. 

Alueen mahdollista täydennysrakentamista suunniteltaessa tulisi pyrkiä säilyt-

tämään alueelle leimallinen väljyys ja puutarhamaiset isot tontit. 

 

3.9 Yhdyskuntatekniikka ja rakennettavuus 

Sähkö 

Elenian sähköasemalla sijaitsee 110kV/20kV muuntamo. Muuntamo saattaa ai-

heuttaa matalataajuusmelua. Muuntamon alueella sijaitsee myös masto. Lou-

naasta muuntamolle tulevat 110 kV:n sähkölinjat, joiden alue on merkitty suo-

javyöhyke-merkinnällä (sv). Suojavyöhyke sijoittuu kaavaluonnoksissa koko-

naan peltoalueelle (MA). 

Energia 

Kaava-alueen länsiosassa kulkee maakaasulinja. Terveyskeskus on kaukoläm-

pöverkoston piirissä. Vuonna 2009 valmistui Honkasen ja Ali-Marttilan puu-

tarhojen yhteinen 1.5 MW tehon hakelämpölaitos. Alueelta olisi hyvä tarkas-

tella energiavaihtoehtoja, keskitetty lämmitysjärjestelmä ei välttämättä ole 

kannattava koko alueella ja uusituvan energian mahdollisuudet. 
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Vesihuolto 

Alueen poikki kulkee Huutijärvi-Rusko –siirtoviemäri ja siirtovesijohto. Pump-

paamo sijaitsee Herttualantien ja Taivallammentien itäisemmässä risteyksessä.  

Lisäksi alueella on vesi- ja viemärijohtoja pääosin Herttualantien ja Tiihalantien 

varressa. Asemakaavoitettaville alueille rakennetaan vesihuolto. Alueen halki 

kulkeva siirtoviemäri on aikanaan linjattu niin, että linjaan saataisiin liitettyä 

rakentamisalueiden kokoojaviemärit viettoviemäreinä. 

Rakennettavuus 

Maaperästä ei ole tehty tarkempia tutkimuksia. Hulevesien viivytyksen suun-

nittelun avuksi laaditaan viljavuustutkimuksia. 

 

3.10 Ympäristön häiriötekijät 

Maaperä 

Entisen Hämeen Sähkön varikkotoiminnasta johtuen alueen mahdollinen muu-

tos asumiskäyttöön vaatii maaperätutkimuksia. Samoin tulee toimia purettujen 

kasvihuoneiden kohdalla. Näiden kohdalle on merkitty kaavaan mahdollisesti 

pilaantunut maaperä -merkintä. 

Melu 

Valtatie aiheuttaa melua alueelle jo nykyisin. Osayleiskaavaluonnoksista on laa-

dittu meluselvitysluonnos (Sito, 2016), jossa on tutkittu liikennemelua ennus-

tetilanteessa vuonna 2040 ja muuntamon matalataajuusmelua. 

Selvityksessä todetaan, että laskentojen mukaan vuoden 2040 ennustetussa lii-

kenne- ja maankäyttötilanteessa kaava-alueelle suunnitelluilta tonteilta on 

osoitettavissa leikkiin ja oleskeluun soveltuvia alueita, joilla liikenteestä aiheu-

tuvat keskiäänitasot ovat VNp 993/92 mukaisten päivä- ja yöajan ohjearvojen 

tasalla tai alle. Valtatien 12 ja Herttualantien melualueille sijoittuvat asuinpihat 

on suositeltavaa suunnata rakennuksen melulta suojassa olevalle piha-alueelle 

tai vaihtoehtoisesti meluntorjunta on huomioitava jatkosuunnittelun yhtey-

dessä. 

Valtatien melusuojauksia on mahdollista toteuttaa 

yleiselle tielle varatulle alueelle, maisemanäkökulma 

huomioiden. Selvityksen perusteella on merkitty 

osaan kortteleita melunsuojaustarve sekä suojavi-

heraluetta (EV) virkistysalueille, jotka ovat melualu-

eella. Asemakaavavaiheessa tulee tutkia muunta-

mon itäpuoleisen korttelin osalta tarkemmin mata-

lataajuusmelua (me). Melusta on annettu myös 

yleismääräys. Yleiskaavan ehdotusvaiheessa melu-

selvitystä tarkennetaan. 

 

Kuva 10. Meluselvityksen kaksi karttaa. Keskiäänitaso LAeq7-22, ennustetilanne 2040, päivä. 

Maankäyttövaihtoehto Ruutunauha. (Sito, 2016) 
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Kuva 11. Meluselvityksen kaksi karttaa. Keskiäänitaso LAeq7-22, ennustetilanne 2040, päivä. 

Maankäyttövaihtoehto Kyläsolut. (Sito, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSAYLEISKAAVAN SUHDE TAVOITTEISIIN 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueidenkäytön tavoitteita on päivitetty vuonna 2008. Tähän on poimittu muu-

tamia Herttualan osayleiskaavoitusta koskevia tavoitteita. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, 

sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödyn-

netään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Yhdyskuntarakennetta kehitetään 

siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mah-

dollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen 

tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kä-

velyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.  

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elin-

keinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntara-

kennetta hyödyntäen.  

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.  

Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

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. Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja yllä-

pitämistä. 
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Kuva 12. Voimassa oleva Pirkanmaan 1. maakuntakaava. 

 

4.2 Maakuntakaava 

Pirkanmaan 1. maakuntakaava 

Voimassa olevassa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on alue merkitty osittain 

selvitysalueeksi (se). Maaseutualueella on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Val-

tatie 12 on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Kirkkojärven ympäri 

kulkee ulkoilureitti (luontopolku). Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema on 

maakunnallisesti arvokas maisema-alue (vaakaviivoitus). 

Maakuntakaavaehdotus 

Pirkanmaan 2. maakuntakaava on tekeillä ja lausunnolla oleva kaavaehdotus on 

valmistunut maaliskuussa 2016. Maakuntakaavaehdotus on tarkoitus asettaa 

nähtäville syksyllä 2016. 

Herttualaan on osoitettu ehdollinen taajamatoimintojen alue (em-1, ruskea 

pystyraidoitus), jossa määrätään, että Kangasalan Herttualan alueen mitoituk-

sessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmentua siitä, ettei 

alue toteutuessaan merkittävästi heikennä Natura-alueen luonnonarvoja. Kirk-

kojärven rantaan on merkitty viheryhteys (vihreä katkoviiva) ja ulkoilureitti 

(vihreät pallot). Sininen vaakaraidoitus kuvaa maakunnallisesti arvokasta mai-

sema-aluetta. Sinisellä palloviivalla on merkitty arkeologisen perinnön ydinalue. 

Natura 2000 -alueet näkyvät harmaalla palloviivalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus, 2016. 
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4.3 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 

Kangasalan suunnassa kasvu ohjataan Kangasalan keskustaan ja joukkoliiken-

teen laatukäytävän varteen sekoittuneena ja nykyrakennetta täydentäen. Täy-

dentyvä asutus tukee olemassa olevia palveluita. 

Osayleiskaavan osoittamat rakentamisalueet sijoittuvat myös tosin symbolisen 

asuinaluemerkinnän ulkopuolelle. 

Rakennesuunnitelmassa 2040 on määritelty väestönkasvutavoite, jonka perus-

teella Kangasalan keskustan väestö, johon Herttualan alue sisältyy, kasvaa 4 

000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Uusien asuntojen määrä olisi yhteensä 

1800. Mitoituksessa on yhdistetty varsinainen väestönkasvu sekä rakentami-

sessa huomioitava asuntokannan poistuma ja asumisväljyyden kehitys. Asukas-

määrä on laskennallinen väestönkasvu, johon tulee asuntotuotannossa varau-

tua. Todellisen väestömäärän arvioidaan jäävän pienemmäksi. Keskustan alu-

een kasvusta Herttualaan tavoitellaan noin 2000 asukkaan asuinaluetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Ote Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta. 

 

 

 

Kuva 15. Huutijärven eritasoliittymävaihtoehdot, kevät 2016.VE 1 ylhäällä ja VE 2 alhaalla. 

 

4.4 Muut suunnitelmat 
 

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi –Huutijärvi yleissuunni-

telma 

Valtatien parantamisen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) oli näh-

tävillä kesällä 2015 ja eritasoliittymävaihtoehdoista oli kysely ELY-keskuksen 

verkkosivuilla keväällä 2016. Osayleiskaavan alueelle sijoittuvasta Huutijärven 

eritasoliittymästä oli esillä kaksi vaihtoehtoa. 

 

Herttualan osayleiskaavaluonnosten tiealue (LT) mahdollistaa kaikki ympäris-

tövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot. Valtatien 12 yleissuun-

nitelmassa ratkaistaan tarkemmin toteuttamisen tapa. 
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Otteita Vt12 Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tiivistelmästä: 
Valtatien 12 suunnitteluosuudella on merkittäviä puutteita niin liikenneturvallisuudessa 

ja liikenteen sujuvuudessa. Tieosuus ei tällä hetkellä täytä päätieverkolle asetettuja 

vaatimuksia. Alueella on nykyisin ongelmana kasvava melu, joka haittaa lähiympäristön 

asutusta. Sujuvat kevyen liikenteen reitit ovat puutteellisia, koska nykyisellä valtatiellä 

pyöräily ja kävely ovat kiellettyjä. Yli- tai alikulkuja on melko vähän. Tien parantamisella 

pyritään poistamaan näitä ongelmia. 

Suunnittelukohteelle laaditaan yleissuunnitelma, jossa määritetään tien likimääräinen 

sijainti ja tilantarve sekä suhde nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön, tekniset ja liiken-

teelliset perusratkaisut, hankkeen vaikutukset ja alustava kustannusarvio sekä ympä-

ristöhaittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelma on ohjeena tarkempaa tiesuun-

nitelmaa laadittaessa. 

YVA-menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen vaiheeseen; arviointioh-

jelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten 

hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Kun ohjelmassa esitetyt vaikutukset on 

selvitetty, kootaan tulokset arviointiselostukseen, jossa esitetään arvioinnin tulosten 

lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyt arviointimenetelmät sekä vaih-

toehtojen vertailu. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui toukokuussa 2015 

ja se oli nähtävillä kesällä 2015. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on tekeillä.  

Kirkkojärvi 

Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla tutkitaan tarkemmin valtatien parantamisen to-

teuttamisen erilaisia vaikutuksia ja jaksolla tarkastelussa on edellisistä poikkeavia vaih-

toehtoja. 

Vaihtoehdossa 0+ valtatie säilytetään Kirkkojärven kohdalla nykyisellään eli kaksikais-

taisena valtatienä. Kangasalan eritasoliittymä säilyy nykyisenä. 

Vaihtoehto A on valtatien leventäminen nelikaistaiseksi keskikaiteella varustetuksi val-

tatieksi (2+2) Kirkkojärven kohdalla toteuttamalla levittäminen nykyisen tien molem-

mille puolille. Kangasalan eritasoliittymä muutetaan rombiseksi eritasoliittymäksi. 

Vaihtoehdossa B valtatie levennetään nelikaistaiseksi keskikaiteella varustetuksi valta-

tieksi (2+2) Kirkkojärven kohdalla toteuttamalla leventäminen valtatien Kirkkojärven 

puolelle. Kangasalan eritasoliittymä muutetaan rombiseksi eritasoliittymäksi. 

4.5 Kunnan tavoitteet 

Kangasalan onnistumissuunnitelma - kuntastrategia vuoteen 2020 

Kangasalan onnistumissuunnitelma on hyväksytty viimeksi 16.11.2015. Kangas-

ala tarkastelee strategiaansa vuosittain. Strategisia tavoitteita ovat mm. 

- Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa Tampereen kaupunki-

seutua. Monipuolisen elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan 

hyvät edellytykset. Keskusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen.  

- Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteellisesti kaupunkiseu-

dun rakennemallin suuntaan. Uudiskaavoituksessa kunta kaavoittaa pääasi-

assa omistuksessaan olevaa maata. 

- Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Ympäristön terveellisyys 

ja turvallisuus lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtymistä. Luonnonympä-

ristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat asukkaiden ja vierailijoiden 

kannalta Kangasalan suuri vahvuus.  

 

Herttualan rakentuminen vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta ja sen palve-

luita. Kaavassa osoitetaan työpaikka-aluetta omalle alueelleen, mutta myös 

asumisen yhteyteen. Seudun rakennesuunnitelmaa toteutetaan osayleiskaavan 

suunnittelulla. Herttualassa asemakaavoitusvaiheessa tulisi kaavoittaa pääasi-

assa kunnan omistuksessa olevaa maata. Asumiselle osoitetaan osayleiskaa-

vassa tehokkuudeltaan ja asuntotyypeiltään vaihtelevia alueita. Suunnittelussa 

on sovitettu uusia rakentamisalueita luonnonarvoihin ja maisemiin. 

Kangasalan kunnan rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 

Toteuttamisohjelma sisältää maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen ja palve-

lutuotantoon liittyvien toteutustoimien ohjelmoinnin seuraavaksi kymmeneksi 

vuodeksi. Tavoitteena on yhdyskuntarakentamisen eteneminen toimintojen ja 

kustannusten kannalta edullisimmalla tavalla niin että samalla voidaan varmistaa 

asukkaiden arjen toimivuus. Rakentamisen ohjelmoiminen yhdessä eri toi-

mialojen kanssa vaikutuksia pohtien ja vaihtoehtoja vertaillen mahdollistaa 

merkittävien säästöjen saavuttamisen.  

Ohjelmoinnin tarkoituksena on varmistaa vuosittain riittävä tonttituotanto 

asuntorakentamista varten, tonttien alueellisesti tasapainoinen sijoittuminen, 

asuntotuotannon monipuolisuus, kunnan eri osien erityispiirteiden huomioon 
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ottaminen, yhdyskuntatekniikan investointien ennakoiminen ja asumisen lähi-

palvelujen riittävyys ja saatavuus.  

Maankäytön toteuttamisohjelmaa on tarkoitus päivittää vuosittain. 

Kunnan palvelut 

Kangasalan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmassa 2015 on arvi-

oitu päiväkoti- ja kouluverkon muutoksia vuosina 2015-2030. Palveluverkon 

kehittämissuunnitelma 2011–2030 on hyväksytty valtuustossa vuonna 2011. 

Elinkeino-ohjelma 2014-2020 

Monipuolinen yritysaluetarjonta 

Kaavoitamme olemassa olevia yritysalueita uudelleen ja varmistamme lisära-

kentamismahdollisuuden. Uusia yritysalueita valmistellaan maahankinnalla vä-

littömästi. Maanhankinta suunnataan valtateiden 9 ja 12 varrelle. Uudet alueet 

profiloidaan niin, että kunnalla on tarjota tontteja erityyppisille toimijoille. 

Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen 

Uusien asuinalueiden suunnittelun yhteydessä varmistamme, että Kangasalle 

sijoitetaan myös riittävä määrä työpaikkoja. Työpaikka-alueita kaavoitetaan 

myös tiivistyvään kuntarakenteeseen ja uusille avattaville yritysalueille. 

 

 

 

 

 

 

4.6 Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita 

OAS ja Rakennemallit olivat nähtävillä 26.10.-24.11.2015. Seuraavana on kir-

jattu nähtävillä olo aikana saapuneet mielipiteet referoituna. Mielipiteiden mu-

kana on liitteenä olleita kuvia. 

Kari Saario 

Oma tonttini on jätetty lähes ko-

konaan kaava-alueen ulkopuo-

lelle ainoana pienmaaomistajien 

tonttina. Tämä on mielestäni vas-

toin tasa-arvon ja yhdenmukai-

suuden periaatteita ja asettaa mi-

nut hyvin vaikeaan tilanteeseen 

taloudellisesti. Jos kaavoitus to-

teutuu suunnitelman mukaan, 

niin tonttini pirstoutuu moneen 

osaan. Jo nyt osa tontistani eli ta-

lon ja Taivallammesta laskevan 

joen välinen alue on merkitty lin-

tudirektiivialueeksi, joten toivoi-

sin että edes taloni ja Taivallammentien välinen osuus voitaisiin kaavoittaa 

tonttimaaksi. Liitteenä vuonna 2005 laatimani muutosesitys, jonka toimitin toi-

veitani kysyttäessä. Toivoisin todella ymmärrystä minulle taloudellisesti erit-

täin merkittävässä asiassa. 

Jukka Gylling ja Marjo Airosto, Herttualantie 205         

                          

Ve1 ”Ruutunauha” 

 Suunnitelman uusi tie- ja katuverkosto sekä kevyenliikenteen väylät hyö-

dyntävät hyvin nykyistä olemassa olevaa tiestöä.  

 Kaksi rinnakkaista katuväylää jakaa ajoneuvomäärän, eikä liikenne kasva 

kohtuuttomaksi. Asukasmäärä on nousemassa lähes kaksikymmenker-

taiseksi (110 ->2000). Lisäksi läpikulkuliikennettä tulee kuitenkin olemaan 
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kuten nytkin. Liikenteen haitat nykyisille kiinteistöjen omistajille jäävät pie-

nemmiksi kuin VE2:ssa.  

 Herttualantie on suuren pyöräilijä- ja lenkkeilijäjoukon kuntoilukäytössä. 

Suunniteltu kevyenliikenteen väylä tukee nykyistä mallia. Se on selkeä ja 

palvelee edelleen niin Mäyrävuoren, ammattioppilaitoksen kuin keskustan-

kin suunnalta tulevia kuntoilijoita.  

 Kaava-alueesta tulee yhteisöllisesti toimiva. Jako kolmeen alueeseen ei pal-
vele yhteisöllisyyttä, vaan voi aiheuttaa alueelle kolme ”kuppikuntaa”.  

Ve2 ”Kyläsolut” 

 Nykyisiä asuntoja jää katuverkoston ulkopuolelle. Aiheuttaa merkittävää 

liikkumista vaikeuttavaa haittaa.  

 Katulinjaus ”varastaa” kiinteistöiltä Peltola (Herttualantie 205) ja Rooma 

lähes hehtaarin maa-alueen. Mikäli VE2 vaihtoehtoa kehitetään edelleen, 

teollisuus- ja varastoalueen eteläpuolitse kulkeva katu on ehdottomasti lin-

jattava pohjoisemmaksi (Kuva 1), jolloin kiinteistö Rooma ei jää kadun alle 

vaan katu kulkee nykyisellä pellolla, joka muutenkin tulee alueen käyttöön. 

Teollisuus- ja varastoalueen muotoa tulee muuttaa niin, että sen eteläinen 

osa siirtyy pohjoisemmaksi ja tulee näin muodoltaan litteämmäksi (Kuva 1).  

 Liikenne keskittyy yhdelle pääkadulle, aiheuttaen suuren liikennemäärän. 

Haitaltaan suurempi kuin vt12 liikennemelu.  

 A2 -alueen jakautuminen kolmelle osalle ei ole maisemallisesti onnistunut 

ratkaisu. Niiden väliin jää myös alueita, joita on vaikea hyödyntää.  
 kevyenliikenteen verkosto on vaikeaselkoinen ja sekava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitykset  

 kahdesta vaihtoehdosta valitaan ve1 ”Ruutunauha”.  

 VE1:ssä Herttualantie 205:n perällä olevan kiinteistö Rooman halki kulke-

vaa katua siirretään itään päin niin, että se kulkee aivan tontin perältä (Kuva 

2). Näin kiinteistön haltijan (Airosto) haitta pienenisi, ottaen huomioon, 

että kyseiseltä alueelta on jo kaasu- ja viemäriputkien linjauksen vuoksi 

omistaja menettänyt maa-alueen käyttömahdollisuutta ilman minkäänlaista 

erillistä korvausta. 

 mikäli tulee merkittäviä muutoksia nykyisiin ehdotuksiin, niin niistä tiedo-

tetaan alueen asukkaille ja annetaan vielä mahdollisuus lausua mielipiteensä.  

 ennen kuin esillä olevasta kahdesta vaihtoehdosta päätetään lopullisesti, an-

netaan alueen asukkaille mahdollisuus tutustua päätettäväksi menevään 

vaihtoehtoon muutoksineen ja myös annetaan mahdollisuus lausua siihen 
vielä mielipiteensä.  
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Harri ja Anette Linnamaa 

Omistamme yhdessä vaimoni Anette Linnamaan kanssa 25,69 hehtaaria kaa-

voituksen kohteena olevasta Herttualan alueesta yht. 25,69 ha, josta peltoa 

21,89 ha. Vanhempani Matti ja Kirsti Linnamaa omistavat seuraavat kiinteistöt 

Herttualasta yht. 1,60ha. Siskoni Reija Linnamaa ja Sari Jäppi omistavat seuraa-

vat kiinteistöt Herttualasta yht. 0,94ha. Herttualan alueella meillä on lisäksi 

muita vuokrapeltoja viljanviljelykäytössä 46,35 ha. 

Liitteenä on kartta omistuksessa olevista maa-alueista ja vuokrapelloista. Ti-

lamme omistuksessa on yhteensä peltoa 57 ha, josta Herttualan alueella on 

21,89 ha eli lähes 40% koko peltopinta-alasta. Herttualan alueen peltojen kas-

vukuntoon on panostettu mm. salaojittamalla kaikki pellot ja ne on kalkittu 

säännöllisin väliajoin. Tilaa on kasvatettu määrätietoisesti vaihtamalla koneita 

suuremmiksi, lisätty koneiden lukumäärää sekä rakentamalla lisää kuivauska-

pasiteettiä ja varastotilaa viljalle ja tuotantopanoksille. Olemme vaimoni kanssa 

nuoria viljelijöitä ja tarvitsemme pellot viljelykäyttöön, niin omat kuin vuokra-

pellot. Tila ei ole enää elinkelpoinen, jos tilan pinta-alasta poistuu omia peltoja 

21,89 ha ja vuokrapeltoja 46,35 ha eli yhteensä 68,24 ha. Vaadimme yhdessä 

vanhempieni ja siskojeni kanssa, että Herttualan alueen pellot tulee pitää vilje-

lykäytössä mahdollisimman pitkään. Vain riittävän pitkä aika varmistaa sen, että 

ehdimme ostaa/vuokrata peltoa kauempaa asutuksesta ja tällä tavalla säilyttää 

tilan elinkelpoisuuden myös tuleville sukupolville.  

Antero Oksanen 

Yli-Marttilan tilan omistajana tuon näkemyksenäni seuraavaa.  

 

Yleistä Herttualan yleiskaavatavoitteista ja vaihtoehdoista 

Perustavoitteen osalta ei ole huomauttamista. Koska kysymys on vanhasta 

Kangasalan kulttuurihistorian kannalta keskeisestä alueesta, sen maankäytön 

suunnittelun toteutus nykytilanteessa ei ole helppoa.  

Alueen historiallinen yhtenäinen peltoalue on tuhoutunut jo 1940-luvulla ta-

pahtuneen sinänsä välttämättömän asutustoiminnan johdosta. Sittemmin alu-

eelle on rakennettu mm. huomattavat kasvihuoneviljelmät ja eräitä laitoksia. 

Jäljelle jäävän alueen suunnittelu onkin kompromissien etsimistä. 

Suunnittelualueella on jo nykyisin asutuksen johdosta valmiina tie-, vesijohto- 

ja viemäriverkosto sekä osittain myös maakaasuverkosto. Asutuksen lisäämi-

nen on mm. näiden verkostojen hyödyntämiseksi perusteltua. Haasteelliseksi 

kysymykseksi jää, missä määrin aktiivisessa viljelyksessä olevat yhtenäiset pel-

toalueet osoitetaan rakentamiselle yleiskaavassa ja miltä osin niiden kohtalo 

ratkaistaan tulevaisuudessa. 

Yleiskaavan rakennemallien VE1 ja VE2 välillä on oleellinen ero. Edellinen ku-

vastaa vanhanaikaista nauhataajamaa ja jälkimmäinen maastoon mukautettua 

asutuksen ja toimintojen jaksottamista (=kyläsolut). Molemmat toimivat tek-

nisesti, mutta VE2 on visuaalisesti kaavana mielekkäämpi ja ympäristöystävälli-

sempi. Jälkimmäisessä on paremmin huomioitu myös Huutijärven puoleisen 

alueen tarkoituksenmukainen tuleva tieverkosto ja kevyen liikenteen väylät. 

 

Yhteenvetona esitän seuraavaa: 

1. jatkosuunnittelun pohjana vaihtoehto VE2 on parempi. Siihen on kui-

tenkin syytä tehdä eräitä tarkistuksia. 
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2. Herttualantiestä on tehtävä alueen liikenteellinen päätie, johon Tii-

halantie on liitettävä. 

3. Tiihalantien ja Herttualantien risteys on liikenneturvallisuuden vuoksi 

tarpeellista siirtää VE2-ehdotuksessa esitetystä paikasta noin 50-100 

metriä lännemmäksi nykyiselle rakentamattomalle peltoalueelle. 

4. Tiihalantien sijaintia on tarkasteltava uudelta pohjalta liikenneturvalli-

suuden parantamiseksi. Samalla mahdollistuisi kevyen liikenteen väy-

lien parempi sijoittaminen. 

5. Kevyen liikenteen väylä Huutijärven nykyisestä taajamasta Herttualan 

yleiskaava-alueelle tulee toteuttaa VE2:ssa ehdotetulla tavalla Lahden-

tien alta. 

6. Kevyen liikenteen väylää ei tule sijoittaa nykyisen Tiihalantien itäpuo-

lelle, jolloin se tuhoaisi Yli-Marttilan puiston ja siihen olennaisesti kuu-

luvan perinteisen kulttuurimiljöön samoin kuin kauttaaltaan tien itä-

puolisen rakennetun ympäristön Honkasen ja Ali-Marttilan alueella. 

Tiihalantien ehdotettu uusi sijainti mahdollistaisi kevyen liikenteen 

väylän rakentamisen sen varteen ilman nykyisen tienvarsiympäristön 

tuhoamista. 

 

Hannele Lehtinen 

Yhteenvetona: 

-malli VE2 tarjoaa kaavoitusalueelle maastoa kunnioittavamman sekä tiestön 

ja kevyen liikenteen väyliensä kannalta johdonmukaisemman vaihtoehdon kuin 

VE1.  

-ongelmallinen, moottoriliikennetien risteysalueelta kaartuvassa alamäessä si-

jaitseva Tiihalantien ja Herttualantien risteys tulisi siirtää n. 50 metriä länteen 

päin liikenneturvallisuuden parantamiseksi 

-Tiihalantie olisi tarkoituksenmukaista linjata tässä kohdin uuden risteyksen 

mukaan, kulkemaan lännempänä, kohti Katilan ja Ali-Marttilan tilojen välissä 

sijaitsevaa tietä 

-kevyen liikenteen reitti olisi tarkoituksenmukaista sijaita tämän ”uuden”  Tii-

halantien vierellä, eikä nykyisen Tiihalantien itäpuolella, jolloin se mm. rikkoisi 

suojelukohteen ja kulkisi valmiiden pihapiirien lävitse 

-Kevyen liikenteen reitin alitus mallin VE2 mukaisesti on tarpeellinen ja perus-

teltu 

 

Jouko Seppälä  

Esitetyt Rakennemallivaihtoehdot eivät ainakaan alueen eteläisimmän osan 

kohdalta edistä pyrkimystä säilyttää maiseman kulttuurihistoriallisia sekä luon-

toarvoja. Joutsiniemen ympäristön peltoaukeat ja vesistöt muodostavat arvok-

kaan kokonaisuuden mukaan luettuna myös alueen pohjoisosa, joka rajoittuu 

Joutsiniemen- ja Tiihalantiehen. Tiheän pientaloasutuksen sijoittaminen tälle 

alueelle rikkoo kokonaisuuden ja sotii em. arvoja vastaan. Rakentaminen Na-

tura-alueen reunalle on myös hyvin kyseenalaista ottaen huomioon sen aiheut-

taman häiriön lintuvesille. Rakentaminen haittaa suuressa määrin myös maan-

viljelyn harjoittamista, koska iso alue arvokasta peltomaata poistuu käytöstä. 

Näin ollen ei kyseisiä kaavavaihtoehtoja tältä osin voida pitää mitenkään hy-

väksyttävinä. 

 

Ilmo Salo 

Herttualan osayleiskaavaa suunnitellaan maakunnallisesti arvokkaaseen Hert-

tualan-Liuksialan-Jokioisten-Tiihalan kulttuurimaisemaan. Kaavoitustyö tapah-

tuu siis perin herkällä maisema-alueella, jolloin kulttuurisiin, maisemallisiin ja 

arkeologisiin arvoihin, sekä lähiseudun asukkaiden mielipiteisiin pitää kiinnittää 
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erityistä huomiota. Lähellä sijaitsevat myös Mäyrävuoren ja Huutijärven asuin-

alueet sekä Sarsan esihistorialliset alueet. Jokioisten ja Tiihalan arvokkaat pel-

tomaisemat ovat siten myös osittain suunnittelukohteina. Tiihalassa on sijain-

nut Kangasalan vanhimmat varsinaiset kyläalueet ja Sarsassa kivikautiset asuin-

alueet. 

Huutijärven ja Kangasalan asukkaana olen sitä mieltä, että Herttualan-Liuk-

sialan-Jokioisten ja Tiihalan erityisen arvokkaita peltomaisemia pitää suojella 

maisemaan ja kulttuuriarvoihin sopimattomalta rakentamiselta. Tämän takia 

ehdotan, että Ruutunauha-ehdotus hylätään kulttuurimaisemaan sopimatto-

mana. Kyseiseen kulttuurimaisemaan ehdottomasti paremmin sopisi Kyläso-

lut-ehdotus, koska se jättäisi asutuksen väleihin avoimia arvokkaita peltomai-

semia rakentamatta ja näin tulisi paremmin huomioitua alueen aiempi historia 

ja sen mukanaan tuomat kulttuuriarvot. Kyläsolut-ehdotuksessa Lahdentien 

varteen suunniteltua teollisuus- ja varastoaluetta ei pitäisi kuitenkaan missään 

tapauksessa siihen sijoittaa, sillä se sijaitsisi maisemallisesti arvokkaalla pelto-

alueella. Kangasalla on vaihtoehtoisia paikkoja teollisuusalueelle, jossa se ei tu-

hoaisi perinteisiä arvokkaita peltomaisemia. Asuinalueita suunniteltaessa pitää 

erityisen tarkkaan harkita, miten rakentaminen sopii tähän hienoon peltomai-

semaan, joten liian tiheää rakennuskantaa pitää välttää, koska se ei sovi aiem-

paan rakennettuun ympäristöön. 

 

Ehdotus läheisen Mäyrävuoren ja viereisen Lahdentien varressa olevan kos-

teikon suojelemiseksi. 

 

Kaava-alueella sijaitsee Mäyrävuoren kohdalla myös hieno kosteikkoalue, jota 

ei voi ajatella rakentamiselle tai muuhunkaan käyttöön (liite 3). Kyseisellä koh-

dalla Lahdentien pohjoispuolella sijaitsee kunnan omistama Mäyrävuoren kal-

lioalue, joka on kaavoissa merkitty virkistys- ja liikunta-alueeksi. Ehdotan, että 

kosteikkoalueen ja siihen rajoittuvaa Mäyrävuoren kallioalueen suojelua lisä-

tään. Molemmat alueet sopisivat erittäin hyvin luonnonsuojelualueiksi, joiden 

muodostamista tässä ehdotan. 

Mäyrävuori on harvinainen kallioalue, jossa on mm. pystysuoria kallioseinämiä 

ja louhikoita (liitteet 4-10), kallioille ja rinteelle hyvin sopeutuvaa puustoa sekä 

muuta kasvillisuutta. Mäyrävuoren huipulta avautuu upeat maisemat sekä Kirk-

kojärven suuntaan, että Jokioisten-Tiihalan peltomaisemille. 

Mäyrävuoren ja sen viereisen kosteikkoalueen muodostaminen luonnonsuoje-

lualueeksi takaisi paremmin tämän harvinaisen luonnonmuodostelman säily-

mistä koskemattomana tulevillekin sukupolville, joten tällaisen luontotyypin 

suojelulle olisi perusteet. Suojeltava kallioalue voisi olla se osa Mäyrävuoren 

kallioalueesta, joka jää nykyisen liikuntareitin yläpuolelle (Lahdentien puoli, liit-

teet 11 ja 12). Harkittavaksi voisi tulla myös se osa Mäyrävuoren virkistysmet-

säaluetta, joka on myös lähellä Huutijärven hautausmaata. Tärkeintä olisi kui-

tenkin varsinainen Mäyrävuoren kallioalue ja sitä edustava arvokas luonto-

tyyppi. Alueen suojelu ei estäisi alueen virkistyskäyttöä, vaan voisi sitä jopa 

kehittää, sillä Mäyrävuoren kallioalueelle olisi hyvä saada merkityt polut sekä 

laatia tilanteeseen sopivat liikkumisohjeet. Mäyrävuori on myös koettu yhdeksi 

Pirkanmaan parhaimmaksi ja suosituimmaksi kalliokiipeilykohteeksi. Nykyisin 

tämä harvinainen kallioalue on houkutellut myös asiatonta toimintaa, mm. vuo-

ren huipun puustoa on kaadettu ja pudotettu kalliolta alas. Luonnonsuojelu-

alueena tämän tyyppinen luonnonarvoja tuhoava toiminta varmaankin vähenisi, 

joten harvinainen luontokohde saisi arvoisensa kohtelun. Mäyrävuoren luon-

nonsuojelualue sopisi siten myös erityisen hyvin läheisen Jokioisten-Tiihalan-

Herttualan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja sitä hyvin 

täydentämään.  
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4.7 Mielipiteiden vaikutus suunnitelmiin 

 

Osayleiskaavaan on merkitty asemakaavoitettavia alueita mm. luonto- ja mai-

semaselvitysten perusteella, tavoitteena mahdollisimman hyvä kokonaisuus. 

Yksittäisten kiinteistörajojen mukainen suunnittelu ei siksi ole mahdollista. Tai-

vallammen pohjoispuoliselle alueelle on luontoselvityksessä osoitettu puskuri-

vyöhyke. Jokaiselle nykyiselle asuinkiinteistölle osoitetaan tulevissa asemakaa-

voissa kulku. Yleiskaavassa esitetään vain likimääräisiä pääkatujen paikkoja, 

jotka nekin tarkemmin ratkaistaan asemakaavoissa. 

 

Viljely on mahdollista osalla alueesta kaavamääräyksinkin varmistettuna. Alue 

rakentuu vähitellen asemakaavoituksen myötä, toteuttaminen kestää vuosia. 

Arvioidaan, että osayleiskaavan kokonaan rakentuminen kestäisi vuoteen 

2040. Viljelyä voi harjoittaa korttelialueiksikin osoitetuilla alueilla vielä pitkään. 

 

Tiihalantien linjausta on muutettu mielipiteissä esitetyllä tavalla vaihtoehdossa 

Kyläsolut. Kevyen liikenteen symboliset reittimerkinnät kaavakartalla eivät 

välttämättä tarkoita, että paikkaan rakennetaan erillinen väylä tai jalkakäytävä. 

Reitit voivat kulkea myös asuntokatuja pitkin. Arvokkaat kohteet otetaan huo-

mioon asemakaava- ja katusuunnittelussa. 

 

Rakentamisen myötä etelän puoleisen peltomaiseman rajaus muuttuu. Maise-

mavaikutusten arvioinnissa todetaan, että suunnitelmasta aiheutuu suuri muu-

tos alueen käyttötarkoituksessa ja maisemassa, ja rakentaminen peittää osin 

näkymät Joutsiniementieltä Säkkölänjärvelle ja päinvastoin. Uusi asutus sijoit-

tuu luonnoksissa kuitenkin nykyisen rakenteen tasolle Joutsiniementien var-

ressa, joten on katsottu, että maiseman laaja rajaus ei voimakkaasti muutu. 

Ehdotusvaiheessa pohditaan vielä maisemarajauksia. 

 

Kyläsolut-vaihtoehdossa nykyisiä näkymiä säilyy enemmän kuin Ruutunau-

hassa. Teollisuusalue muuttaa voimakkaasti nykyisiä maisemia. Lintuvesien 

osayleiskaava-alueella säilyy kuitenkin erittäin laajat alueet arvokkaita kulttuu-

rimaisemia, jotka voidaan katsoa arvokkaammiksi kuin valtatien viereinen pel-

toaukea. Ehdotusvaiheessa ratkaistaan teollisuusalueen muoto ja laajuus ot-

taen huomioon myös maisemavaikutuksia. 

 

Kaava-alueelle sijoittuva kosteikkoalue merkitään luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaaksi kohteeksi. Mäyrävuoren alue on arvokas kohde, mutta 

sitä aluetta ei tässä kaavassa käsitellä. Asiaa voidaan pohtia muussa yhteydessä. 

 

Rakennemalleista saadut mielipiteet otetaan huomioon myös jatkossa yhtä 

kaavaehdotuskarttaa laadittaessa. Luonnosvaiheessa on haluttu pitää edelleen 

kaksi toisistaan eroavaa vaihtoehtoa vaikutusten arvioinnin pohdinnassa. Esi-

tetyt asiat otetaan huomioon alustavaa ehdotusta laadittaessa. Ehdotusta laa-

dittaessa ei valita toista luonnosta vaan selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden 

ja luonnosvaihtoehtojen pohjalta laaditaan uusi suunnitelma. Ehdotus tulee ai-

kanaan nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Ote vuoden 1953 peruskartasta. Kartta: Peruskartta, 1953, Maanmittauslaitos 

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Inventointialueen rajaus: MH. Herttualan 

osayleiskaavan rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015. Yleiskaavan 

aikaisempi alue on rajattu karttaan sinisellä. 
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 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 
 

5.1 Alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 

Molemmat vaihtoehdot tukevat Kangasalan keskustan merkitystä yhdyskunta-

rakenteessa laajentaen sen ympäristössä asuin- ja työpaikkarakentamista. Ny-

kyinen harvaan asuttu taajamarakenne täydentyy uudella rakentamisella. Väes-

tönkehitys alueella on jaksottaista. 

Asemakaavoitettava alue laajenee valtatien eteläpuolelle. Toteutuva rakenta-

minen vähentää vähitellen viljelyalueiden määrää. 

Matalan tehokkuuden alueilla kaukolämpöverkosto ei todennäköisesti kan-

nata. Keskitettyjä ja uusiutuvan energian ratkaisuja on hyvä tarkastella suun-

nittelun edetessä. 

 

 

 

Kuva 17. Herttualaa sumussa keväällä 2016. Valokuva Markku Lahtinen 

 

 

 

 

 RUUTUNAUHA KYLÄSOLUT 

Asuminen ja 

palvelut 

Uudet asuinalueet sijoittu-

vat nauhamaisesti ruutukaa-

vamuotoon, painottuen län-

teen. Lahdentien varren ja 

terveyskeskuksen viereinen 

tiiviimpi asutus sijoittuu lä-

helle keskustaa, myös julki-

set palvelut. 

Rakentamisen ja palveluiden 

painopiste on alueen kes-

kellä. Prinssin alueella ra-

kenne katkeaa. Varsinkin Tii-

halantien alue on irrallaan 

muusta uudesta rakenteesta. 

Työpaikat Uusi työpaikka-alue sijoit-

tuu valtatien varteen 

omaksi kokonaisuudekseen. 

Uusi työpaikka-alue yhdistyy 

asuin-, työpaikka- ja palvelui-

den alueeseen. 

Virkistys ja 

luonto 

Alueen itä-länsisuuntainen 

puistoyhteys palvelee myös 

liikkujia. Kuohunlahden vir-

kistysalue voi kehittyä pa-

remmin. 

Natura-alueisiin on jätetty 

puskurivyöhyke. Kortteli-

alueet ulottuvat lähemmäksi 

lintujen ruokailupeltoja 

Kylä-Aakkulantien alueella. 

Puistoaluetta jää enemmän 

Herttualantien pohjoispuo-

lelle. 

Natura-alueisiin on jätetty 

puskurivyöhyke. Asuinkort-

telit ulottuvat lähemmäksi 

Taivallammin natura-aluetta 

ja sen puskurivyöhykettä. 

Yhdyskunta-

tekniset ver-

kostot ja ener-

giahuolto 

Alueen poikki kulkevaan 

siirtoviemäriin on mahdol-

lista liittää uutta verkostoa. 

 

Nykyinen siirtoviemärilinja 

jää irralleen korttelialueista. 
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5.2 Vaikutukset työpaikkoihin, elinkeinoihin ja palveluihin 

Työpaikkojen määrä alueella voi kasvaa uuden teollisuusalueen rakentumisella. 

Yleiskaavavaihtoehdot mahdollistavat myös nykyisen yritysalueen muuttumi-

sen kokonaan tai osittain asuinkäyttöön. 

Alkuvaiheessa pienet lapset ja koululaiset käyttävät todennäköisesti kunnan 

palveluita Huutijärvellä. Alueen mahdollisen pienten lasten yksikön rakentami-

nen ajoitetaan kunnan maankäytön toteuttamisohjelman kautta sovittaen ra-

kentaminen palvelujen riittävyyteen ja investointien rahoitukseen. 

Nykyinen latureitti säilyy alueen läpi. Ratsastusreittien toteuttamismahdolli-

suudet paranevat. Ratsastustallitoiminta voi jatkua alueella, laidunmahdollisuu-

det ja heinän kasvatus vaikeutuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUUTUNAUHA KYLÄSOLUT 

Varhaiskasva-

tus ja koulu 

Tilojen sijainti ohjaa kulkua 

keskustan suuntaan. Tiloja 

on mahdollista sijoittaa alu-

eelle hyödyntäen viereistä 

puistoaluetta. 

Tilat ovat koko Herttualan 

kannalta keskeisemmällä pai-

kalla. Tilat sijoittuvat lähelle 

yritystiloja, voivat hyödyntää 

nykyisiä rakenteita. Suunnit-

telu vaatii enemmän sovitta-

mista nykyiseen rakentee-

seen. 

Vanhuspalvelut Lähipalveluiden alueet mah-

dollistavat palveluiden si-

joittamisen. 

Työpaikkojen, palveluiden ja 

asumisen alueelle voidaan si-

joittaa monipuolisia palve-

luita. 

Terveyspalve-

lut 

Terveyskeskuksen vähäinen 

laajentuminen on mahdol-

lista. 

Terveyskeskuksen kortteli-

alue mahdollistaa rakennuk-

sen laajentumisen. 

Vapaa-ajan ja 

liikuntapalvelut 

Ratsastusreitti toimii pa-

remmin sen kulkiessa 

enemmän alueen ulkopuo-

lella. Puistoalueet sijoittuvat 

tasaisesti. 

Leikkipaikalle ja pallokentälle 

on enemmän tilaa. Puistoalu-

eet painottuvat länsiosiin. 

Kaupalliset pal-

velut, liikera-

kentaminen 

Tukee enemmän Kangas-

alan keskustaa uuden ra-

kenteen painottuessa län-

teen. 

Erikseen lähipalveluille osoi-

tettua aluetta ei ole, mutta 

pieni kauppa voi sijoittua 

yleiskaavan muullekin alu-

eelle. 

Viljely, puutar-

hat ja tallit 

Peltoja muuttuu enemmän 

asuinkäyttöön. Puutarha-

aluetta on osoitettu hieman 

laajemmin. 

Peltoja jää enemmän viljely-

käyttöön, osa alueista repa-

leisia. Ratsastustallin viereen 

jää peltoaluetta. 
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5.3 Liikenteelliset vaikutukset 

Liikenne Herttualan alueella vähitellen kasvaa. Herttualantien kokoojakatu-

luonne säilyy osittain nykyisellä paikallaan.  

Kävely-, pyöräily- ja ulkoilureitit parantuvat alueella uusien reittien rakentami-

sella, mutta myös alueen ulkopuolisille käyttäjille, jotka käyttävät nykyisin 

Herttualantietä ulkoiluun. Uudet ja kehitettävät valtatien alikulut parantavat 

huomattavasti tien estevaikutusta. 

Asukasmäärän kasvaessa bussireitti voi kulkea alueen läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUUTUNAUHA KYLÄSOLUT 

Kävelijät Kulku Alatielle on sujuvampi. 

Itäosassa muodostuu viih-

tyisä reitti alueen keskelle. 

Yhteys keskustaan on lyhy-

empi. Länsiosassa reitti kul-

kee irrallaan Herttualantien 

autoliikenteestä. 

Pyöräilijät Alueella on mahdollista valita 

monia reittejä. 

Alueella on mahdollista valita 

monia reittejä. Pääreitti on 

suorempi itä-länsisuunnassa. 

Henkilöau-

tot/katu-

verkko 

Liikenne jakautuu ruutukaa-

varakenteessa useammalle 

kadulle. 

Liikenne kuormittaa yhtä ko-

koojakatua. 

Joukkolii-

kenne 

Kulku linja-autoasemalle on 

pidempi. 

Kulku linja-autoasemalle on 

lyhyempi. 

Virkistys- ja 

ulkoilureitistö 

Ulkoilureitistö muodostuu 

vaihtelevaksi pienten asunto-

katujen verkostoksi. 

Luontopolku kulkee pidem-

män matkan Kylä-Aakkulan 

varressa. 

Ulkoilureitistö kulkee use-

ammin irrallaan autoliiken-

teestä. 

Luontopolku kulkee pellon 

reunassa Kylä-Aakkulan 

alussa. 

Liikenneym-

päristön tur-

vallisuus ja 

viihtyisyys 

Autoliikenteen jakautuessa 

useammalle kadulle, katujen 

varsilla liikkuminen on viih-

tyisämpää.  

Pohjoisemman kokoojaka-

dun melko suora linjaus vaatii 

kadun rakenteissa hidastavia 

elementtejä. 

Huutijärven eritasoliittymän 

ajoradan viereinen kulku pa-

rantaa nykytilannetta. 

Tiihalantien alku on viih-

tyisämpi ajoneuvoliikenteen 

kulkiessa pääosin uudella lin-

jauksella. 

Herttualantien mutka hidas-

taa autojen nopeuksia. 

Huutijärven eritasoliittymän 

alikulku on viihtyisämpi ja 

turvallisempi kuin ylikulku. 
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5.4 Ympäristövaikutukset 

 
Luonto 

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotusta varten laaditaan natura-arviointi Kirkko-

järven alueen osalta käsittäen Herttualan uuden taajama-aluemerkinnän. Arvi-

oinnin pohjana käytetään Herttualan osayleiskaavaluonnoksia. Osayleiskaa-

vasta ei luonnosvaiheessa tehdä omaa erillistä luontovaikutusten arviointia, 

edellä mainittu natura-arviointi lisätään osayleiskaavan materiaaleihin. 

 

Alueelta laadittua luontoselvitystä (Ramboll, 2015) ja siinä esiin tuotuja suosi-

tuksia on käytetty suunnittelun lähtökohtana. 

 

Ulkoilu- ja virkistysalueita ei ole merkitty natura-alueiden tai lintujen levähdys- 

ja ruokailupeltojen suuntaan. Nykyinen luontopolku on merkitty nykyiselle pai-

kalleen lukuun ottamatta uuden korttelin kiertämistä Kylä-Aakkulantien alussa. 

 

Ilmastonmuutos 

Alue sijoittuu pienilmastoltaan edulliselle paikalle ja on siten energiataloudel-

lista. Uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia on. Rakentaminen täydentää 

nykyistä harvaan rakennettua taajamaa. Alue sijoittuu kuitenkin yhdyskuntara-

kenteen autovyöhykkeelle eikä näköpiirissä ole joukkoliikennevyöhykkeen 

muodostuminen. 

 

Melu 

Valtatien lisääntyvä liikenne ja leventämissuunnitelmat aiheuttavat melun li-

sääntymistä alueella. Melulta suojaisten pihatilojen muodostamisesta on an-

nettu kaavaluonnoksissa yleismääräys. Valtatien melua voidaan estää erilaisilla 

melusuojausmenetelmillä. Teollisuusalue suojaa asuinalueita valtatien melulta. 

 

Asuntojen sijoittaminen aivan muuntamon viereen voi aiheuttaa riskin matala-

taajuusmelusta. Melua mitataan asemakaavoitusvaiheessa tarkemmin asunto-

jen oikean etäisyyden arvioimiseksi. 

 

 

 

 

 
 RUUTUNAUHA KYLÄSOLUT 

Luonto Korttelialueet ulottuvat lä-

hemmäksi lintujen ruokailu-

peltoa lounaassa. Lauvalan 

eteläpuolinen kortteli ulot-

tuu lähemmäksi Kirkkojär-

ven rantaa. Kirkkojärven 

rannassa on maa- ja metsä-

talousaluetta koko matkal-

taan. 

Ratsastusreitti saattaa vä-

häisesti häiritä pellolla le-

vähtäviä Kylä-Aakkulantien 

alueella pellon puolella. 

Vähäisesti täydentyvä pienta-

loalue ulottuu Kirkkojärven 

rantaan. 

Terveyskeskuksen kortteli 

ulottuu lähemmäksi Kuohun-

lahtea ja hieman Kuohunlah-

den rantalehtorajauksen kul-

maan. 

Ekologinen yhteys kosteikon 

ja Taivallammen välillä on 

voimakkaampi. 

Melu Asemakaavoitettavaa asuin-

aluetta sijoittuu hieman 

enemmän lähemmäksi Lah-

dentietä. 

Teollisuuskortteli suojaa rat-

sastustallin läheistä aluetta 

melulta. 

Hulevedet Rakentamisen aikana kiinto-

aineskuormitus järviin on 

kohtalainen, koska kortteli-

alueet sijoittuvat pääosin 

vähemmän eroosioherkille 

alueille.  

Rakentamisen aikana kiinto-

aineskuormitus järviin voi 

olla paikoin voimakasta, 

koska korttelialueet sijoittu-

vat osittain myös eroosiolle 

herkemmille alueille.   
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Hulevedet 

Kuormituksen hallinta edellyttää työmaavesien imeyttämistä mahdollisimman 

paljon. Työmaiden kuivatusvedet tulee käsitellä laskeuttamalla ennen ojastoon 

laskemista. Erityisesti teollisuusalueen osalta työmaavesien hallintaan tulee 

kiinnittää huomiota (vedet johtuvat viitasammakoiden elinalueelle). 

 

Rakentamisen jälkeen kuormitusta voidaan hallita kiinteistökohtaisilla ratkai-

suilla (normaalit sateet) ja yleisille alueille sijoittuvilla viivytysrakenteilla poik-

keustilanteiden rankkasateet. 

 

Taivallammiin johtavilla virtausreiteillä on tilaa yleisille alueille rakennettaville 

viivytyksille melko niukasti. Tämä johtaa tiukempiin kiinteistökohtaisiin viivy-

tystarpeisiin. Avouomille tulee jättää riittävästi (väh. 20 m) tilaa, jotta uomia 

terassoimalla voidaan toteuttaa viivytystilavuutta. Pääuomien eroosiosuojaus 

ja riittävän loivaksi luiskaaminen on tärkeää. 

 

Ennen Taivallampea kosteikkojen perustaminen on mahdollista, mutta alueen 

entinen käyttö viljelysmaana saattaa rajoittaa ratkaisun käyttökelpoisuuttaa 

maan korkean fosforipitoisuuden vuoksi. (Kosteikko voi toimia fosforihuuh-

toutuman lähteenä.) 

(Herttualan hulevesiselvityksen II vaihe. Ramboll, 2016) 

 

 

Taajamakuva, maisema, rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö 

Osayleiskaavan uudet korttelialueet sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaan 

maisema-alueen pohjoisreunaan muuttaen voimakkaasti maisemaa valtatien 

eteläpuolisella alueella. 

 

Luonnosvaihtoehdoista on laadittu erillinen maisemavaikutusten arviointi 

(Pirkanmaan maakuntamuseo, 2016). Kaavaluonnosten osoittamalla rakenta-

misella tulee olemaan merkittäviä ja myös haitallisia vaikutuksia sekä alueen 

kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

 

Merkittävimmät kulttuuriympäristökohteet on merkitty säilytettäväksi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Maakunnallisesti 

arvokas maisema-alue. (Kat-

koviiva nykyinen, vihreä viiva 

uusi ehdotus)  

 RUUTUNAUHA KYLÄSOLUT 

Taajamakuva, 

maisema, ra-

kennettu ym-

päristö ja kult-

tuuriperintö 

 

Mahdollisuus toteuttaa alue 

perinteisen ruutukaava-alu-

een mukaisesti, jossa katu-

tila on olennainen ja viih-

tyisä piirre kaupunginosan 

miljöökuvassa.  

Sopii maisemaan heikom-

min. 

Asuinkorttelit sijoittuvat lä-

hemmäksi Herttualan kylä-

tonttia. 

Suunnitelma noudattelee 

maaseudulle tyypillistä kylä-

mäistä rakennetta, jossa tii-

viimmin asuttujen alueiden 

välissä on avoimia peltokais-

taleita. 

Avoimia näkymiä jää enem-

män. 

Herttualan kylätontin ympä-

rille jää enemmän tilaa. 
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5.5 Taloudelliset vaikutukset 

Uusien asemakaavoitettavien alueiden toteuttaminen, kadut, verkostot, puis-

tot sekä palvelutilojen rakentaminen, vaatii erittäin paljon investointeja. Ra-

kentamisen lisäksi kunnalle muodostuu kustannuksia alueen infran ja raken-

nusten ylläpidosta. 

Asuntojen rakentamisella Herttualaan, keskustan läheisyyteen, kasvatetaan 

myös keskustan kaupallisten palvelujen käyttäjien määrää. Keskustan palvelui-

den tukeminen on taloudellisesti kannatettavaa. Keskustan imago ja houkutte-

levuus paranevat asuinpaikkana ja vierailukohteena. 

Uusien toimitilatonttien muodostaminen monipuolisesti kunnassa tuo työpaik-

koja. Ratsastus- ja tallitoiminta jää ahtaammalle, mutta uusien reittien mahdol-

lisuuksia tutkitaan. 

5.6 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Nykyisten alueen asukkaiden elinympäristö muuttuu voimakkaasti uuden ra-

kentamisen myötä, mutta vähitellen. Näkymät muuttuvat avoimista peltomai-

semista rakennetuiksi. Alueen vilkkaus moninkertaistuu rakentamisen ja uu-

sien asukkaiden myötä. Alueen tiivistymiseen sopeutuminen vaatii aikansa. 

Uusi valtatien varren rakentaminen suojaa myös nykyistä asutusta valtatien 

melulta. Valtatien mahdolliset melusuojaukset estävät melua valtatieltä. Hert-

tualantien ja muidenkin katujen liikennemäärät kasvavat, mikä aiheuttaa häi-

riötä. Joillakin alueella Herttualantien liikennehäiriö taas vähenee kun tien lin-

jaus muuttuu. 

Täydennysrakentaminen mahdollistaa bussireitin suunnittelun alueen läpi mikä 

lyhentää nykyisten asukkaiden matkaa bussipysäkille. Uusia kävely-, pyöräily- ja 

virkistysreittejä on mahdollista hyödyntää. Puistoja rakennetaan alueelle. 

 

 

 

 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN  

6.1 Toteutus 

Herttualan osayleiskaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin alueen ole-

tetaan toteutuneen. Osayleiskaavan tavoitteet otetaan huomioon vaiheittain 

toteutuvassa asemakaavoituksessa ja muussa suunnittelussa.  

Alueen toteuttaminen ajoitetaan kokonaisvaltaisesti kunnan maankäytön to-

teuttamisohjelman kautta sovittaen rakentaminen palvelujen riittävyyteen ja 

investointien rahoitukseen. Asemakaavoituksen ja toteutuksen on suunniteltu 

lähtevän liikkeelle alueen länsiosasta. 

Uusien latu-, ulkoilu- ja ratsastusreittien sijainti ja toteuttaminen sovitaan 

maanomistajien kanssa alueilla, jotka jäävät ensi vaiheessa asemakaavan ulko-

puolelle.  

6.2 Yhdyskuntarakenteen riskianalyysi 

Aluevarausten toteuttamisjärjestys ja ajoitus määritellään kunnan maankäytön 

ja palveluverkon toteuttamisohjelmissa. Hankkeiden toteutusaikataulut rat-

kaistaan vuosittain talousarviokäsittelyssä. Uusilla alueilla voi olla haasteellista 

muodostaa järkeviä kokonaisuuksia, kun maanomistus on pirstaleista ja tällä 

hetkellä pääosin yksityisessä omistuksessa. 

Jos alueen rakentuminen jää puolitiehen, ja bussilinja ja Lahdentien alikulut ei-

vät todennäköisesti toteudu riittävässä määrin, ja siten autovyöhykkeeksi. 
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 SELVITYKSET 

7.1 Yleiskaavoitusta varten valmistuneet selvitykset  

 Herttualan osayleiskaavan meluselvitys, luonnos. Sito, 2016. 

 Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman 

inventointi. Pirkanmaan maakuntamuseo, 2015. 

 Maisemallisten vaikutusten arviointi, Pirkanmaan maakuntamuseo, 

2016. 

 Herttualan hulevesiselvityksen I ja II vaihe. Ramboll, 2016. 

 Herttualan osayleiskaava luontoselvitys. Ramboll, 2016. 

 Herttualan osayleiskaava-alueen ja Herttualantien asemakaava-alueen 

arkeologinen inventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & 

Luoto, 2013. 

 

7.2 Yleiskaavoituksen ehdotusvaiheen selvitykset  

 Natura-arviointi Pirkanmaan maakuntakaavaehdotukseen liittyen. 

 Hulevesiselvitys III vaihe. 

 Meluselvitys II vaihe 

 Liikennetarkastelu 

 Energiatarkastelu 

 Vesihuollon runkoselvitys 

 

7.3 Aiemmin tehtyjä selvityksiä tai suunnitelmia 

Vuosien varrella on tehty kaava-aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia: 

o Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysin-

ventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013. Pirkanmaan 

liitto, 2013.  

o Herttualan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset. Ympäristösuun-

nittelu Enviro Oy, 2006.  

o Valtatie 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000-alueen 

kohdalla Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys. Pirkan-

maan liitto ja Hämeen tiepiiri, 2005.  

o Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelmassa, v. 2004 

o Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2004. 

o Valtatie 12 Suorama – Huutijärvi. Alustava yleissuunnitelma v. 1997 

o Kangasalan maisema-analyysi, 2010. Tampereen Infra, Suunnittelupalvelut. 

 

Lintuvesien osayleiskaavan raportit ja selvitykset: 

o Raportti 1. Tavoitteet ja ohjelmointi. 1997. 

o Raportti 2A ja B. Lähtöaineisto ja -kartat. 1997. 

o Raportti 3. Luontoselvitykset.1997. 

o Raportti 4. Vaikutusten arviointiohjelma. 1997. 

o Raportti 5. Ensimmäinen palauteraportti. 

o Raportti 6. Vaihtoehdot. Kehitetyt maankäyttöluonnokset ja niiden vai-

kutukset. (Sis luontovaikutusten arvioinnin) 1998. 

o Raportti 7. Toinen palauteraportti. 19.1.1999. 

o Raportti 8. Selostus. Osayleiskaavaehdotus. 19.10.1999.  

o -Sis. Luontovaikutusten arvioinnin tarkistuksen.  

o Raportti 9. Loppuraportti. 10.10. 2000.  

o -Sis. vaikutukset lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Kaavaehdotuksen luon-

tovaikutusten arvioinnin täydennys.  

 

 

 Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA ja yleissuunnitelma, Ympä-

ristövaikutusten arviointiohjelma. Raportti 48/2015. 

 Liikenneviraston maanteiden meluselvitys - EU:n ympäristome-

ludirektiivin (2002/49/EY) mukainen meluselvitys. Liikennevi-

rasto, 2012. 

 Viheralueiden nykytilaselvitys, 2012 

 Kangasalan viheralueohjelma 2008–2030 

 Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011-2030 
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 SUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU JA 

OSALLISTUMINEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportteja laaditaan työn kuluessa seuraavan alustavan aikatau-

lun mukaisesti: 

 Raportti 1. Lähtöaineisto ja tavoitteet. Syksy 2015. 

 

 Raportti 2. Osayleiskaavaluonnos. Kevät 2016. 

 

 Raportti 3. Luonnoksen palauteraportti Syksy 2016. 

 

 Raportti 4. Osayleiskaavaehdotus Syksy 2016. 

 

 Raportti 5. Ehdotuksen palauteraportti Talvi 2017. 

 

 Raportti 6. Osayleiskaavan selostus 2017. 

 

 

Luonnosvaihe 2016 

 Kaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä 
keväällä 2016 

 Mielipidekysely netissä 

Ehdotusvaihe 2016-2017 

 Luonnoksista saadun palautteen kä-
sittely ja kaavaehdotuksen valmistelu 

 Mahdolliset lisäselvitykset 
 Kaavaehdotus nähtäville syksyllä 

2016 
 Ehdotuksesta saadun palautteen kä-

sittely 

 Yleisötilaisuus luonnosten 
nähtävilläoloaikana 

 Osallisten mielipiteet sekä 
viranomaisten yritysten ja 
yhdistysten lausunnot 

Hyväksymisvaihe 2017 
 Valtuusto hyväksyy kaavan 
 Kuulutus voimaantulosta Kangasalan 

Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja 
sähköisellä ilmoitustaululla 

Aloitus ja tavoitevaihe 2015 
 Kaavan tavoitteiden ja rakennemalli-

vaihtoehtojen hyväksyminen 2015 
 OAS ja rakennemallit nähtävillä syk-

syllä 2015 


