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1 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 
Herttualan osayleiskaava-alue sijaitsee Kangasalan keskustasta 
kaakkoon, Kirkkojärven itäpuolisilla peltoaukeilla. Kaava-alue sijoit-
tuu valtatien 12 eteläpuolelle lukuun ottamatta terveyskeskuksen 
aluetta. Kaava-alue rajautuu luoteessa Keskustan osayleiskaava-
alueeseen ja pohjoisessa Lahdentiehen (Vt 12). Lintuvesien 
osayleiskaava rajaa aluetta Kirkkojärven suunnassa ja idässä kaa-
valla on tarkoitus muuttaa nykyistä Lintuvesien osayleiskaavaa. 

Herttualan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se 
ohjaa tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja raken-
tamiseen liittyvää päätöksentekoa. 

Alue sijoittuu Kirkkoharjun eteläpuoliselle peltoalueelle, jossa kan-
gasmaa taittuu hienojakoisemmalle maaperälle raivattuun peltomai-
semaan. Taajaman välittömät peltoalueet samoin kuin harjun etelä-
rinne on rakennettu 1900-luvun puolivälistä lähtien. Herttualan alue 
on vanhaa asuinseutua, 1500-luvun kartoissa näkyy Herttualan ja 
Jokioisten kylissä taloja. Nykyisellään alue on melko harvaan asut-
tua. Alueella asuu 110 asukasta. (tilanne 4.5.2015). 

Herttuala on lähellä keskustaa, jossa on monipuolisia kaupallisia 
palveluita, mm. tori sekä julkisia palveluita kuten kirjasto, erilaiset 
virastot. Lähimmät koulut ovat Huutijärven ja Kirkkoharjun koulut. 

Kaava-alueella on jonkin verran yritystoimintaa, joka sijoittuu pää-
osin kaava-alueen itäosaan, Herttualantien ja Tiihalantien varsille. 
Tiihalantiellä toimii kaksi puutarhaa. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Yleiskaava-alue on rajattu karttaan sinisellä. 
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2 SUUNNITTELUTILANNE 

2.1 Pirkanmaan 1. Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa on alue merkitty osittain selvitysalueeksi (se). 
Maaseutualueella on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Valtatie 12 on 
merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Kirkkojärven ympäri 
kulkee ulkoilureitti (luontopolku). Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaise-
ma on maakunnallisesti arvokas maisema-alue (vaakaviivoitus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Pirkanmaan 1. maakuntakaava. 

 

 

2.2 Pirkanmaan 2. maakuntakaavaluonnos 
Pirkanmaan 2. maa-
kuntakaava on te-
keillä ja luonnos oli 
nähtävillä keväällä 
2015. 

Herttualaan on osoi-
tettu taajamatoimin-
tojen aluetta (A), 
virkistysaluetta (V). 
Vaakaraidoitus ku-
vaa maakunnallises-
ti arvokasta maise-
ma-aluetta ja vino-
raidoitus maakun-
nallisesti arvokasta 
kulttuuriympäristöä.
  Kuva 3. Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos. 

2.3 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunni-
telma 2040 

Kangasalan suunnassa 
kasvu ohjataan Kangas-
alan keskustaan ja jouk-
koliikenteen laatukäytä-
vän varteen sekoittu-
neena ja nykyrakennetta 
täydentäen. Täydentyvä 
asutus tukee olemassa 
olevia palveluita. 

Kuva 4. Ote Tampereen 
kaupunkiseudun rakenne-
suunnitelmasta. 
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2.4 Yleiskaavatilanne 
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton Taajamien 
osayleiskaava 1992, joka on sisällöltään vanhentunut sekä Lintu-
vesien osayleiskaava kaava-alueen itäosassa.  

Kaava-alue rajoittuu koillisessa Vehoniemen harjualueen osayleis-
kaavaan vuodelta 1983. Luoteessa kaava-alue rajoittuu Keskustan 
osayleiskaavaan ja pohjoisessa Taajamien osayleiskaavaan vuodel-
ta 2000. 

Lintuvesien osayleiskaava 

Herttualan alue oli mukana Lintuvesien osayleiskaavan suunnittelu-
alueessa. Tavoitteena oli ratkaista mm. lintuvesinä arvokkaiden 
Natura-alueiden alueen maankäyttö ja suojelu. Lintuvesien 
osayleiskaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallin-
to-oikeus kumosi valtuuston hyväksymispäätöksen Herttualan osal-
ta. Hallinto-oikeus päätti, että sijoittaessaan uutta pientalorakenta-
mista Kirkkojärven rannan pelloille kaavan vaikutukset Natura-
alueen arvoihin ovat liian kielteisiä.  

Kunta valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, joka piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen. Korkein 
hallinto-oikeus jätti vahvistamatta lintuvesien osayleiskaavan hyväk-
symispäätöksen siltä osin kuin se koski Herttualan alueen osoitta-
mista asuinpientalojen rakentamiseen ja Lahdentien muuttamista 
moottoritieksi. Herttualan alueen rakentamisen kaavan esittämällä 
tavalla katsottiin vaikuttavan kielteisesti Kirkkojärven Natura-alueen 
luontoarvoihin. Kaavan ja valtatien leventämisen Natura-alueeseen 
kohdistuvia yhteisvaikutuksia ei ollut arvioitu, ja näin Korkein hallin-
to-oikeus päätti, ettei tiealuetta voitu kaavassa osoittaa. Muutoin 
KHO vahvisti Lintuvesien osayleiskaavan.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös jätti voimaan sen osan lintu-
vesien osayleiskaavaa, jolla kunta oli varmistanut lintuvesien suoje-
luarvojen säilymisen kaavalla. Alue, jonka KHO jätti hyväksymättä, 

oli se kohta lintuvesien osayleiskaavan suunnittelualueesta, johon 
rakentamismahdollisuudet koko kaava-alueelta oli keskitetty.  

Kunta kuulutti lainvoimaiseksi KHOn hyväksymän osan lintuvesin 
osayleiskaavaa. Valtuusto päätti 10.1.2005, että Herttualan alueen 
osayleiskaavoitus käynnistetään Herttualan osayleiskaava suunni-
tellaan lintuvesien osayleiskaavan valmistelussa esillä olleen vaih-
toehdon mukaan, jossa rakentamisen painopiste on Herttualan tien 
varsi Herttualasta Jokioisiin asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Taajamien osayleiskaava 1992. 
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Kuva 6. Yleiskaavayhdistelmä kaava-alueen ympäriltä. Herttualan 
osayleiskaavarajaus punaisella. 

2.5 Asemakaavoitetut ja asemakaavoittamatto-
mat alueet 

Yleiskaava-alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Valtatien poh-
joispuoli on asemakaavoitettu. 

2.6 Rakennusjärjestys ja rakennuskielto 
Suunnittelualueella on voimassa Kangasalan kunnan rakennusjär-
jestys, joka on tullut voimaan 2.2.2015.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 
§:n mukainen toimenpiderajoitus on alueella päättynyt kesäkuussa 
2015. 

3 MUITA SUUNNITELMIA 

3.1 Asemakaava vireillä 
Herttualassa on vireillä Herttualantien asemakaava (kaava nro 713). 
Asemakaavan luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä syksyllä 2014. 

3.2 Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttö-
suunnitelma 2004 

Kirkkojärven rannat on jaettu 30 kuvioon, jotka perustuvat rantojen 
inventointitietoihin ja tilanrajoihin. Kutakin niistä on käsitelty erik-
seen: kuviosta on lyhyt kuvaus, hoidon tavoite sekä hoito- ja käyt-
tösuositukset. Erikseen on käsitelty suunnitelman toteuttamista ja 
toimenpiteiden vaikutuksia. Hoitosuositukset on suunniteltu noin 
kymmenen vuoden mittaiselle jaksolle. Suunnitelma on ohjeellinen, 
ei toimenpiteisiin velvoittava työkalu rantametsien hoitoon.  

Keskustan oyk 

Taajamien oyk 

Vehonie- 

men oyk 

Lintuvesien oyk 
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Kuva 7. Herttualan asema-
kaavaluonnos A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Herttualan asema-
kaavaluonnos B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Viheralueiden toteuttamisohjelma 
Kangasalan viheralueiden toteutusohjelma 2013–2020 ohjaa kun-
nan viheralueiden, virkistysreittien ja ulkoliikuntapaikkojen ja -
alueiden suunnitelmallista kehittämistä ja ylläpitoa. Ohjelmassa on 
tarkasteltu alueiden nykytilaa (karttoja tässä raportissa tuonnempa-
na) ja määritelty niiden mitoitus ja tavoitteellinen palvelutaso ottaen 
huomioon kaupunkirakenteen ja väestön tuleva kehitys. 

3.4 Muita suunnitteluhankkeita kaava-alueella 

Lahdentien leventäminen 

Alustava yleissuunnitelma välillä Suorama-Huutijärvi on laadittu 
vuonna 1997. Siinä lisäkaista sijoitettaisiin nykyisen tien eteläpuolel-
le. Lintuvesien osayleiskaava ei tullut voimaan moottoritievarauksen 
osalta. 

Valtatien yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 
tien leventämisestä nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi-Huutijärvi on 
käynnistynyt vuoden 2015 alussa ja oli nähtävillä kesällä 2015. 
Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tulee tutkia tien parantami-
sen ja Herttualan osayleiskaavan yhteisvaikutukset natura-
alueeseen. 

Valtatien 12 parantaminen on päätetty toteuttaa nykyiselle paikal-
leen. YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot painottuvat siten 
poikkileikkausvaihtoehtoihin. Yksittäisenä merkittävänä kohtana 
tutkitaan Kirkkojärven Natura-alueen kohtaa, jossa tutkitaan sekä 
poikkileikkausvaihtoehtoja että Kangasalan eritasoliittymän ratkaisu-
ja. 

YVA-menettelyssä tutkittavat vaihtoehdot ovat: 

 Vaihtoehto 0+ eli nykyinen kaksikaistainen valtatie, jolla no-
peusrajoituksena ovat muuttuvat nopeusrajoitukset välillä 70 
km/h – 100 km/h.  
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 Vaihtoehto 1 on kapea nelikaistainen keskikaiteella varus-
tettu valtatie koko suunnitteluosuudella. Keskikaista on pääl-
lystetty ja sen leveys on kaksi metriä. Väylän nopeusrajoitus 
on 100 km/h. 

 Vaihtoehto 2 on nelikaistainen valtatie koko suunnitte-
luosuudella. Keskikaista on kaiteellinen ja sen leveys on 4,5 
– 6,5 metriä. Väylän nopeusrajoitus on 100 km/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9. Vaihtoehto 1 ylhäällä ja vaihtoehto 2 alhaalla. 

 
Kirkkojärven Natura-alueen kohta: 

 Vaihtoehto 0+ on valtatien säilyttäminen Kirkkojärven 
kohdalla nykyisellään eli kaksikaistaisena valtatienä.  

 Vaihtoehto A on valtatien leventäminen (2+2) Kirkko-
järven kohdalla nykyisen tien molemmille puolille. 

 Vaihtoehto B on valtatien leventäminen (2+2) Kirkko-
järven kohdalla valtatien toiselle puolelle 

 

4 MAANOMISTUS 
Kaava-alueen maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityisessä 
omistuksessa. Karttaan on merkitty keltaisella kunnan omistuksessa 
olevat maat. 

 

Kuva 10. Kunnan maaomaisuus kartassa keltaisella.  
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5 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

5.1 Väestö 

Väestörakenne ja sen kehitys 

 

Kuva 11. Herttualan alueen väestön ikäjakauma 10.8.2015.  

Herttualan osayleiskaava-alueella asuu 110 henkeä (10.8.2015). 
Alueen väestön ikäjakauma on painottunut työikäisiin. 20 prosenttia 
Herttualan väestöstä on alle 16-vuotiaita ja 10 prosenttia yli 64-
vuotiaita. 16–64-vuotiaita on luonnollisesti eniten eli 70 prosenttia.  

Rakennesuunnitelmassa 2040 on määritelty väestönkasvutavoite, 
jonka perusteella Kangasalan keskustan väestö, johon Herttualan 
alue sisältyy, kasvaa 4 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. 
Uusien asuntojen määrä olisi yhteensä 1800. Mitoituksessa on yh-
distetty varsinainen väestönkasvu sekä rakentamisessa huomioita-
va asuntokannan poistuma ja asumisväljyyden kehitys. Asukasmää-

rä on Laskennallinen väestönkasvu, johon tulee asuntotuotannossa 
varautua. Todellisen väestömäärän arvioidaan jäävän pienemmäksi. 
Keskustan alueen kasvusta Herttualaan tavoitellaan noin 2000 
asukkaan asuinaluetta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Herttualan alueen väestön ikäjakauma-arvio vuosille 2030 ja 
2040. 

 

5.2 Palvelut  

Julkiset palvelut 

Kaava-alueen julkiset palvelut sijoittuvat tällä hetkellä Kangasalan 
keskustaan ja Huutijärvelle. 

Kaava-alueen lähettyvillä olevat julkiset palvelut ovat Huutijärvellä 
Huutijärven koulu ja Huutijärven päiväkoti. Ammattioppilaitos sijait-
see myös Huutijärvellä. Kangasalan keskustassa sijaitsevat Kirkko-
harjun koulu, Vesaniemen päiväkoti, kirjasto sekä kunnan ja valtion 
virastoja. Kunnan sosiaali- ja terveyskeskus sijoittuu Herttualantien 
varteen. Yläluokat ja lukio sijaitsevat Pikkolassa. 

Herttualan alueelta etäisyydet huomioiden päiväkoti- ja koulupalve-
luihin suunnataan itäosasta Huutijärvelle ja länsiosasta keskustan 

 Yht. 0-6 v. 7-15 v. 16–64 
v. 

yli 65 

2015 110 7 
(6,4 %) 

15 
(13,6 %) 

77 
(70 %) 

11 
(10 %) 

2030 1000 120 
(12 %) 

150 
(15 %) 

650 
(65 %) 

100 
(8 %) 

2040 2000 200 
(10 %) 

260 
(13 %) 

1340 
(67 %) 

200 
(10 %) 
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suuntaan. Herttualan alueen sekä keskustan muiden alueiden ra-
kentumisvauhti vaikuttavat koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyteen. 
Jos rakentuminen on hidasta, uusia tiloja ei tarvita vuoteen 2025 
mennessä. Osayleiskaavassa Herttualan alueelle on kuitenkin tar-
koituksenmukaista varata tilaa mahdolliselle pienten lasten yksiköl-
le, joka pitäisi sisällään päiväkodin, esiopetuksen ja 1-2 (1-4) luokat. 

Kangasalan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämissuunnitelmassa 
2015 on arvioitu päiväkoti- ja kouluverkon muutoksia vuosina 2015-
2030. Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011–2030 on hyväk-
sytty valtuustossa vuonna 2011. 

Varhaiskasvatus 

Lähimmät päiväkodit ovat Huutijärven ja Vesaniemen päiväkodit. 
Neliryhmäinen Huutijärven päiväkoti sijaitsee Mäyrävuorentiellä. 
Vesaniemen päiväkoti on kolmiryhmäinen. Esiopetusta annetaan 
Huutijärven koululla. Virikekerhoista lähin toimii Pikkolassa.  

Varhaiskasvatuspalveluiden mitoitus perustuu palvelujen nykyiseen 
käyttöön, jossa 60 % 0-6-vuotiaista on kunnallisen varhaiskasvatus-
palveluiden piirissä. Sen lisäksi yksityinen päivähoito tarjoaa tällä 
hetkellä hoitopaikan noin 10 % päivähoitoikäisistä. 

Koulupalvelut 

Lähimmät koulut ovat Huutijärven ja Kirkkoharjun koulut.  Kangas-
alan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämissuunnitelman työryhmän 
esityksessä Kirkkoharjun, Huutijärven ja Liuksialan kouluja tarkas-
tellaan yhtenäisenä oppilaaksiottoalueena. 

Huutijärven koulussa toimii perusopetuksen luokat 1-6. Koululla on 
käynnissä tällä hetkellä laaja peruskorjaus- ja laajennushanke, jon-
ka on tarkoitus valmistua vuonna 2016. Mitoitus olisi tuolloin 280 
oppilaalle. Laajennuksen valmistuttua esiopetusikäiset siirtyvät kou-
lun tiloihin, jolloin alueelle vapautuu päivähoitopaikkoja. Kirkkohar-
jun koulua ei ole tarkoitus lähitulevaisuudessa laajentaa. 

Vanhustenhoito 

Kotihoito tukee kotona asumista hoito- ja huolenpitopalvelujen avul-
la. Kotihoitoon kuuluvat kodinhoitoapu, kotisairaanhoito ja tukipalve-
lut. Kunnan kotihoidon eteläisen palvelualueeseen kuuluu Mäyrä-
vuoren tiimi.  

Lähin päiväkeskustoimintaa tarjoava paikka on Palvelutalo Jalmarin 
Koto Finnentiellä keskustassa. 

Terveydenhoitopalvelut 

Aivan Herttualan alueen vieressä, osoitteessa Herttualantie 28, si-
jaitsee pääterveysasema Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus. 
Keskuksessa toimivat mm. lääkäripalvelut, laboratorio, röntgen, 
neuvolapalvelut, hammashoito, kuntoutus ja ympäristöterveyden-
huolto. 

Yksityiset palvelut; kaupalliset keskittymät 

Yleiskaava-alueella ei ole kauppoja, mutta vähäisessä määrin erilai-
sia palveluyrityksiä. 

Kangasalan keskustassa sijaitsee kävely- ja pyöräilyetäisyydellä 
kaksi ruokakauppaa, erikoisliikkeitä ja ravintoloita. Huutijärvellä toi-
mii ruokakauppa sekä huoltoasema. 

Kaava-alueelta on matkaa Kangasalan keskustaan 1,5-2 kilometriä, 
Lentolan liikealueen kauppoihin noin 8-10 km, ja Tampereen kes-
kustaan noin 20 km. 

Kunnan palveluverkkotyöryhmä (2011) on ehdottanut, että kaupan 
kehittämisen ja palvelutuotannon välille rakennettaisi synergiaa, 
jolloin alue ja sen palvelut kehittyisivät toisiaan tukien. 
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5.3 Elinkeinot 

Yritykset 

Herttualan osayleiskaavaa varten on kartoitettu kaava-alueen yritys-
toimintaa kesällä 2015. Lähteinä on käytetty yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmä YTJ:tä, Fonecta Finderin Yritystietoa (2010) sekä yritys-
ten omia nettisivuja.  

Alueella toimii puutarhoja, sähkö- ja televerkkoyritys, kuljetusyritys, 
rakennuspalveluja, kiinteistöpalveluja, Herttualan ratsastuskoulu ja 
Lauvalan talli, perhekoti sekä monia muita toimijoita. 

Entisen Hämeen Sähkön alueella, muuntamon vieressä toimii muu-
tamia yrityksiä. Yksi rakennus toimi jonkin aikaa myös päiväkotikäy-
tössä, mutta on nyt pääosin tyhjillään. 

Viljely 

Kaava-alueella on laajoja peltoalueita aktiiviviljelyssä. Yleiskaavas-
sa ratkaistaan rakentamisen, puistoalueiden ja viljelyyn jäävien pel-
toalueiden sijainti. Monet pellot toimivat viljely- ja laiduntoiminnan 
lisäksi lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoina, puskurialueena ra-

kentamisen ja natura-alueiden välillä sekä tärkeänä kulttuurimaise-
man elementtinä. 

Honkasen Puutarhan tuotteisiin kuuluvat kesäkukat, perennat, mul-
lat, lannoitteet, kimput ja muu kukkasidonta. Puutarhan tarkkaa pe-
rustamisajankohtaa ei oikein kukaan tiedä. Jalmari ja Lilja Honka-
nen aloittivat puutarhakasvien tuottamisen myytäväksi Kangasalla 
Tiihalantien varressa 1940-luvun puolivälin jälkeen. Heidän poikan-
sa Kalevi Honkanen jatkoi työtä. Yrityksen ikä lasketaan ensimmäis-
ten kasvihuoneiden rakentamisesta vuonna 1957. Nyt vuorossa on 
seuraava omistajasukupolvi. (www.honkasenpuutarha.fi/fi/). Aivan 
kaava-alueen eteläpuolella toimii Ali-Marttilan puutarha. 

Lähialueiden työpaikkakeskittymät 

Kaavoitettavan alueen ympärillä sijaitsevat työpaikkakeskittymät 
ovat keskustan julkiset ja kaupalliset työpaikat, terveyskeskus ja 
Huutijärven ammattioppilaitos, koulu ja päiväkoti. 

 

Kuva 13. Ilmakuva pohjoisesta, 2015. Lentokuva Vallas Oy. 
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5.4 Virkistys ja vapaa-aika 

Ulkoilureitit ja ladut 

Herttualantietä pitkin kulkeva ns. Sähkön lenkki on nykyisellään 
vilkas ulkoilureitti. Lenkki sijoittuu nauhataajamaan nähden otollises-
ti ja on monelle kävelijälle ja pyöräilijälle sopivan mittainen, vaikka 
se onkin valaisematon autotie. 

Kirkkojärven luontopolku 

Kirkkojärven luontopolku kulkee Kirkkojärven ympäristön ranta- ja 
kulttuurimaisemissa, keskustan tuntumassa. Reitti on pituudeltaan 
noin 10,5 kilometrin pituinen. Polkua on tarkoitus parantaa vuosien 
2012-2020 välisenä aikana (Viheralueiden toteuttamisohjelma). 

Mäyrävuoren ulkoilureitti 

Mäyrävuoressa, valtatien pohjoispuolella, kulkee noin kahden kilo-
metrin pituinen valaistu ulkoilureitti, jossa on talvisin latu. 

Ladut 

Mäyrävuoren valaistulta ladulta on latuyhteys valtatien alitse tunne-
lia pitkin ja metsä- ja peltoreittejä Kirkkojärvelle, josta reitti jatkaa 
Laikkolannokan kautta länteen. 

Urheilualueet, harrastuspaikat 

Pallokentät 

Lähimmät urheilu- ja pallokentät ovat keskustassa sijaitseva Kirkon-
kylän kenttä ja Huutijärvellä koulun kenttä. Kirkonkylässä jäädyte-
tään talvisin kaukalo ja luistinrata, Huutijärvellä luistinrata.  

Liikuntahallit, -salit ja uimahalli 

Kaava-alueen ulkopuolelta liikuntahalleja ja saleja löytyy koulujen 
yhteydestä Pikkolasta, Kirkkoharjun koululta ja Huutijärveltä. Kes-
kustan uimahalliin kaava-alueelta on vain kävely- tai pyöräilymatka. 

Ratsastus 

Herttualassa on kymmeniä hevosia ja kaksi ratsastustallia. Päivittäi-
senä ratsastusreittinä on käytetty Herttualantietä, Kylä-
Aakkulantietä ja Taivallammentietä sekä yksityisessä omistuksessa 
olevia peltoteitä. Herttualantien asemakaavaluonnosten palautteena 
toivotaan hevosille varattavan omia kaistaleita tai reuna-alueita kul-
kemista varten. 

Muut 

Kaavoitettavalla alueella ei ole nuorisotiloja. Lähialueilta löytyy Lin-
ja-autoaseman Linttis torin laidalla. 

Matonpesupaikka hautausmaan eteläpuolella on tarkoitus siirtää 
Vesaniemen puistoalueelle. 

Asemakaavan mukaiset virkistys- ja ulkoilualueet 

Kaava-alueen lähimmät kaavoitetut viheralueet sijaitsevat terveys-
keskuksen vieressä, Kuohunlahden rannalla sekä Mäyrävuoressa.  
(Viheralueiden nykytilan selvitys 2011). Kuohunlahden länsirannalle 
on rakennettu uusi puisto ja reitti uimahallilta Myllystenpohjantielle. 
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Kuva 14. Herttualan alueen asemakaa-
van mukaiset puistot, lähivirkistysalueet 
ja ulkoilualueet. (Viheralueiden nykyti-
laselvitys, 2012) 
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Kuva 15. Herttualan alueen asemakaavan mukaiset 
puistot, lähivirkistysalueet ja ulkoilualueet. (Viheraluei-
den nykytilaselvitys, 2012) 
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5.5 Verkostot ja liikkuminen 

Vt 12 

Läpikulkuliikenne ohittaa Herttuala Lahdentietä pitkin. Lentolan teol-
lisuusalueen osuudella on kulkenut vuonna 2010 keskimäärin 
13 600 ajoneuvoa päivässä ja Suoraman eteläpuolella 14 900 ajo-
neuvoa päivässä (Pirkanmaan ELY-keskus 2010).  

Autoliikenne suuntautuu pääosin Tampereen suuntaan. Huutijärven 
eritasoliittymä välittää Herttualan alueelta hyvin liikennettä. Toinen 
liikennereitti kulkee Kangasalan keskustaan ja siitä edelleen kes-
kustan eritasoliittymän kautta valtatielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Lliikennemäärät vuonna 2014 ja alustava liikenne-ennuste Tam-
pereen seudun rakennesuunnitelman mukaiselle vuodelle 2040 (ajon./vrk) 
(Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA ja yleissuunnitelma, Ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelma, Luonnos 17.4.2015) 

Herttualantie ja Tiihalantie 

Kangasalantie on Kangasalan nauhamaista taajamaa yhdistävä 
pääkulkuväylä ja tärkeä taajaman Tampereeseen yhdistävä linja-
autoreitti. Se on samalla myös kaava-alueen yksi keskeisimmistä 
kulkuväylistä. Suoraman länsiosassa kulki vuonna 2010 Kangas-
alantietä pitkin keskimäärin 8 140 ajoneuvoa päivässä ja itäosassa 
6 660 ajoneuvoa päivässä (Pirkanmaan ELY-keskus 2010). 

Alatie 

Kuohunharjuntien ja Alatien risteyksestä on laadittu suunnitelma, 
jossa pääliikennesuunta vaihtuu Alatielle keskustasta tullessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Ote Kangasalan liikennemääräkartasta vuo-
delta 2012. Karttaan on merkitty vuoden keskimääräi-
nen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk). (Tampereen kau-
punkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012). 
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Jalankulku ja pyöräily 

Osayleiskaava-alueella ei ole tällä hetkellä erillisiä kävely- ja pyörä-
reittejä. Kävely- ja pyöräily-yhteys keskustan palveluihin on erillise-
nä terveyskeskukselta lähtien. Nykyistä suorempaa yhteyttä keskus-
taan on pohdittu Herttualasta päin Kuohunlahden kautta siltaratkai-
suilla. 

Alatien varressa kulkee jalkakäytävä, joka toimii pääyhteytenä kes-
kustasta itään. Herttualantien ja Alatien risteys vaatisi kohentamista 
kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. 

Joukkoliikenne 

Kangasalan keskustasta Tampereen suuntaan toimii hyvä joukkolii-
kenteen palvelutaso. Myös Alatiellä palvelutaso on hyvä, linjoja kul-
kee Kaivantoon, Sahalahteen ja Ponsaan Alatien kautta. Bussi-
pysäkit sijaitsevat Herttualan alueen näkökulmasta Herttualantien 
risteyksessä ja Tiihalan suunnassa Sahalahdentien ja Alatien riste-
yksessä sekä Lahdentiellä ammattioppilaitoksen eteläpuolella. Val-
tatien pysäkeille ei ole kunnollisia kävely-yhteyksiä. 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Kangasalan 
keskustaan on osoitettu runkobussi, joka kulkee Kangasalantietä 
pitkin, Lentolasta myös Lahdentietä pitkin Tampereen keskustaan. 
Myös raitiotielinjan laajentamisvaraus vuoden 2040 jälkeen on ulo-
tettu Kangasalan keskustaan asti Koilliskeskuksesta. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on määritellyt 
joukkoliikenteen palvelutason Tampereen kaupunkiseudulle. Palve-
lutason määrittelyssä on käytetty koko seudulla yhtenäistä palvelu-
tasoluokittelua. Alueille määritetyt palvelutasoluokat perustuvat en-
sisijaisesti kunkin alueen asukasmäärään ja asukastiheyteen ja sitä 

kautta muodostuvaan matkustustarpeeseen. Määrityksessä on li-
säksi otettu huomioon merkittävien työpaikka-alueiden sekä asioin-
tikohteiden sijainti. (Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelau-
takunta 2011) 

Luokittelu koostuu kuudesta luokasta. Kaavoitettavalla alueella 
Kangasalantie kuuluu toiseksi korkeimpaan luokkaan, mikä tarkoit-
taa, että alueella on melko korkea väestö-/työpaikkatiheys ja tarjon-
nan tulisi mahdollistaa useimpien matkojen tekemisen joukkoliiken-
teellä.  

5.6 Yhdyskuntatekninen huolto 

Sähkö 

Elenian sähköasemalla sijaitsee 110kV/20kV muuntamo. Muuntamo 
saattaa aiheuttaa matalataajuusmelua. Muuntamon alueella sijait-
see myös masto. Lounaasta muuntamolle tulevat 110 kV:n sähkö-
linjat, joiden läheisyydessä on rakentamisrajoitus. Alueen ilmajohto-
ja on viime vuosina sijoitettu maakaapeleihin. 

Energia 

Kaava-alueen länsiosassa kulkee maakaasulinja. Terveyskeskus on 
kaukolämpöverkoston piirissä. Vuonna 2009 valmistui Honkasen ja 
Ali-Marttilan puutarhojen yhteinen 1.5 MW tehon hakelämpölaitos. 

Vesihuolto 

Alueen poikki kulkee Huutijärvi-Rusko –siirtoviemäri ja siirtovesijoh-
to. Pumppaamo sijaitsee Herttualantien ja Taivallammentien itäi-
semmässä risteyksessä.  Lisäksi alueella on vesi- ja viemärijohtoja 
pääosin Herttualantien ja Tiihalantien varressa.  
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5.7 Sähkölinjat, vesijohtoverkosto 
 

Kuva 18. Herttualan alueen 
sähkölinjat turkoosilla ja vesi- 
ja viemärijohdot tumman sini-
sellä. 
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6 KULTTUURIYMPÄRISTÖ  

6.1 Arkeologinen selvitys 
Arkeologinen inventointi laadittiin vuonna 2013. Siinä ei havaittu 
merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Inventoinnissa tarkastet-
tiin kaksi uutta nk. muuta kulttuuriperintökohdetta: Herttualan ja 
Jokioisten kylätontit. Irtolöytökohde Eerola tarkastettiin, mutta sii-
hen liittyen ei tehty uusia havaintoja. Taivallammiin laskevan joen 
penkereeltä tehtiin inventoinnissa yksittäin kvartsilöytö. Lisäksi in-
ventointialueelta tehtiin metallinpaljastinharrastuksen yhteydessä 
uusi irtolöytö, viikinkiaikainen tasavarsisolki (Lauvala). Alueelta saa-
tiin kartalle myös historiallinen tiestö (oranssi katkoviiva kuvassa 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Herttualan ja Jokioisten kylätontit. (Arkeologinen selvitys, 2013)  

 

6.2 Rakennettu ympäristö 
Herttualan osayleiskaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvo-
kas Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema, joka edustaa Keski-

Hämeen laakeaa historiallisesti arvokasta ja luontoarvoiltaan merkit-
tävää viljely- ja järvimaisemaa (sininen vaakaviivoitus kuvassa 20.). 

Maakuntakaavan 2040 liittyvässä selvitysluonnoksessa Pirkanmaan 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 
esitetään osittain osayleiskaava-alueelle ulottuvaksi Herttualan-
Jokioisten-Liuksialan kulttuurimaisemaa (vihreä vinoviivoitus kuvassa 
20). 

Paikallisesti merkittävät rakennuskulttuurikohteet ovat: Yli-Marttilan 
ja Eerolan talouskeskukset (inventoitu v. 2000), Kylä-Aakkulan ja 
Hannulan talouskeskukset, joiden rakennuskanta inventoidaan 
osayleiskaavatyön aikana. 

Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelmassa vuodel-
ta 2004 on maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi esitetty Jokioisissa 
osayleiskaava-alueen eteläosa. Maisemallisesti merkittäväksi alu-
eeksi, jolla on hienovaraisen rakentamisen mahdollisuus, on merkitty 
Jokioisissa peltoaluetta. Yli-Marttilan kukkula on merkitty maisemati-
laa rajaavaksi säilytettäväksi reunaksi, Yli-Marttila on merkitty paikal-
lisesti arvokkaiksi rakennusryhmiksi, Katila ja Ali-Marttila maakunnal-
lisesti arvokkaiksi rakennusryhmiksi.  

Kulttuuriympäristöohjelma osoittaa Jokioinen-Joutsiniemi-Tiihalan 
kulttuurimaisemaksi eikä osoita arvomerkintöjä Herttualan suunnalle. 
Kulttuurimaisema-alueelle ohjelma osoittaa maisemallisesti arvokkai-
ta ja merkittäviä peltoja, inventointia kaipaavia rakennusryhmiä, mai-
sematilaa rajaavia säilytettäviä reunamia sekä tärkeitä avoimena 
pidettäviä näkymiä järville. Kulttuuriympäristöohjelman yhteydessä 
on inventoitu Prinssi, Yli-Marttila, Lauvala, Ali-Marttila ja Katila. 
Prinssi ja Lauvala on purettu. Katila ja Ali-Marttila eivät kuulu 
osayleiskaava-alueeseen, mutta ne ympäröivine peltoineen ovat 
maisemallisesti yhteydessä Tiihalan peltomaiseman suuntaan, eivät 
niinkään Herttualan suuntaan.  
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Kuva 20. Kulttuuriympäristö.   
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7 LUONNONYMPÄRISTÖ  

7.1 Luonnonvedet 
Kangasalan harjualue tarjoaa hyvät olosuhteet pohjaveden muo-
dostumiselle. Kaavoitettavalla alueella ei ole pohjavesialuetta.  

Pintavesien osalta alue jakautuu moneen eri pieneen valuma-
alueeseen. Alue kuuluu Roineen suurvaluma-alueeseen. Kaava-
alueella ei ole huomattavia vesien purkupisteitä. Huomattavimpia 
puroja ja ojia ovat Taivalammeen laskeva ojat. Pintavedet laskevat 
luontaisten maastonmuotojen ohjaamina notkelmia pitkin kohti 
Kirkkojärveä, Taivallampea ja Säkkölänjärveä Vt:n 12 läheisyydes-
sä sijaitsee kosteikkoalue, josta on nostettu mutaa. Kirkkojärvi ja 
Taivallammi ovat veden laadultaan huonoja.  

Kaava-alueelta ei ole tehty hulevesiselvitystä. 

 

Kuva 21. Ote Kangasalan maisema-analyysista 8/2010, vesisuhteet. 
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Kuva 22. Ote Kangasalan maisema-analyysista 8/2010, Herttualan seu-
dun maisemarakenne. 

7.2 Maisemarakenne 
Suurmaisemassa kaava-alue sijoittuu harjujen ja vesistöjen solmu-
kohtaan. Kaava-alue on pääosin viljelysmaata laaksoalueella. Alu-
een pohjoisosa on suurimmaksi osaksi metsäistä kallio-
moreeniselännettä, laaksometsää ja viljelysmaata. Asutus on sijoit-
tunut pääosin harjuselänteen etelärinteelle. Maisemarakenteen 
maisemallinen huippupiste sijoittuu keskustaan ja maiseman sol-
mukohdat ulottuvat osittain myös kaava-alueelle. 

Kuva 23. Maaperä.  

7.3 Maaperä 
Suurin osa kaava-alueesta on maaperältään savea (turkoosi), hie-
noa hietaa (violetti) tai karkeaa hietaa (keltainen). Tarkemmat tiedot 
maaperän rakennettavuudesta pitää selvittää kairaamalla. 
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7.4 Luonto ja natura 

Luontoarvoista laaditaan erillinen selvitys kesällä/syksyllä 2015. 

Kirkkojärven alue on Natura 2000 –alue.  

Kirkkojärven Natura 2000 verkostoon kuuluva alue koskee lintudi-
rektiivin lajien (SPA -alue) lisäksi myös luontodirektiivin luontotyyp-
pejä ja lajeja (SCI -alue). Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudel-
taan monipuolisia. Alueen linnusto on erittäin monipuolinen ja eten-
kin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat hyvin korkeita. Kylä-
Aakkulan peltoalue on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokai-
lualue. Alueet on rauhoitettu myös luonnonsuojelualueiksi. Natura-
tietokantaa on päivitetty ja se vahvistunee syksyllä 2015. 
 
Suomen Natura-alueet on vahvistettu alkuvuodesta 2005, ja samal-
la kohteiden suojeluperusteita on tarkennettu. Kirkkojärven alue on 
muuttunut koskemaan lintudirektiivin lajien lisäksi (ns. SPA-alue) 
myös luontodirektiivin luontotyyppejä ja lajeja (ns. SCI-alue). Koh-
teen lajiluetteloon on lisätty luontodirektiivin liitteen II lajeista jät-
tisukeltaja ja kohtaan muut lajit tuulihaukka, lapasorsa, pilkkasiipi ja 
harmaahaikara. Natura-alueen lajiluetteloon lisätyt lajit ovat tuuli-
haukkaa lukuun ottamatta kosteikkolajeja, joita ei tavata kaavoitet-
tavalla alueella. Luetteloon lisätyistä lajeista vain tuulihaukka saat-
taa käyttää kaava-aluetta lisääntymis- ja saalistusalueena. 

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja IBA 

Kirkkojärven alueen järvet ja niitä ympäröivät alueet kuuluvat lintu-
vesien suojeluohjelmaan ja ne on luokiteltu kansainvälisesti tärke-
äksi lintualueeksi (IBA). 

Ramsar –kosteikkoalue  

Suomi on allekirjoittanut maailmanlaajuisen kosteikkoja suojelevan 
Ramsar-sopimuksen, joka velvoittaa Suomea edistämään kansain-
välisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua sekä pe-
rustamaan luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille. 

Muut tiedossa olevat arvokkaat luontokohteet 

Kuohunlahden rantalehdot (Keskustan osayleiskaavan luontoselvi-
tys, 2009) ja varstasaran ja lähdetähtimön kasvupaikat (Herttualan 
osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset, 2006). 
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8 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

8.1 Melu, tärinä ja saastuneet maat 

Liikennemelu 

Herttualan kaava-alueen läpi ja pohjoisrajassa kulkeva vilkasliiken-
teinen Lahdentie aiheuttavaa liikennemelua kaava-alueen pohjois-
osaan. Liikennemelu on kuitenkin raja-arvon ylittävää vain aivan 
teiden tuntumassa. Ohjearvojen mukaan keskiäänitaso saisi olla 
asuntoalueilla päivällä (klo 7–22) enintään 55 dB sekä yöllä (klo 22–
7) vanhoilla alueilla 50 dB ja uusilla 45 dB (Ympäristöministeriö 
2001). 

Lahdentien liikennemelun keskiäänitaso ylittää kaavoitettavalla alu-
eella päiväaikaan 55 dB:n rajan aivan Lahdentien varressa. Uusilla 
alueulkoalueita illa mitoittava yömelun 45 dB vyöhyke ulottuu kui-
tenkin etelämmäksi. Lahdentien pohjoispuolella Mäyrävuoren kallio 
heijastaa melua Herttualan suuntaan. Eerolan mäki peittää valtatiel-
tä kantautuvaa melua jonkin verran, samoin Tiihalantien risteys. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Liikennemelun keskiäänitaso päivä- ja yöaikana Herttualan alu-
eella. (Liikennevirasto 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväajan keskiäänitaso 

Yöajan keskiäänitaso 
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Saastuneet maat ja radon 

Harjun ympäristössä tulisi noudattaa radonturvallista rakentamista-
paa uudisrakentamisessa sekä radonkorjata vanhoja rakennuksia. 

Lahdentie on yksi vaarallisten kuljetusten reittejä. Lahdentiellä kulje-
tetaan vaarallisempia aineita kuin muilla reiteillä ja kuljetuksia on 
myös huomattavasti enemmän. 

Alueella on aiemmin sijainnut Hämeen Sähkön toimitila ja varikko-
alue. Toiminnasta johtuen maaperän pilaantuneisuus voi olla mah-
dollista ja se tulee tutkia ennen rakentamista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 TAVOITTEET 

9.1 Valtakunnan, maakunnan ja seudun tavoit-
teet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueidenkäytön tavoitteita on päivitetty vuonna 2008. Tähän on 
poimittu muutamia Herttualan osayleiskaavoitusta koskevia tavoit-
teita. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekolo-
gista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa 
olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kau-
punkiseutuja ja taajamia. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, 
että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutetta-
vissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä 
siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 
Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan.  

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuk-
sia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.  

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, 
että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityi-
sesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, 
asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.  

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydel-
le aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemas-
sa olevien haittojen poistamiseen. Olemassa olevat tai odotettavis-
sa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunniste-
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taan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan 
edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja ra-
kennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säi-
lymistä.  

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 edis-
tetään. Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavutta-
mista ja ylläpitämistä. 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Pirkanmaan 1. maakuntakaava ja toinen 
maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2015. (Kartat löytyvät 
raportin sivulta 4.) 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 

Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma valmistui vuoden 2015 lopus-
sa. Rakennesuunnitelmaan liittyy kartan lisäksi toteutusohjelma, 
jossa on arvioitu ja ohjelmoitu väestönkasvua, työpaikkoja, palvelu-
verkkoa ja liikennejärjestelmää eri alueille. (Kartta s. 4) 

Uudistetun rakennesuunnitelman tausta-aineistona ovat olleet seu-
dun MAL-aiesopimukset ja asuntopoliittinen ohjelma 2030, Tampe-
reen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012, kau-
punkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitys (2012) ja kävelyn 
ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030, keskitehokkaan asuinrakenta-
misen hanke ja keskustabarometri. 

 

9.2 Kunnan tavoitteet  
Kangasalan onnistumissuunnitelma - kuntastrategia 2016  

Kangasalan onnistumissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2013, 
mutta Kangasala tarkastelee strategiaansa vuosittain. Strategisia 
tavoitteita ovat mm. 

 Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa 
Tampereen kaupunkiseutua. Monipuolisen elinkeinoelämän 
kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset. Kes-
kusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen. 

 Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteelli-
sesti kaupunkiseudun rakennemallin suuntaan.. Uudiskaa-
voituksessa kunta kaavoittaa pääasiassa omistuksessaan 
olevaa maata. 

 Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Elämisen 
laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Luon-
nonympäristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat 
asukkaiden ja vierailijoiden kannalta Kangasalan suuri vah-
vuus. 

Kangasalan kunnan rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 
Kunnanhallitus on 2011 hyväksynyt maankäytön toteuttamisohjel-
man vuoteen 2020 asti. Toteuttamisohjelma sisältää maankäyttöön, 
asumiseen, liikenteeseen ja palvelutuotantoon liittyvien toteutustoi-
mien ohjelmoinnin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tavoitteena 
on yhdyskuntarakentamisen eteneminen toimintojen ja kustannus-
ten kannalta edullisimmalla tavalla niin että samalla voidaan varmis-
taa asukkaiden arjen toimivuus. Rakentamisen ohjelmoiminen yh-
dessä eri toimialojen kanssa vaikutuksia pohtien ja vaihtoehtoja 
vertaillen mahdollistaa merkittävien säästöjen saavuttamisen.  

Ohjelmoinnin tarkoituksena on varmistaa vuosittain riittävä tonttituo-
tanto asuntorakentamista varten, tonttien alueellisesti tasapainoinen 
sijoittuminen, asuntotuotannon monipuolisuus, kunnan eri osien 
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erityispiirteiden huomioon ottaminen, yhdyskuntatekniikan investoin-
tien ennakoiminen ja asumisen lähipalvelujen riittävyys ja saata-
vuus.  

Maankäytön toteuttamisohjelmaa on tarkoitus päivittää vuosittain. 

 
Elinkeino-ohjelma 2014-2020 

Monipuolinen yritysaluetarjonta 

Kaavoitamme olemassa olevia yritysalueita uudelleen ja varmis-
tamme lisärakentamismahdollisuuden. Uusia yritysalueita valmistel-
laan maahankinnalla välittömästi. Maanhankinta suunnataan valta-
teiden 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. 

 

9.3 Viranomaisten näkökulma kehittämiseen 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 15.2.2005. Ly-
hennelty kokousmuistio 

Luonto- ja lintujärjestöjen kanssa on neuvoteltu rakentamisen edel-
lytyksistä. Peltoalueista saattaa olla mahdollista muodostaa maan-
vaihtoja, jolloin viljely jatkuisi ja kunta saisi järkevästä paikasta 
asuinrakennusmaata. 

Tuomioistuinten päätöksissä Lintuvesien osayleiskaavasta Kylä-
Aakkulan peltoalueen tarkkaa rajausta ei ole määritelty. Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden päätöksessä kaavaa pidettiin maankäyttö- ja 

rakennuslain 66 §:n vastaisena ja Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksessä 36 §:n vastaisena. Kaavan yhteisvaikutuksia naturaan 
valtatien kanssa ei oltu arvioitu, joten tiealuetta ei voitu kaavassa 
osoittaa. Hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi taajamatoimintojen 
alue on merkitty maakuntakaavassa selvitysalueeksi. 

Alustava yleissuunnitelma valtatien muuttamisesta moottoritieksi on 
tehty v. 1996. Kaava-alueen rajaus on lintuvesien osayleiskaavassa 
merkitty tien keskilinjaa myöten, eli tiealue ei kuulu kaava-
alueeseen. Tien tilavaraus voisi olla nyt huomattavasti kapeampi 
kuin mitä yleissuunnitelmassa oli varattu.  

Maakuntakaavaan ei voi merkitä varauksia, jolla on merkittävästi 
heikentäviä vaikutuksia ja siinä pitää osoittaa realistinen mahdolli-
suus hoitaa rakentaminen ilman merkittävästi heikentäviä vaikutuk-
sia. Natura-arviointi tulee tehdä myöhemmin tarkempien suunnitel-
mien perusteella. Yleiskaavassa voisi käyttää samaa merkintää kuin 
maakuntakaavassa. Kirkkojärven kohdalla on suurimmat vaikutuk-
set, muualla osayleiskaava-alueella ei ole tien osalta naturavaiku-
tuksia.  

Valtatieltä ja valtatielle avautuva näkymä on tärkeä kulttuurimaise-
man kannalta, mikä täytyy pitää mielessä melusuojauksia pohditta-
essa. Melun ja muiden arvojen intressit saattavat olla ristiriidassa 
keskenään. Nopeusrajoituskin vaikuttaa melutasoon. Maastomalleil-
la kannattaa tutkia luonnoksien meluasioita. 

Lintuvesien alueesta tekee arvokkaan järvien muodostama hyvä 
kokonaisuus, kosteikot ja lintujen levähdyspaikkoina toimivat avoi-
met pellot. Pitkällä aikavälillä tulee miettiä, miten alue säilyisi arvok-
kaana. Kaavassa tulee huomioida vesistövaikutukset, myös välilli-
set. Lintuvesien osayleiskaavan laadinnasta Natura on muuttunut 
koskemaan myös luontoarvoja lintudirektiivin lisäksi. Lajilistakin on 
muuttunut. Tehtyjä luontoselvityksiä ja -vaikutuksia tulee tarkistaa. 
Tulee tutkia, pitääkö natura-arviointi tehdä. 
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Herttualan osayleiskaavassa tulee valtatien ja kaavan yhteisvaiku-
tuksia tutkia. Jos asuinalueesta ei aiheudu merkittäviä heikennyksiä 
linnustoarvoille, laukaiseeko tien rakentaminen mahdollisesti natura-
arvioinnin (ensiksi ehtineen oikeus)? Pitääkö asuinalueisiin jättää 
väljyyttä jos valtatietä levennetään? Artiklassa natura-arviointi teh-
dään projektisuunnitelmasta tai hankkeesta. Arviointiin tulee kirjata 
tunnistettavia yhteisvaikutuksia. Kunnan ja tiehallinnon kannattaa 
tehdä yhteistyötä, jotta tarvittavat selvitykset tulee tehtyä järkevästi.  

Asuinalueen rakentaminen aiheuttaa jonkin verran paineita ranta-
metsien virkistyskäytölle ja sitä pyritään ennakoimaan. Muutenkin 
asumisesta aiheutuva kuormitus saattaa nousta esille. 

Herttualan osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöllä on maakun-
nallista merkitystä ja se on osa laajaa kokonaisuutta. Vanha kylä-
asutus on hajonnut ja rakenne muuttunut, rakennushistoriallista 
arvoa on yksittäisillä rakennuksilla. Asutuksen suunnittelussa tulisi 
huomioida johdonmukaisesti vanha rakenne. Herttualan kylä ja Jo-
kioisten kylä ovat vanhat kylän paikat, Herttualan kylänpaikka on 
säilynyt, vanhat rakennukset ovat suurimmaksi osaksi tuhoutuneet. 
Vanhaa tiestöä on säilynyt ja niiden linjaukset tulee ottaa huomioon. 
Rakenne on ollut säteittäinen. Kylän ympärille olisi hyvä jättää tilaa. 
Historiallisesta rakenteesta tulisi tehdä maisemallinen tarkastelu, 
herkkyysanalyysi suunnittelua ja vaikutusten arviointia varten ottaen 
huomioon nykytila ja mahdolliset uudet rakennuspaikat.  

Työneuvottelu 12.2.2015 Pirkanmaan ELY-keskuksessa: 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Herttualan alue osoitettiin selvi-
tysalueeksi. Tulevaan maakuntakaavaluonnokseen alueelle on to-
dennäköisesti tulossa taajamamerkintä.  

Kunnan tavoitteena on muodostaa alueelle perheasumiseen hyvin 
sopiva asuinalue keskustan palvelujen läheisyyteen. Keskustan 
kaupalliset palvelut näyttävät olevan heikkenemässä, ja ne tarvitse-
vat ripeästi tuekseen lisää asukaspohjaa.  

Yleiskaava tarvitsee tuekseen maakuntakaavalinjauksen. Maakun-
takaavan luonnos on tulossa nähtäville maaliskuussa. 

Maakuntamuseo pitää vuonna 2013 tehtyä muinaisjäännösinven-
tointia riittävänä, mutta rakentamisen maisemallisia vaikutuksia tulisi 
vielä arvioida. Rakentamisen aiheuttama maisemallinen muutos on 
suuri. Lisäksi maisemallisia muutoksia tulisi pyrkiä lieventämään.  

Lintuvesien osayleiskaavaa laadittaessa tehtiin hyvät luontoselvityk-
set erityisesti linnuston osalta, mutta ne ovat jo pahasti vanhentu-
neita. Luontoselvitysten ajantasaisuus arvioidaan yhdessä lintutie-
teellisen yhdistyksen kanssa.  

Herttualan osayleiskaava-alue sijoittuu Kirkkojärven Natura-alueen 
läheisyyteen. Luonnonsuojelulain mukaan Natura-alueen läheisyy-
teen sijoittuvien hankkeiden, joilla saattaa olla vaikutusta Natura-
arvoihin, yhteydessä on tehtävä Natura-arviointi. Mikäli alueella on 
vireillä useita hankkeita, tarkastellaan niiden yhteisvaikutuksia. Val-
tatien 12 parantamisen yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten 
arviointi on käynnistynyt. Maakuntakaavoituksessa on tarkoitus tar-
kastella Natura-arvioinnin tarpeet Natura-alueiden läheisyyteen si-
joittuvien hankkeiden osalta maakuntakaavaluonnoksen nähtävillä 
olon jälkeen.  



Kangasalan kunta                                                       Tekninen keskus                                                                   Kaavoitus 

28 

 

 

9.4 Osayleiskaavalliset tavoitteet 

Yhdyskuntarakenne 

Rakentamisen painopiste tulee sijoittumaan alueen pääkokoojatien, 
Herttualantien varteen. Tien linjaus saattaa muuttua. Tiivein asutus 
sijoitetaan lähimmäksi kuntakeskusta tukemaan sen palveluita. 
Herttualan alueen rakentamisen kuroutumisella terveyskeskuksen 
kautta keskustaan tavoitellaan jatkuvaa rakennetta, joka lisää käve-
lyn- ja pyöräilyn reittien mielenkiintoa ja vähentää valtatien estevai-
kutusta. Kävelylle ja pyöräilylle tutkitaan uutta, ajoneuvoliikenteestä 
erillisistä reittiä Herttualassa, Lahdentien alituksessa ja edelleen sen 
pohjoispuolella. 

Osayleiskaavassa ratkaistaan rakentamisalueiden ja rakentamatta 
jätettävien alueiden rajat, eri toimintojen maankäyttötarpeet, reittien 
sijainti ja liikenteen pääratkaisut, virkistys- ja ulkoilureitit, alueen 
pääliikenneväylät, alueen rakentamisen sijoittuminen mm. suhtees-
sa maisemahistoriaan ja nykyisiin maisema-arvoihin.  

Toimintojen sekoittuminen on myös tärkeää eli mahdollisuus sijoit-
taa samaan kortteliin esimerkiksi asumista, palveluja ja työpaikkoja. 

Uudisrakentamisalueista pyritään luomaan yhtenäisiä ja tiiviitä. 
Asemakaavoitusvaiheessa joitakin nykyisiä rakennuspaikkoja on 
mahdollista jakaa.  

Väestö ja asuminen 

Kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa tavoitteena on Kangas-
alan aluekeskuksen väestönkasvu 4000 asukkaalla. Asukasmäärä 
on laskennallinen pitäen sisällään asumisväljyyden kasvun. Tavoite 
tarkoittaisi 1800 asuntoa. Tästä puolet voisi sijoittua Herttualaan ja 
toinen puoli muualle keskusta-alueelle.  

 

 

 

 

Keskustan väestöstä vain pieni osa on lapsiperheitä, joita erityisesti 
toivotaan Herttualan alueelle monipuolistamaan keskustan ja sen 
läheisten alueiden väestöpohjaa. Herttuala sopii hyvin perheasunto-
jen rakentamispaikaksi. 

Tiivein rakentaminen keskittyy Herttualantien tuntumaan. Rakenta-
minen sovitetaan kulttuurimaisemaan. Luonteeltaan rakentaminen 
on matalaa ja rakentamistavaltaan monipuolista, pääosin yhtiömuo-
toisia pientaloja ja omakotitaloja. Omakotitontit ovat kooltaan vaihte-
levia. 

 

 

Kuva 25. Esimerkki asuinrakentamisesta. 
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Kuva 26. Esimerkki työpaikkarakentamisesta. 

Elinkeinot ja työpaikat 

Alueesta suuri osa on tätä nykyä viljeltyä. Osa alueesta säilyy myö-
hemminkin maatalouskäytössä, osa siirtyy asemakaavoituksen 
myötä rakentamisen piiriin. Alueella on tavoitteena säilyttää kasvin-
viljelyä kasvihuoneissa ja ratsastustallitoimintaa. Ratsastusreittejä 
voidaan tavoitella alueen ulkoreunoille.  

Työpaikkojen ja asumisen sekoittuneisuus on tavoitteena alueiden 
suunnittelussa. Herttualassa luonteva uusi työpaikka-alue on valta-
tien varressa, jonne ei melun takia voi sijoittua asumista. Nykyisen 
toimitilarakentamisen paikalle muuntamon vieressä tutkitaan myös 
muita vaihtoehtoja. Työpaikkarakentamisen liikenne pyritään erot-
tamaan asumisen liikenteestä. 

Palvelut 

Alue rakennetaan vähitellen, eivätkä nykyiset varhaiskasvatuksen ja 
koulujen tilat riitä kaikille asuinalueen lapsille. Osayleiskaavassa 
osoitetaan mahdollisen koulun/päiväkodin paikka. 

Varhaiskasvatuspalveluiden mitoitus perustuu palvelujen nykyiseen 
käyttöön, jossa 60 % 0-6-vuotiaista on kunnallisen varhaiskasvatus-

palveluiden piirissä. Sen lisäksi yksityinen päivähoito tarjoaa tällä 
hetkellä hoitopaikan noin 10 % päivähoitoikäisistä. Kuvassa 12 si-
vulla 9 Herttualan alueen väestön ikäjakauma-arvio vuosille 2030 ja 
2040. 

Kaupallisia palveluita varten on tavoitteena varata yleiskaavassa 
keskeinen paikka. Alueen asukasmäärätavoite saattaa tulevaisuu-
dessa olla riittävä pienen kaupan toimimiselle. 

Luonto ja ympäristö 

Suunnittelussa huomioidaan rakentamisen vaikutukset Natura 2000 
–arvoihin. Natura-alueen ulkopuolella linnuille tärkeät rantametsät ja 
peltoalueet pyritään turvaamaan kaavamääräyksin ja säilyttämään 
rakentamattomina.  

Alueelle muodostetaan virkistysreittejä ja ratsastusreittejä ohjaten 
virkistyskäyttöä luontoarvot huomioiden. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Pientaloalueita on tavoitteena sijoittaa mahdollisimman hyvin arvok-
kaaseen kulttuurimaisemaan istuen. Tärkeitä avoimia peltonäkymiä 
säilytetään.  

Tärkeimmät kulttuuriympäristöt merkitään säilytettäväksi. Herttualan 
ja Jokioisten kylätontit tulee ottaa huomioon asuinalueita rajattaessa 
sekä asemakaavoittaessa. 

Virkistys ja vapaa-aika 

Uusien ja olevien asukkaiden palvelu- ja virkistystarpeet pyritään 
ratkaisemaan. Kirkkojärven ympäri kulkee luonto- ja virkistyspolku, 
jonka linjaus selvitetään osayleiskaavoituksen aikana. Virkistyskäy-
tön ei tule aiheuttaa merkittävää häiriötä alueen linnustolle. Kirkko-
järven poikki kulkee hiihtolatu. 

Mahdollinen koulu/päiväkotirakennus tarjoaa myös iltakäyttö- ja 
harrastustiloja. Viheralueohjelman mukaan leikkikenttien tavoitteelli-



Kangasalan kunta                                                       Tekninen keskus                                                                   Kaavoitus 

30 

 

nen mitoitus on yksi leikkikenttä 1000 asukasta kohden, näin ollen 
leikkikentälle ja pienelle pallokentälle voidaan varata paikka. Virkis-
tysalueiden tarkempi käyttötarkoitus ratkaistaan asemakaavoissa ja 
puistosuunnittelussa. 

Liikkuminen  

Kävelylle ja pyöräilylle pyritään järjestämään sujuvat yhteydet Kes-
kustaan, Huutijärvelle ja Mäyrävuoreen. Etenkin koululaisten kulke-
minen Huutijärven suuntaan tulisi ratkaista esimerkiksi valtatien 
uudella alikululla Tiihalan eritasoliittymän länsipuolella. Myös suo-
rempaa yhteyttä keskustaan tutkitaan, esimerkiksi Kuohunlahden 
ylittävän sillan reunassa. 

Alueen kautta ei kulje joukkoliikennereittejä, mutta alueen asutuk-
sen kasvaessa joukkoliikenteen järjestäminen on tutkittava. Etäi-
syydet nykyisille bussipysäkeille Alatien varrelle ovat melko pitkät. 
Kävely- ja pyöräily-yhteydet keskustan bussipalveluihin ovat tärkei-
tä. 

Rakennesuunnitelma: Kangasalan suunta tukeutuu vuoteen 2040 
asti runkobusseihin, mutta maankäyttöä kehitetään Tampereen 
keskustan ja Kangasalan välillä sekoittuneena ja tehokkaana. Tämä 
luo pitkällä aikavälillä edellytykset raitiotien ulottamiseen Kangasal-
le. 

Valtatielle on mahdollista liittyä Huutijärven eritasoliittymän kautta ja 
keskustan läpi keskustan eritasoliittymään. Valtatien 12 varteen 
tutkitaan työpaikka-alueen sijoittumista osittain melusuojauksen 
takia. 

Yhdyskuntatekniset verkostot 

Asemakaavoitettaville alueille rakennetaan vesihuolto. Alueen halki 
kulkeva siirtoviemäri on linjattu niin, että linjaan saataisiin liitettyä 
rakentamisalueiden kokoojaviemärit viettoviemäreinä. Keskitettyä 
lämmitysjärjestelmää tutkitaan, jos rakentaminen toteutuu tiiviinä. 

Tavoitteena on tukea kaavalla myös uusiutuvan energian käyttö-
mahdollisuuksia.  

Toteutus 

Herttualan osayleiskaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin 
alueen oletetaan toteutuneen. Osayleiskaavan tavoitteet otetaan 
huomioon vaiheittain toteutuvassa asemakaavoituksessa ja muussa 
suunnittelussa. 

Alueen toteuttaminen ajoitetaan kokonaisvaltaisesti kunnan maan-
käytön toteuttamisohjelman kautta sovittaen rakentaminen palvelu-
jen riittävyyteen ja investointien rahoitukseen. 

 

 

Kuva 27. Herttualantien ympäristöä 2015. Lentokuva Vallas Oy. 
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10  RAKENNEMALLIT 
Seuraavassa vaiheessa laadittavien viitesuunnitelmien ja osayleis-
kaavaluonnosten pohjaksi on nyt tavoitevaiheessa muodostettu 
kaksi rakennemallivaihtoehtoa. (teksti ja suunnitelmat: Arkkitehdit 
MY) 

10.1 Luonnosvaihtoehdot  

Suunnittelualueelle on laadittu kaksi rakennemalliluonnosta, joilla 
hahmotetaan alustavasti alueen kokonaisrakenteen kehittämista-
paa. Molemmissa vaihtoehdoissa toteutuu sama aluetehokkuus, 
jossa mitoitustavoitteena on n. 2000 asukkaan pientalovaltainen 
kaupunginosa. Laadullisena tavoitteena on korkeatasoinen alueko-
konaisuus, joka ponnistaa kulttuurimaiseman identiteetistä ja arvois-
ta sekä monipuolisista vapaa-ajan ja virkistymisen mahdollisuuksis-
ta kodin välittömässä läheisyydessä.  

Molemmissa vaihtoehdoissa rakennettu maankäyttö on pääosin 
pientalovaltaista asumista, jossa on joitakin keskitehokkaalle asuin-
rakentamiselle osoitettuja ytimiä. Pienehkö teollisuus- ja varastoalue 
sijoittuu valtatie 12:n viereen.  

Vaihtoehdot noudattelevat samantapaista rajausta avoimen kulttuu-
rimaiseman suuntaan. Nauhamaisesti rakentuva ”Ruutunauha” 
muodostaa yhtenäisemmän rakennetun alueen ja rajauksen mai-
semaan. ”Kyläsolut” puolestaan muodostuu kolmen erillisen kylä-
mäisen solun kokonaisrakenteesta.  

Katuverkkoratkaisut poikkeavat toisistaan nauhamaisen tai solumai-
sen perusrakenteen mukaisesti. Molemmissa tavoitteena on hyvät 
ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä sekä yhteydet 
keskustan ja Huutijärven suuntiin. Asuinalueella on poikkeuksellinen 
sijainti kulttuurimaiseman äärellä. Sen monipuolista vapaa-ajan 
käyttöä tuetaan hyvillä ja runsailla virkistysreittiyhteyksillä. 

 

10.2 Vaihtoehto ”Ruutunauha”  
Vaihtoehto perustuu nauhamaiseen kokonaisrakenteeseen, jossa 
runkona on kaksi tasarvoista kokoojakatua ja niiden väliin muodos-
tuva perinteistä ruutukaavaa mukaileva katuverkko. Tavoitteena on 
moderni tulkinta perinteisestä suomalaisesta puutalokaupungista, 
jossa katutila ei ole pelkästään autoliikenteelle osoitettua liikenne-
aluetta, vaan olennainen ja viihtyisä piirre kaupunginosan miljööku-
vassa.  

Alue on pääosin pientalovaltainen kokonaisuus, jonka tehokkaimmin 
rakennetut osat muodostuvat alueen länsipäähän keskustan lähei-
syyteen ja historiallisten pihapiirien tuntumaan.  

Nauhamaista rakennetta jäsentävät olemassa olevat pihapiirit sekä 
etelä-pohjoissuuntaiset, kulttuurimaisemaan avautuvat puistot, joihin 
kytkeytyvät alueen kevyen liikenteen reitit ja virkistysreittiyhteydet. 

10.3 Vaihtoehto ”Kyläsolut”  
Vaihtoehto perustuu kolmen erillisen kylämäisen solun rakentee-
seen. Kylät ovat samankokoisia ja niillä on sama kehämäinen sisäi-
nen rakenne, mutta jokainen kylä rakentuu erilaisen tarinan ympäril-
le:  

Keskustaa lähimpänä sijaitseva kyläsolu rakentuu kahden historial-
lisen pihapiirin sekä solun keskellä sijaitsevan notkelman ympärille. 
Keskimmäinen kyläsolu on toiminnoiltaan monipuolisin ja sijaitsee 
yritysalueen tuntumassa. Kyläsolulla on mahdollisuus kehittyä yrittä-
jähenkisenä kylänä, jossa on myös hyvät virkistysmahdollisuudet 
mm. hevostallin myötä. Kolmas kyläsolu rakentuu Jokioisten kylän 
tuntumaan. Alueen ytimessä on elinvoimainen kauppapuutarha, 
jonka ympärille voi rakentua puutarhamainen, kulttuurimaisemaan 
rajautuva kylämiljöö. 
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11  SELVITYKSET 

11.1 Yleiskaavoitusta varten tekeillä olevat selvi-
tykset  

Herttualan osayleiskaavaa varten on tekeillä luontoselvitys ja alka-
massa on rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 

Suunnittelun edetessä laaditaan mm. hulevesiselvitys, natura-
arvioinnin tarveselvitys, rakentamisen vaikutukset maisemaan sekä 
meluselvitys. 

11.2 Aiemmin tehtyjä selvityksiä tai suunnitelmia 
Vuosien varrella on tehty kaava-aluetta koskevia selvityksiä ja 
suunnitelmia: 

o Herttualan osayleiskaava-alueen ja Herttualantien asemakaa-
va-alueen arkeologinen inventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut 
Heiskanen & Luoto, 2013. 

o Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 
2013. Pirkanmaan liitto, 2013.  

o Herttualan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset. Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy, 2006.  

o Valtatie 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000-
alueen kohdalla Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotuksen 
taustaselvitys. Pirkanmaan 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, Suun-

nittelupalvelut. 
 

 

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 nii-

den vaikutukset. (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. Kaavaehdo-

tuksen luontovaikutusten arvioinnin täydennys.  
 

o Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA ja yleissuunnitelma, 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Luonnos 
17.4.2015 

 
o Liikenneviraston maanteiden meluselvitys - EU:n ympä-

ristomeludirektiivin (2002/49/EY) mukainen meluselvitys. 
Liikennevirasto, 2012. 

 
o Viheralueiden nykytilaselvitys, 2012 
o Kangasalan viheralueohjelma 2008–2030 

 
o Palveluverkon kehittämissuunnitelma 2011-2030 
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Kaukolämpö- ja maakaasuverkko: Kangasalan Lämpö Oy. 
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