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Kangasala - Herttualan osayleiskaava 
- Kahden kaavavaihtoehdon vaikutusten arviointi 2016 
 

Miia Hinnerichsen ja Hannele Kuitunen, Pirkanmaan maakuntamuseo 

 

Vaihtoehto 1: kaksi pääkatua, 
nauhamainen ruutukaavamodifikaatio 

Vaihtoehto 2: kolme erillistä kyläsolua 

 
Herttualan osayleiskaavan vaihtoehto 1 ja rakennetun 
ympäristön ja maiseman inventoinnissa todetut 
tärkeimmät näkymät. 

 
Herttualan osayleiskaavan vaihtoehto 3 ja rakennetun 
ympäristön ja maiseman inventoinnissa todetut 
tärkeimmät näkymät. 

 
Yleisiä huomioita 

- Kaavalla tulee olemaan merkittäviä ja myös 
haitallisia vaikutuksia sekä alueen 
kulttuurihistoriallisiin että maisemallisiin arvoihin 

- Yleisilmeeltään raskaampi ja tiiviimpi, alueen 
maisemaan heikommin sopiva kuin vaihtoehto 2 

+ Ei ole pyritty luomaan 1990-2010-luvulle tyypillistä 
pientaloaluetta, jossa on puumainen päättyvien 
katujen verkko ja niillä talot, vaan pyritty 
perinteisempään, alueelle paremmin sopivaan, 
huokoisempaan muotoon 

- Kaava-alueen itäpään rajausta on muutettu siten, 
että mukaan on otettu inventoimattomia 
rakennettuja alueita 

- Vaikutusten arviointi on tehty yleispiirteisten 
maankäytön suunnitelmakaavioiden perusteella, 
joissa tarkempaa rakentamistapaa (rakentamisen 
volyymi, korkeudet tms.) ei ole vielä määritelty 

- Rakennettujen alueiden rajautuminen eteläosan 
arvokkaaseen avoimeen peltomaiseman on haaste 

 

 
Yleisiä huomioita 

- Kaavalla tulee olemaan merkittäviä ja myös 
haitallisia vaikutuksia sekä alueen 
kulttuurihistoriallisiin että maisemallisiin arvoihin 

+ Yleisilmeeltään vaihtelevampi, kevyempi ja 
paremmin alueen maisemaan sopiva kuin 
vaihtoehto 1, koska kyläsolujen väliin jää avoimia 
näkymiä 

+ Noudattelee maaseudulle tyypillistä kylämäistä 
rakennetta, jossa tiiviimmin asuttujen alueiden 
välissä on avoimia peltokaistaleita 

+ Ei ole pyritty 1990-2010-luvulle tyypilliseen 
pientaloalueeseen, jossa on puumainen päättyvien 
katujen verkko ja niiden varsilla tontit, vaan pyritty 
perinteisempään, alueelle paremmin sopivan, 
huokoisempaan muotoon 

+ Alueen topografia ja luonto (metsät, pellot) 
huomioitu hieman ruutukaavavaihtoehtoa 
paremmin 

- Kaava-alueen itäpään rajausta on muutettu siten, 
että mukaan on otettu inventoimattomia 
rakennettuja alueita 
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- Vaikutusten arviointi on tehty yleispiirteisten 
maankäytön suunnitelmakaavioiden perusteella, 
joissa tarkempaa rakentamistapaa (rakentamisen 
volyymi, korkeudet tms.) ei ole vielä määritelty 

- Rakennettujen alueiden rajautuminen eteläosan 
arvokkaaseen avoimeen peltomaiseman on haaste 

 

Rakentaminen 

- Asuinrakentaminen Eerolan tuntumassa: 

Rivi- ja kerrostalorakentamista sekä päiväkoti 
Eerolan 1920-luvulla muodostuneen 
tilakeskuksen luoteis-, länsi- ja 
lounaispuolelle, aiemmin viljeltynä oleilla 
alueille 

Eerolan maisemallinen asema perustuu sen 
sijaintiin peltojen ympäröimällä kukkulalla 

Korkea, peittävä tai liian tiivis rakentaminen 
lähiympäristössä, erityisesti lounaispuolella 
on uhka kohteen maisemalliselle asemalle 

+ Asuinrakentaminen Ala-Eerolan tuntumassa: 

Tilakeskuksen ympärille on jätetty jonkin 
verran väljyyttä, jotta se erottuisi selkeämmin 
uudesta rakentamisesta ja sen 
maisemallinen asema säilyisi paremmin 

- Asuinrakentaminen Lauvalan lounaispuolella: 

Tiivis omakotirakentamiselle varattu 
korttelialue aiemmin rakentamattomalle, 
vähintään 1600-luvulta asti viljeltynä olleelle 
avoimelle peltoalueelle Kylä-Aakkulantien 
varteen 

Suuri muutos alueen käyttötarkoituksessa ja 
maisemassa, peittää näkymät 
Herttualantieltä Kirkkojärvelle ja päinvastoin, 
uhka alueen kulttuurihistoriallisille ja 
maisemallisille arvoille 

 

- Asuinrakentaminen Herttualan kylätontin 
tuntumassa: 

Kylä-Aakkulantien kaakkoispuolelle, 1600-
luvulta 1970-luvulle viljeltynä olleelle 
peltoalueelle on varattu tontit viiden 
omakotitalon rakentamiselle 

Tien vastakkaisella puolella on vähintään 
1600-luvulta asti asuttuna ollut Herttualan 
kylän kylätontti, jonka maisemallinen 
merkitys syntyy tiiviisti rakennetun kylätontin 
ja sitä ympäröivän avoimen peltomaiseman 
vuoropuhelusta, voimakas muutos alueen 
käyttötarkoituksessa, rakentaminen on uhka 
kohteen maisemalliselle asemalle 

Rakentaminen 

- Asuinrakentaminen Eerolan tuntumassa: 

Rivi- ja kerrostalorakentamista Eerolan 
1920-luvulla muodostuneen tilakeskuksen 
luoteis-, länsi- ja lounaispuolella, aiemmin 
viljeltynä oleilla alueilla 

Eerolan maisemallinen asema alueella on 
merkittävä ja perustuu sen sijaintiin peltojen 
ympäröimällä kukkulalla 

Korkea, peittävä tai liian tiivis rakentaminen 
lähiympäristössä, erityisesti lounaispuolella 
on uhka kohteen maisemalliselle asemalle 

+ Asuinrakentaminen Ala-Eerolan tuntumassa: 

Tilakeskuksen ympärille on jätetty väljyyttä 
vielä enemmän kuin vaihtoehdossa 1, jotta 
se erottuisi uudesta rakentamisesta ja sen 
maisemallinen asema säilyisi paremmin 

- Asuinrakentaminen Lauvalan lounaispuolella: 

Tiivis rivitalorakentamiselle varattu 
korttelialue aiemmin rakentamattomalle, 
vähintään 1600-luvulta asti viljeltynä olleelle 
avoimella peltoalueelle Kylä-Aakkulantien 
varteen 

Suuri muutos alueen käyttötarkoituksessa 
ja maisemassa, peittää näkymät 
Herttualantieltä Kirkkojärvelle ja 
päinvastoin, uhka alueen 
kulttuurihistoriallisille ja maisemallisille 
arvoille 

- Asuinrakentaminen Herttualan kylätontin 
tuntumassa: 

Kylä-Aakkulantien kaakkoispuolelle, 1600-
luvulta 1970-luvulle viljeltynä olleelle 
peltoalueelle on varattu tontit kuuden 
omakotitalon rakentamiselle 

Tien vastakkaisella puolella on vähintään 
1600-luvulta asti asuttuna ollut Herttualan 
kylän kylätontti, jonka maisemallinen 
merkitys syntyy tiiviisti rakennetun 
kylätontin ja sitä ympäröivän avoimen 
peltomaiseman vuoropuhelusta, voimakas 
muutos alueen käyttötarkoituksessa, 
rakentaminen on uhka kohteen 
maisemalliselle asemalle 
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- Asuinrakentaminen jälleenrakennuskauden 
pientilojen/omakotitalojen ympärillä: 

Jälleenrakennuskauden pientilat/omakotitalot 
otettu osaksi uutta pientalorakentamista, 
mutta pihapiirit sijoittuvat väljemmin 
puistojen/rakentamattomien alueiden 
reunoille 

Rivitalorakentamista pienimittakaavaisten 
jälleenrakennuskauden talojen ympärillä, 
uhka rakennusten maisemallisille arvoille ja 
ymmärrettävyydelle 

 

- Asuinrakentaminen Yli-Marttilan tuntumassa: 

Rivitalorakentamista suunniteltu Yli-Marttilan 
1800-luvulla muodostuneen tilakeskuksen 
etelä-, lounais- ja länsipuolelle, aiemmin 
viljeltynä oleille alueille 

Yli-Marttilan maisemallinen asema on 
merkittävä ja perustuu sen sijaintiin peltoihin 
rajautuvalla kukkulalla 

Korkea, peittävä tai liian tiivis rakentaminen 
lähiympäristössä, erityisesti eteläpuolella on 
uhka kohteen maisemalliselle asemalle 

- Asuinrakentaminen Joutsiniementien varressa: 

Tiivis omakoti- ja rivitalorakentamiselle 
varattu alue aiemmin rakentamattomalle, 
vähintään 1600-luvulta asti viljeltynä olleelle 
avoimelle peltoalueelle Joutsiniementien 
molemmin puolin 

Suuri muutos alueen käyttötarkoituksessa ja 
maisemassa, peittää osin näkymät 
Joutsiniementieltä Säkkölänjärvelle ja 
päinvastoin 

- Työpaikka-alue Lahdentien tuntumassa: 

Laaja alue, volyymiltaan raskasta 
rakentamista aiemmin rakentamattomalle 
avoimelle peltoaukealle 

Suuri muutos maisemassa, peittää näkymät 
Lahdentieltä Herttualantielle ja päinvastoin 

Maiseman kannalta tämä voisi kuitenkin olla 
hyvin suunniteltuna parempi ratkaisu kuin 
melun vuoksi tienvarteen rakennettavat 
meluaidat tai -vallit. 

- Asuinrakentaminen jälleenrakennuskauden 
pientilojen/omakotitalojen ympärillä: 

Jälleenrakennuskauden 
pientilat/omakotitalot otettu tiiviimmin osaksi 
uutta pientalorakentamista 

Rivitalorakentamista pienimittakaavaisten 
jälleenrakennuskauden talojen ympärillä, 
uhka rakennusten maisemallisille arvoille ja 
ymmärrettävyydelle 

 

 

- Asuinrakentaminen Yli-Marttilan tuntumassa: 

Omakoti- ja rivitalorakentamista Yli-
Marttilan 1800-luvulla muodostuneen 
tilakeskuksen etelä-, lounais- ja 
länsipuolelle, aiemmin viljeltynä oleille 
alueille 

Yli-Marttilan maisemallinen asema alueella 
on merkittävä ja perustuu sen sijaintiin 
peltoihin rajautuvalla kukkulalla 

Korkea, peittävä tai liian tiivis rakentaminen 
lähiympäristössä, erityisesti eteläpuolella 
on uhka kohteen maisemalliselle asemalle 

- Asuinrakentaminen Joutsiniementien varressa: 

Tiivis omakoti- ja rivitalorakentamiselle 
varattu alue aiemmin rakentamattomalle, 
vähintään 1600-luvulta asti viljeltynä olleelle 
avoimelle peltoalueelle Joutsiniementien 
molemmin puolin 

Suuri muutos alueen käyttötarkoituksessa 
ja maisemassa, peittää osin näkymät 
Joutsiniementieltä Säkkölänjärvelle ja 
päinvastoin 

- Työpaikka-alue Lahdentien tuntumassa: 

Laajahko, mutta muotonsa ja 
suojavyöhykkeensä vuoksi vaihtoehtoa 1 
parempi aluevaraus, volyymiltaan raskaalle 
hallirakentamiselle aiemmin 
rakentamattomalle avoimelle peltoaukealle 

Suuri muutos maisemassa, peittää osin 
näkymät Lahdentieltä Herttualantielle ja 
päinvastoin 

Maiseman kannalta tämä voisi kuitenkin 
olla hyvin suunniteltuna parempi ratkaisu 
kuin melun vuoksi tienvarteen 
rakennettavat meluaidat tai -vallit. 
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Tiet 

+ Vanha tieyhteys Eerolan ja Ala-Eerolan välissä on 
säilytetty 

+ Vanha tielinja Huutijärveltä Jokioisiin on säilytetty 

+ Kylä-Aakkulantien ja Herttualantien alkuosan 
vanha tielinja kirkolta Herttualan kylään on säilytetty 

Tiet 

+ Vaihtoehto 2 hyödyntää olemassa olevia tielinjoja 
vielä enemmän kuin vaihtoehto 1 

+ Vanha tieyhteys Eerolan ja Ala-Eerolan välissä on 
säilytetty 

+ Kylä-Aakkulantien ja Herttualantien alkuosan 
vanha tielinja kirkolta Herttualan kylään on säilytetty 

- Vanha tielinja Huutijärveltä Jokioisiin on säilytetty, 
mutta sen rinnalle on muodostettu toinen tielinja, 
joka rikkoo vanhan peltomaiseman ja tekee 
tieverkosta sekavan 

 

Näkymät 

+ tärkeimmät näkymäsuunnat on pyritty 
säilyttämään avoimina 

- Alueen sisäisistä näkymistä osa menetetään 
rakentamisen vuoksi, mm. työpaikka-alueen vuoksi 
Lahdentieltä etelään, asuinrakentamisen vuoksi 
osin alueen itäosan näkymät Säkkölänjärvelle sekä 
Herttualantieltä Kirkkojärvelle 

Näkymät 

+ Tärkeimmät näkymäsuunnat ja myös osa alueen 
sisäisistä näkymistä on säilytetty avoimina, jonkin 
verran vaihtoehtoa 1 paremmin 

- Jotkin alueen sisäisistä näkymistä menetetään 
rakentamisen vuoksi, mm. osin työpaikka-alueen 
vuoksi Lahdentieltä etelään, osin 
asuinrakentamisen vuoksi alueen itäosan näkymät 
Säkkölänjärvelle sekä Herttualantieltä Kirkkojärvelle 

 

 


