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ESIPUHE

Herttualan osayleiskaavan suunnitteluun on liittynyt myös muita hankkeita.
Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin 27.3.2017, jolloin vahvistui
myös Kangasalan strateginen yleiskaava 2040. Osayleiskaavaehdotus nou-
dattaa näitä suunnitteluperiaatteita. Valtatie 12 yleissuunnitelma on valmis
ja tulossa nähtäville. Nähtävilläolon ja lausuntojen jälkeen yleissuunnitelma
lähetetään Liikenneviraston (1.1.2019 Liikenne- ja viestintävirasto eli Tra-
ficom) hyväksyttäväksi.

Kangasalan kaupunki järjesti Kangasalan luonto ry:lle ja Pirkanmaan lintu-
tieteelliselle yhdistykselle tilaisuuden kaavan tilanteesta, lausunnoissa esiin
nousseista kaavan kehittämisajatuksista.

Herttualan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.8. - 18.9.2018, jolloin kaa-
voittajalla oli vastaanottotilaisuuksia. Lausuntoja osayleiskaavaehdotuk-
sesta on saatu yhteensä 16 kpl ja muistutuksia 6 kpl.  Saadut lausunnot ja
muistutukset sekä niiden vaikutukset jatkosuunnitteluun on kirjattu tähän
raporttiin. Osayleiskaavasta saatava palaute ja palautteen pohjalta tarken-
nettu osayleiskaava käsitellään loppuvuodesta 2018 ja kaavan tavoiteltu hy-
väksymisvaihe on alkuvuodesta 2019.

Kangasalla 11.12.2018

Leena Roppola
Markku Lahtinen
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1 VIREILLÄ OLEVAT SUUNNITELMAT JA SELVI-
TYSTILANNE

1.1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040
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.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040  (hyväksytty 27.3.2017)

Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta

Herttualan osayleiskaavan alueelle on strategisessa yleiskaavassa esitetty:
tiivistyvää nauhataajamaa 2030 (aluetta täydennetään ja samalla edistetään ym-
päristön laatua sekä toiminnallista monipuolisuutta, alueella tavoitellaan hyvää
saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla sekä laadukasta liikkumisympäristöä),
kulttuuriperinnön ydinaluetta (laajat yhtenäiset kulttuuriperinnön tihentymät.
alueen arvot hyödynnetään voimavaroina), hevostalouden kehittämisaluetta
(pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia hevosläheiseen asumiseen sekä hevosta-
louden hyödyntämiseen), maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä
Natura 2000-alueet

Herttualan osayleiskaavassa on otettu huomioon Kangasalan strategisen yleis-
kaavan 2040 kehittämistavoitteet ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alu-
eet sekä tarkoituksenmukaisella tasolla Natura 2000-alueet.
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1.2 Muut suunnitelmat
Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi –Huutijärvi yleissuunni-
telma

Valtatie 12 yleissuunnitelma Alasjärvi - Huutijärvi

Yleissuunnitelma valmistui keväällä 2018 ja se käsitellään maantielain mukai-
sesti. Pirkanmaan ELY-keskus pyysi suunnitelmasta lausunnot ja suunnittelu-
alueen kunnat pitävät kesällä 2018 suunnitelman nähtävillä, jolloin asianosaisilla
oli mahdollisuus esittää siitä muistutuksia. ELY-keskus laatii suunnitelman hy-
väksymisselvityksen käsiteltyään suunnitelmasta saadut lausunnot ja muistu-
tukset. Liikennevirasto hyväksyy yleissuunnitelman, joka tulee olemaan oh-
jeena jatkosuunnittelulle.

Hankkeen vaikutuksista Kirkkojärven Natura 2000-alueen luonnonarvoihin on
laadittu erillinen, luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi Luon-

nonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon Natura-arvioinnista antaa ympäris-
töministeriön päättämä ELY-keskus. Mikäli arviointi- ja lausuntomenettely
osoittaa, ettei hanke merkittävästi heikennä Kirkkojärven Natura-alueen niitä
ympäristöarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000-ver-
kostoon, Liikennevirasto voi hyväksyä yleissuunnitelman. Jos heikennys on
merkittävä, valtioneuvosto voi luonnonsuojelulain 66 §:n mukaisesti yleisistun-
nossa päättää, että suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. alueen luonnon-
arvoihin osoittaa,

Natura-arviointi / luontovaikutusten arviointi
Osayleiskaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on laadittu mm. Herttualan
osayleiskaavan luontovaikutusten arviointi  (2017/11 /FCG), Herttualan
osayleiskaavan Natura-vaikutusten arviointi (2017/11 / FCG) ja Herttualan
osayleiskaavan hulevesiselvitys (2018 /Ramboll / vaihe III) ja sovitettu näitä sel-
vityksiä yhteen myös Vt 12 yleissuunnitelman kanssa.

Natura-arvioinnissa sekä luontovaikutusten arvioinnissa on selvitetty luonnon
arvoalueina suojelualueita (Kirkkojärven alueen Natura 2000-alue, Kuohunlah-
den yksityinen luonnonsuojelualue), arvokkaita luontokohteita (Kuohunlahden
rantalehdot, Kirkkojärven rantalehdon liito-oravaesiintymä, viitasammakoiden
elinympäristö, Kangasalanlintujärvien maakunnallisesti arvokas lintualue, Tai-
vallamminoja, Suoalue ja vanha turpeenottoalue, Wigrenin ranta, Varstasaran
esiintymisalue), luonnon monimuotoisuutta, vaikutuksia Natura luontotyyp-
peihin, linnustoon sekä lieventäviä toimenpiteitä. Lisäksi on arvioitu yhteisvai-
kutuksia, epävarmuustekijöitä sekä Natura-alueen eheyttä.

Osayleiskaavan mukaisilla ratkaisuilla on vähäisiä vaikutuksia alueen arvokkai-
siin luontokohteisiin. Tämä johtopäätös edellyttää vaikutuksia ehkäisevien toi-
menpiteiden toteutumista. Näitä toimenpiteitä ovat kohteiden huomioiminen
jatkosuunnittelussa, virkistyskäytön hallitsemista ja ohjaamista ja kohteiden ve-
sitasapainon säilyttämistä. Osayleiskaava-alueen monimuotoisuus perustuu ny-
kytilassa alueen arvokkaaseen linnustoon, viljelyelinympäristöihin, Kirkkojär-
ven ja Taivallamminojan rantojen arvokkaisiin luontotyyppeihin ja arvolajis-
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toon. Alueen tiivistyessä ja ihmistoiminnan lisääntyessä vähenee myös eliös-
tölle käytössä oleva maapinta. Linnuston osalta joillekin lajeille aiheutuu raken-
tamisaikana häiriövaikutusta, jonka ei arvioida muodostuvan merkittäväksi.
Kaavoitettavan alueen luontotyyppien monimuotoisuus ja lajistollinen moni-
puolisuus keskittyy alueelle sijoittuville Natura- ja suojelualueille sekä alueelta
rajatuille muille arvokkaille luontokohteille. Näillä kohteilla monimuotoisuus
on suurinta ja niillä on myös lajistollinen potentiaali merkittävintä. Nämä koh-
teet on kaavassa säilytetty rakentamisen ulkopuolella, ja voidaan arvioida, että
osayleiskaava-alueen luonnon monipuolisuus ei ole uhattuna kaavahankkeen
myötä pitkälläkään aikavälillä.

Yhteisvaikutukset, epävarmuustekijät, Natura-alueen eheys
Linnuston kannalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät työaikaisena häiriönä.
Mikäli hankkeen lieventävät toimenpiteet toteutetaan huolellisesti, ei Vt 12
parantamisella arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia Herttualan
osayleiskaavan kanssa. Kirkkojärven käyttö- ja hoitosuunnitelman riittävyy-
delle asettaa haasteita Herttualan osayleiskaavan toteutumisen myötä järven
itäpuolella kasvava asukasmäärä ja sen lisäämä virkistyskäyttö. Uimahallin kort-
telin asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia Natura-alueen luontotyyp-
peihin eikä luontodirektiivin mukaiseen lajistoon.

Uhanalasten lintudirektiivin liitteen I lajien pesäpaikkojen sijaintitiedot ovat
hieman puutteellisia, joten virkistyskäytön lisääntymisen vaikutuksia Natura-
alueen ekosysteemiin ei voida arvioida kovin tarkkaan. Poikkeukselliset tulva-
tilanteet ja ennustamattomasti lisääntyvä virkistyskäyttö aiheuttavat myös epä-
varmuutta. Natura-alueen eheyden ja koskemattomuuden osalta voidaan to-
deta, että suojelutavoitteisiin kuuluvat luontotyypit säilyvät todennäköisesti
pitkällä aikavälillä. Mikäli hulevesien hallintatoimenpiteet toteutetaan huleve-
siselvityksen mukaisina Natura-alueen suojelutavoitteisiin kuuluvan luontodi-
rektiivin mukaisen lajin sekä ominaislajiston populaatiot pystyvät kehittymään
suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan (lintudirektiivin liitteen
I lajien populaatiot). Kirkkojärven Natura-alueen ekologinen rakenne ja toi-
minta säilyvät todennäköisesti elinkelpoisina Herttualan osayleiskaavan toteu-
duttua, mikäli huomioidaan haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoi-
menpiteet.

1.3 Selvitystilanne

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.

Yleiskaavoituksen ehdotusvaiheen selvitykset
· Natura-arviointi Pirkanmaan maakuntakaavaehdotukseen liittyen.
· Muuttolintuselvitys 2016-2017, 2017/9 (PiLy)
· Herttualan osayleiskaavan meluselvitys, 2017/11 (Sito, vaihe II)
· Herttualan osayleiskaavan liikenneselvitys, 2017/11 (A-insinöörit)
· Herttualan osayleiskaavan luontovaikutusten arviointi, 2017/11 (FCG)
· Herttualan osayleiskaavan Natura-vaikutusten arviointi, 2017/11

(FCG)
· Herttualan osayleiskaavan hulevesiselvitys, 2018 (Ramboll, vaihe III)
· Kulttuuriympäristöselvityksen tarkennus

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.
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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 2017.
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 Yleissuunnitelmaehdotus, 2018
· 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
· Kangasalan strateginen yleiskaava 2040
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2  PALAUTE

2.1 Yhteenveto palautteesta

Lausuntoja saatiin 16 kpl. Keskeisimpinä asioina lausunnoissa pidettiin käve-
lysiltavarauksen poistamista, Kirkkojärven luontopolun linjausmuutosta, hu-
levesikosteikon lisäämistä sekä teknisluonteisia tarkennuksia.

Muistutuksia tuli 6 kpl. Muistutukset kohdistuivat mm. ratsastusreittien ja
katujen linjauksiin ja aluevaraustoiveisiin.

Kaavoittajan kirjaamat vastineet on kirjattu lausuntojen ja mielipiteiden jäl-
keen kursiivilla.

2.2 Lausunnot

1. Pirkanmaan ELY-keskus

Osayleiskaavalla tavoitellaan 2000 uuden asukkaan lisäystä Kangasalan kes-
kustaajaman välittömään läheisyyteen vuoteen 2040 mennessä. Tämä ta-
voite on sinänsä perusteltu. Kaava-alue osana maakunnallisesti arvokasta
Liuksiala-Tiihala kulttuurimaisema-aluetta asettaa kuitenkin erityisiä reuna-
ehtoja uusien toimintojen sijoittamiselle ja taajaman laajennukselle. Ehdotus
supistaisi pitkään viljelyskäytössä olevia avoimia peltoaloja, jotka ovat olen-
nainen osa kulttuurimaisemaa. Valtatie 12 varteen sijoittuu kaksi teollisuus-
aluetta, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia(TY).
Niistä itäisempi sijoittuu maisemallisesti luontevasti, mutta läntisempi on
maiseman kannalta ongelmallinen. Asuntoalueiden melusuojaus on syytä
ratkaista muilla keinoin kuin käyttämällä TY -aluetta puskurivyöhykkeenä ja
toisaalta työpaikka-alue itsessään aiheuttaa aina häiriötä asutukselle.

Kaava-alueen sisällä todettu viitasammakon elinympäristö (Herttualan suo-
alue) on osoitettu kaavaehdotuksessa EV-alueeksi ja luo-3-alueeksi. Alueella
on viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kasvistoarvoja (läh-
detähtimö, varstasara). Kaavaselostuksessa on todettu, että viitasammakon
elinympäristöihin voi aiheutua välillisiä vaikutuksia valuma- ja hulevesien
määrän ja laadun muutoksista. Vaikutusten arvioinnissa on todettu, että kaa-
van mukaiset ratkaisut eivät hävitä tai heikennä viitasammakon lisääntymis-
ja levähdyspaikkoja eivätkä heikennä viitasammakon lisääntymispotentiaalia
alueella, mutta päätelmää ei ole perusteltu.

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentä-
minen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin perusteella. Luo-3-
alueen kaavamääräyksessä jatkosuunnittelulle asetettujen reunaehtojen mu-
kaan tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen luonnonsuojelul-
liset arvot ja ominaispiirteet ja rakennettavilta alueilta tulevat hulevedet tu-
lee hallita siten, ettei niillä ole haitallista vaikutusta viitasammakoiden
elinympäristöihin. Kaavamääräyksen toteutuminen käytännössä on hyvin
tärkeää
luonnonsuojelulain kannalta.

Kaava-alue sijoittuu Kirkkojärven Natura 2000-alueen välittömään läheisyy-
teen. Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia
luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää luonnonsuojelulain 64a § mu-
kaan. Luonnonsuojelulain 65 § mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioin-
nista lausunto ELY-keskukselta. Luonnonsuojelulain 66 § mukaan viranomai-
nen ei saa hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 § 1 ja 2 momentissa
tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitel-
man merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon.

Kaavaselostuksen mukaan kaavaa varten on laadittu Natura-arviointi, mutta
sitä ei ole toimitettu ELY-keskukselle. ELY-keskus lausuu erikseen Natura-
arvioinnista, kun se toimitetaan ELY-keskukselle lausuttavaksi.
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Kuohunlahden yli on osoitettu kaavaehdotuksessa kävelysilta. Sillan toteu-
tusmahdollisuuksista Natura 2000-alueen osalta ELY-keskus lausuu erikseen
annettavassa Natura-arviointilausunnossa. ELY-keskus tuo esille
kuitenkin jo tässä vaiheessa, että luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyk-
set kieltävät rakennelmien rakentamisen. Rauhoitusmääräyksistä voi hakea
poikkeamista, mutta poikkeamislupa on harkinnanvarainen sekä edellyttää
mm. että poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta.

Viheryhteystarpeen kaavamääräystä tulee tarkentaa siten, että liito-oravan
elinympäristöjen välisillä alueilla puustoisuus tulee säilyttää.

Valtatielle 12 tehdyn yleissuunnitelman mukaan valtatie 12 parannetaan ne-
likaistaiseksi Alasjärven eritasoliittymän ja Huutijärven eritasoliittymän vä-
lillä. Suunnitelman mukaan Huutijärven eritasoliittymä parannetaan nykyi-
selle paikalleen ja eritasoliittymän yhteyteen toteutetaan valtatien ylittävä
kävely- ja pyöräilyväylä ja Herttualantien varrelle tulee erillinen valtatien alit-
tava kävely- ja pyöräilyväylä. Lisäksi kaava-alueen kohdalle on suunniteltu
kaksi erillistä kävelyä, pyöräilyä sekä virkistysreittiä palvelevaa alikulkusiltaa.
Kirkkojärven / Kuohunlahden ranta-alueen läheisyyteen on suunniteltu val-
tatien alittava pieneläinputki. Valtatiejakson parantamisen aikataulu ei ole
tiedossa. Valtatien parantamisen tarkemman suunnittelun yhteydessä selvi-
tetään tielle tarvittava tilavaraus sekä tulevat ali- ja ylikulkuratkaisut täsmen-
tyvät. Herttualan osayleiskaavaehdotus mahdollistaa suunnitellun valtatien
12 kehittämisen.

Valtatien 12 yleissuunnitelmassa esitetään melun torjunnan alustavat sijain-
nit sekä periaateratkaisut, jotka myös täsmentyvät tien tarkemman suunnit-
telun yhteydessä. Tien varren maankäytön suunnittelussa on huomioitava
uuden maankäytön edellyttämien melusuojausten suunnittelu ja toteuttami-
nen maankäytön kanssa samassa aikataulussa sekä liikenteen muiden pääs-
töjen edellyttämä riittävä etäisyys valtatiestä.

Osayleiskaava-alueen yhdystiet 13993 (Herttualantie) ja 13991 (Tiihalantie)
tulevat muuttumaan asemakaavoituksen myötä kaduiksi. Teiden hallinnolli-

nen muutos voidaan toteuttaa myös laajempana kokonaisuutena lain liiken-
nejärjestelmästä ja maanteistä (ent. maantielaki) mukaisella tiesuunnitel-
malla. Herttualantien ja Tiihalantien osuuksia alueen yksityisteiden tapaan
on esitetty osayleiskaavassa merkinnällä ”Historiallisesti merkittävän
maantielinjan jakso”. Pirkanmaan maakuntamuseon vuonna 2011 tekemän
”Pirkanmaan maakunnan historialliset tiet” –selvityksen mukaan Herttualan
osayleiskaava-alueen tiestö ei olisi valtakunnallista eikä myöskään
maakunnallista historiallista tieverkkoa, minkä perusteella alueen tiestön
historiallinen merkitys olisi paikallista. ELY-keskus korostaa, että
osayleiskaavan tiestön kaavamerkintä ei saa haitata tiejaksojen tavanomaista
ylläpitoa ja hoitoa kuten jo päällystettyjen teiden uudelleen päällystystä,
päällysteen korjausta eikä liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtäviä yl-
läpidon ja hoidon toimenpiteitä.

ELY-keskuksen tietojen mukaan Herttualan osayleiskaava-alueella on nykyi-
sellään huomattavasti enemmän olemassa olevia vesi- ja viemärilinjoja kuin
mitä ehdotuksessa on esitetty. Pirkanmaan ELYkeskuksen mukaan nämä lin-
jat tulisi esittää osayleiskaavassa.

Vesihuollon järjestämiseksi tulee suunnittelualue sisällyttää vesihuoltolai-
toksen toiminta-alueeseen siten, että toiminta-alueen hyväksymispäätöksen
yhteydessä asetetaan tavoitteellinen aikataulu alueen saattamiseksi verkos-
tojen piiriin. Suunnitellun yhdyskuntakehityksen huomioon ottaminen ja to-
teuttaminen ennakointi edistävät siten toiminta-alueiden ennakoivaa mää-
rittelyä ja alueidenkäytön suunnitelmallisuutta. Toiminta-aluepäätöksessä
asetettavan aikataulun on hyvä kuitenkin olla realistinen eikä sen tule ulottua
tarpeettoman pitkälle tulevaisuuteen.

Herttualan osayleiskaavaa varten on laadittu kattava hulevesiselvitys (Ram-
boll 2018), jossa otetaan huomioon hulevesien määrällinen ja laadullinen
hallinta. Selvityksessä on annettu ehdotukset Herttulan osayleiskaavan mää-
räyksiksi. Hulevesiselvityksessä annetut korttelialueita koskevat yleistasoi-
set määräykset ja viivytys- ja käsittelyrakennevaraukset ovat pääasiallisesti
otettu osayleiskaavassa huomioon. Osayleiskaavaan ei ole kuitenkaan sisäl-
lytetty aluevarausta hulevesiselvityksessä esitetylle kosteikolle (pinta-ala
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240-1200 m2), johon hulevesiselvityksen mukaan olisi tarkoitus johtaa hu-
levesiä Lahdentien suunnalta. Kosteikolta hulevedet johdetaan hulevesisel-
vityksen mukaan Kirkkojärveen. Pirkanmaan ELYkeskuksen mukaan kos-
teikon aluevaraus tulisi esittää osayleiskaavassa.

Asutus- ja teollisuusalueiden toteutumisajankohtien epävarmuudesta johtuen val-
tatie 12 varteen esitetyllä teollisuusalueella ei ole tarkoitus ratkaista asuntoaluei-
den melusuojausta. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Teollisuusalueen tarkemmassa suunnittelussa on tarkoitus ottaa huomioon lähis-
töllä sijaitseva asuminen, palvelut, virkistys - ja luontoalueet.

Luontovaikutusten arviointi raportissa  on tarkennettu väittämää, etteivät kaavan
mukaiset ratkaisut hävitä tai heikennä viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja eivätkä heikennä viitasammakon lisääntymispotentiaalia alueella.

Kuohunlahden ylittämisen mahdollistava kävelysiltavaraus poistetaan osayleiskaa-
vasta luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti.

Osayleiskaavaan lisätään yhdysvesijohtolinjojen merkinnät. Herttualan alueelle on
tarkoitus laatia kaavan vahvistumisen jälkeen vesihuollon yleissuunnitelma, jonka
mukaisesti vesihuoltotoimenpiteitä on mahdollista kehittää suunnitelmallisesti alu-
eiden toteutumisen edistyessä.

Kirkkojärveen Lahdentieltä valuvien hulevesien kosteikon aluevaraus lisätään kaa-
vakarttaan.

Natura- vaikutusten arviointiraporttia on täydennetty Pirkanmaan Ely-keskuksen
lausunnon mukaisesti.

2. Pirkanmaan liitto

Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu Taajamatoimintojen
alue, ehdollinen -merkinnällä. Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja

muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen alueet,
joiden
toteuttaminen edellyttää suunnittelumääräyksessä esitetyn ehdon täytty-
mistä. Merkintään liittyy Kangasalla Kirkkojärven Natura-alueen läheisyy-
dessä erityismääräys em11. Suunnittelumääräys: ”Aluetta koskevat taajama-
toimintojen alueen suunnittelumääräykset. Lisäksi alueen suunnittelussa tu-
lee määritellä alueen toteuttamisen tarkoituksenmukainen ajoitus suhteessa
maakuntakaavassa
osoitettuun muuhun yhdyskuntarakenteeseen.

Kangasalan Herttualan alueen mitoituksessa ja muussa yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei alue toteutuessaan merkittävästi
heikennä Kirkkojärven Natura-alueen luonnonarvoja.”

Lahdentien pohjoispuolelle on maakuntakaavassa osoitettu Taajamatoimin-
tojen alue -merkintä. Suunnittelumääräys: ”Aluetta tulee suunnitella asumi-
sen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saa-
vutettavuutta
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu
maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen
omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kyt-
keytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomi-
oon.”
Suunnittelumääräyksessä määritetään lisäksi merkitykseltään seudullisten
vähittäiskaupan suuryksikköjen mitoitus ja suunnittelun reunaehdot.

Erityismääräys 11 koskee sekä Kangasalan Herttualan aluetta että valtatietä
12 välillä Alasjärvi-Huutjärvi. Suunnittelumääräys: ” Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Kirkkojärven (FI0316005) Na-
turaalueen
läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkei-
den ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joi-
den suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Erityistä
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huomiota tulee kiinnittää vesistövaikutusten ja linnustoon kohdistuvien vai-
kutusten ehkäisemiseen.”

Kirkkojärven alueelle on osoitettu Suojelualue-merkintä. Suojelumääräys:
”Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa
alueen suojeluarvoja. Luonnonsuojelulain nojalla muodostettuja alueita kos-
kevat
suojelupäätöksessä annetut määräykset, ja alueiden toteuttamisesta vastaa
ensisijaisesti valtio. Muiden alueiden osalta suojelun toteutus päätetään yk-
sityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.”

Lisäksi Kirkkojärven alue on Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta.
Maakuntakaavamerkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet, joiden suojeluarvojen huomioon
ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

Suunnittelualueen länsiosaan on maakuntakaavassa osoitettu Maaseutualu-
etta. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu maa-
ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Suunnittelumää-
räys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vai-
kutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.”

Kirkkojärven itäpuolelle on osoitettu Viheryhteys-merkintä. Merkinnällä
osoitetaan taajamiin liittyvät olemassa olevat tai tavoitteelliset viheryhtey-
det, joilla on erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekolo-
gisten yhteyksien kannalta. Suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmis-
taa maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoi-
lureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä ko-
konaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön
laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkityk-
seen luonnon monimuotoisuuden kannalta.”

Viheryhteyden jatkeeksi on osoitettu Kirkkojärven kiertävä Ulkoilureitti-
merkintä. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittä-
vät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille.

Suunnittelumääräys: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava
ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maakunnallisesti ja seudullisesti
toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen
säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.”

Lahdentie on maakuntakaavassa osoitettu Merkittävästi parannettava valta-
tie– merkinnällä. Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen
kannalta merkittäviä yhtenäisiä tieosia valta- ja kantateillä, joiden kunto, lii-
kennetarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttää tien merkittävää paranta-
mista. Merkintään liittyy Kangasalla valtatiellä 12 välillä Alasjärvi–Huutijärvi
Kirkkojärven Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em11. Suunnitte-
lumääräyksessä todetaan, että valtatiellä 12 välillä Alasjärvi–Huutijärvi tulee
varautua lisäkaistojen rakentamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee erityistä huomiota kiinnittää luonto-, maisema- ja kulttuuriympä-
ristöarvojen säilymiseen sekä ulkoilureittien ja
ekologisen verkoston kannalta tärkeiden viheryhteyksien jatkuvuuden tur-
vaamiseen. Valtatieosuuksilla tulee jatkosuunnittelun yhteydessä tarkastella
olemassa olevien liittymien parannustarpeet sekä kiinnittää huomiota jouk-
koliikenteen järjestelyiden toimivuuteen.

Huutijärven liittymästä itään Lahdentie on osoitettu Valtatie-viivamerkin-
nällä. Kaavamerkinnän kuvauksessa todetaan, että valtatiet palvelevat valta-
kunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä.

Osayleiskaava-alueen eteläreunaan on osoitettu maakuntakaavassa voima-
linja-, sähköasema-, maakaasuputki-, siirtoviemäri- sekä yhdysvesijohtomer-
kinnät.

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osa Liuksialan-Tiihalan kulttuurimai-
semaa, joka on osoitettu Maakunnallisesti arvokas maisema-alue-merkin-
nällä (Mam). Suunnittelumääräys: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvot
säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen
sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.”
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Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevalle Liuksialan kartanolle on maakun-
takaavassa osoitettu Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö-merkintä, jonka itäisin kulma ulottuu Herttualan osayleiskaavaalu-
een MY-2-alueelle. Merkinnöillä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY 2009). Suunnittelumääräys:
”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäris-
tön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.”

Kaava-alueen itäosa on osoitettu Arkeologisen perinnön ydinalueeksi, joka
kuuluu maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintöihin. Merkinnällä osoi-
tetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset arkeologisen perinnön
tihentymät. Suunnittelumääräys: ”Alueella sijaitsevien muinaisjäännösaluei-
den ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunnitelta-
essa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon muinaisjään-
nösten suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvok-
kaisiin maisema-alueisiin ja/tai kulttuuriympäristöihin.”

Taajamarakenteen ulkopuolelle jäävä maaseutualue lukeutuu lisäksi Kasvu-
taajamien kehittämisvyöhykkeeseen. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalou-
den ja niitä tukevien maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja näihin liittyvää
rakentamista. Kehittämissuositus mm. ohjaa alueelle suuntautuvaa asuin- ja
työpaikkarakentamista ensisijaisesti taajama-alueille ja kyliin.

Lisäksi aluetta koskee maakuntakaavan yleismääräys, jonka mukaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on mm. turvattava mahdollisuus hyvien ja
yhtenäisten peltoalueiden tuotantokäyttöön. Maaseutua kehitettäessä on
pyrittävä sovittamaan yhteen asuinympäristön laatutavoitteet ja maaseutu-
alueiden elinkeinojen toimintaedellytykset. Lisäksi yleismääräys edellyttää,
että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava ajantasainen
tieto tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä ja muista arkeologisista kult-
tuuriperintökohteista Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä ja siihen
liittyvästä karttapalvelusta.

Kangasalan Herttualan osayleiskaavan valmistelussa on Pirkanmaan liiton
luonnosvaiheen lausunnossa esittämät ohjeistukset pääosin otettu huomi-
oon. Kohdealueen ominaispiirteet on tunnistettu kaavaehdotuksen valmis-
telussa. Pirkanmaan liiton kaavaluonnosvaiheessa toivomiin laadukkaisiin
suunnitteluratkaisuihin pyritään mm. yleiskaavan asuntoalueita koskevissa
kaavamääräyksissä, joissa edellytetään rakentamiselta monimuotoisuutta
sekä ympäristöön soveltuvaa mittakaavaa. Tärkeäksi on nähty myös, että
uuden rakennetun alueen tulee muodostaa maisematilaa selvästi rajaavan
reunavyöhykkeen. Kirkkojärven Natura-arvot on huomioitu yleismääräyk-
sissä sekä Natura-kaavamerkinnässä. Myös haittavaikutusten ennaltaehkäi-
semiseen liittyviä toimia on kirjattu kaavamääräyksiin ja pyritty varmista-
maan hulevesien hallintajärjestelmien toteutumista kaavallisin keinoin.

Kaavaehdotuksessa esitetty suunnittelualueen läntisimmän osan kehittämi-
nen tiiviimpänä rakenteena on onnistunut ratkaisu. Myös valittu liikenne-
verkkoratkaisu on selkeä; alue on saavutettavissa kahdesta pääsuunnasta ja
suunnittelualueen keskelle muodostuva kehäraitti luo alueelle omaa erityis-
luonnetta. Pohjois-etelä – suuntainen avoin maisema-alue erottaa läntisen ja
itäisen alueen omiksi kokonaisuuksiksi, joka ratkaisuna myös säästää ja säi-
lyttää peltoaluetta alkuperäisessä käytössään. Kirkkojärven ranta-alueen vi-
heryhteyden toteutumiseen on ehdotusvaiheessa panostettu poistamalla
peltoalueelta A3- asuntoaluevaraus sekä rajaamalla asuinkorttelialue (AP-1)
ranta-alueen ulkopuolelle.

Kaavanlaadinnassa sekä erityisesti maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kulttuuriperintöön liittyvässä osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa on
syytä ottaa huomioon suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Liuksialan
kartanon aluekokonaisuus, joka on maakuntakaavassa osoitettu valtakunnal-
lisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. Tämän RKY-2009
kohteen itäisin kulma ulottuu Herttualan osayleiskaava-alueen MY-2-alu-
eelle.

Teknisluonteisina tarkistuksina tulisi osayleiskaavaan lisätä yhdysvesijohto-
linjan merkintä. Jatkosuunnittelussa olisi hyvä arvioida, tuleeko kaavamer-
kintäpalstaan kirjata osayleiskaavan tavoitteita. Lisäksi yleismääräykset olisi
tarkoituksenmukaista keskittää joko määräyspalstan alkuun tai loppuosaan.
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Yleismääräyksiin on kaavaehdotuksessa myös kirjattu osayleiskaavan muu-
toksen
kohdentuminen sekä kuvaus maankäyttövarauksien sisällöstä, jotka olisi
määräyspalstan sijaan hyvä kirjata kaavaselostukseen. Karttateknistä tarken-
nusta kaipaa myös osayleiskaava-alueen rajauksen ulkopuolelle osoitetut
merkinnät (viheryhteystarve, luo-2, luo-3), sillä näiden merkintöjen oikeu-
dellinen luonne jää epäselväksi. Myös osayleiskaava-alueen ulkopuolelle si-
joittuvan Jokioisten kylätontin osalta lienee syytä tarkistaa s-1 –merkinnän
kaavamääräystä.

Osayleiskaavaan lisätään yhdysvesijohtolinjan merkintä. Yleismääräyksiin kirjattu
osayleiskaavan muutos sekä kuvaus maankäyttövarauksien sisällöstä lisätään
myös kaavaselostukseen. Osayleiskaava-alueiden ulkopuolisille alueille esitetyillä
yhteystarvemerkinnöillä ei ole oikeudellista luonnetta. Merkinnät ovat strategisia
ja niiden tarkoitus on tuoda esille yhteyksien jatkumistarve.

3. Pirkanmaan maakuntamuseo

Kaava-alue sijoittuu lähes kokonaan Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaiseman
maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Pirkanmaan maakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi - ehdotus maakunnalli-
siksi maisema-alueiksi 2013). Alueen arvot kiinnittyvät pitkään viljelyhistori-
aan ja sen synnyttämiin avoimiin viljelyaukeisiin, vanhoihin kylätontteihin ja
tielinjoihin sekä vähäiseen uudisrakennuskantaan. Lisäksi kaava-alueen etelä-
ja itäosa kuuluvat Herttualan-Jokioisten-Liuksialan maakunnallisesti arvok-
kaaksi rakennetuksi ympäristöksi todettuun kulttuurimaisemaan (Kulttuuri-
maisemat 2014 - Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaat maatalousalueet). Myös rakennetun ympäristön erityisarvot kyt-
keytyvät iäkkään rakennuskannan lisäksi vanhaan maatalousmaisemaan pel-
toineen, kylätontteineen ja tiestöineen. Kaavan tavoitteena on kehittää ny-
kyisestä 130 hengen maaseutumaisesta asuinalueesta noin 2 000 asukkaan
pientalovaltainen kaupunginosa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on rakenta-
misen sovittaminen alueen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Maakunta-
museo katsoo, että kaavan tavoitteet ovat lähtökohtaisesti ristiriitaisia ja
kaavaratkaisu uhkaa maakunnallisten arvojen säilymistä.

Maakuntamuseo toistaa kantansa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Herttualan kylätontin vanhin osa (inventointikohde 1, arkeologinen kulttuu-
riperintökohde) on rajattu inventointiraportissa ja kaavassa liian suppeaksi
(pinta-ala n. 3800 m2 ). Vuoden 1635 maakirjan mukaan kylätontilla sijaitsi
viisi taloa ja sen laajuus oli noin 200x180 kyynärää eli n. 12500 m2. Kohteen
asemointi nykykartalle tulee tarkistaa ja toimittaa maakuntamuseolle; kor-
jattu kulttuuriperintökohteen rajaus tulee siirtää inventointiraporttiin ja
kaavaan. Kohteen kaavamerkinnän (S 1) selitysosan otsikko tulee muuttaa
muotoon: Arkeologinen kulttuuriperintökohde. Arkeologisen inventoinnin
(2013) jälkeen kaava-alueelta, Kylä-Aakkulantien kaakkoispuoleiselta pel-
lolta löytyi rautakautinen esine, pronssisoljen katkelma. Löytöpaikalle on
kaavaluonnoksissa merkitty rakentamista (A3-varaus). Maakuntamuseo suo-
ritti paikalla maastotarkastuksen lausunnon 236/2016 mukaisesti. Paikalla ei
havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, joten kyseisen kohteen
osalta Herttualan osayleiskaavaa ei tarvitse täydentää DIAR:440/2016.

Edellisessä lausunnossaan maakuntamuseo totesi, että osayleiskaavan raken-
netun ympäristön selvitystä tulee täydentää niin että se kattaa koko kaava-
alueen. Lisäksi kaavakartalta puuttui Herttualan-Jokioisten-Liuksialan kult-
tuurimaisema-alueen rajaus. Näiltä osin aineistot ovat kehittyneet asianmu-
kaisesti. Kaavaselostuksen sivulla 22 on kuitenkin ennen inventoinnin päivi-
tystä laadittu rakennetun ympäristön ja maiseman ominaispiirteitä ja arvoja
kuvaava arvokartta, joka tulee päivittää. Päivityksen yhteydessä tulee tarkis-
taa kyseisen arvokartan sisältö, koska täydennysinventoinnissa kyseiseltä
kartalta on ilmeisesti jälleenrakennuskauden asutuksen arvoalue.

Osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoja oli kaksi: ”Ruutunauha” ja Kyläsolut”.
Maakuntamuseo katsoi, että vaihtoehto ”Kyläsolut” huomioi paremmin
maaseudun perinteisen kylämäisen rakentumisen ja näkymät asutusta ympä-
röiville peltoaukeille. Kaavaehdotuksessa on huomioitu nämä piirteet. Sa-
moin ehdotuksessa on huomioitu maakuntamuseon lausunnossa ilmaistu
kommentti, että Kirkkojärven rantapellolle sijoitettu A3-alue tulisi muuttaa
MA-alueeksi, jotta pellon yli avautuva näkymä säilyisi. Kaavaluonnoksesta
antamassaan lausunnossa maakuntamuseo toi esille myös lukuisia rakenne-
tun ympäristön suojeluun liittyviä puutteita kaavamerkinnöissä. Niiden
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osalta osayleiskaava on kehittynyt asianmukaisesti lukuunottamatta Kangas-
alan terveysasemaa. Rakennusinventoinnin mukaan terveysaseman vanhim-
malla osalla on arkkitehtoonista arvoa ja terveysaseman kokonaisuudella so-
siaalihistoriallista ja maisemallista arvoa. Näitä arvoja ei ole huomioitu yleis-
kaavassa. Tältä osin kaavaratkaisua tulee vielä korjata. Herttualan osayleis-
kaavan ehdotus huomioi siis terveysasemaa lukuunottamatta rakennetun
ympäristön arvot kohtuullisella tavalla. Kaavaratkaisussa ohjataan kuitenkin
uusia, laajoja pientaloalueita nykyisille, maakunnallisesti arvokkaille peltoalu-
eille, mikä on ristiriidassa alueen maisemallisten arvojen kanssa. Nämä ne-
gatiiviset vaikutukset on tuotu esiin kaavan vaikutustenarvioinnissa. On-
gelma perustuu kaavan tavoitteiden asetteluun, eikä se ole ratkaistavissa
muuten kuin vähentämällä huomattavasti uudisrakentamisen volyymiä.

Korjattu kaavaehdotus tai hyväksytty osayleiskaava tulee toimittaa nähtä-
väksi Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Herttualan kylätontin täydennys on tehty kaavakarttaan aikaisemman lausunnon
pohjalta tilatun Kangasalan Herttualan osayleiskaava-aluetta koskevan arkeolo-
gisen täydennysinventoinnin (10.11.2016) mukaisesti ja kaavaselostusta ja mer-
kintöjä on täydennetty tältä osin.

 Meille toimitetussa Kangasalan Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ym-
päristön ja maiseman inventoinnin täydennyksestä (2016) on rakennetun ympä-
ristön ja maiseman ominaispiirteitä kuvaavasta arvokartasta jäänyt pois jälleen-
rakennuskauden asutuksen arvoalue. Molemmat arvokartat on lisätty kaavaselos-
tukseen.

Kaavaselostukseen on lisätty maininta, jonka mukaan terveysaseman vanhim-
malla osalla saattaa olla rakennushistoriallista arvoa. Taajaman rakennuskulttuu-
rin arvoja on tarkoitus selvittää Kangasalla laajemmin, jolloin on mahdollista arvi-
oida modernin rakennuskannan arvoja kokonaisuutena Kangasalan näkökul-
masta.

4. Kuhmoisten kunta

Kuhmoisten kunnalla ei ole lausuttavaa Kangasalan kaupungin Herttualan
osayleiskaavaehdotuksesta.

5. Oriveden kaupunki

Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta.

6. Pälkäneen kunta

Pälkäneen kunnalla ei ole lausuttavaa Kangasalan kaupungin Herttualan
osayleiskaavaehdotukseen.

7. Ympäristöterveys

Nyt esitetyssä osayleiskaavaehdotuksessa on huomioitu meluntorjunta ja
sen vaatimat toimenpiteet yleismääräyksin kaava-alueella (tieliikenne melu,
muuntamomelu sekä teollisuusalueiden melutaso). Tampereen kaupungin
ympäristöterveysvalvonnalla ei ole huomautettavaa Herttualan osayleiskaa-
vaehdotuksesta.

8. Kotikatutiimi: Rakentamisen palvelualue, Rakennus- ja
ympäristölautakunta, Kangasalan Vesi- ja liikelaitos

Kotikatutiimissä järjestettiin 28.8.2018 Herttualan osayleiskaavaehdotuksen
esittely, jonka pohjalta laadittu muistio korvaa lausuntomenettelyn:

Kuinka paljon on keskusteltu lintujärjestöjen kanssa? Muuttolintuselvitys on
tilattu lintuyhdistykseltä. Tekosaarten rakentaminen Natura-alueelle on
epärealistisen hankalaa. Järjestetään palaveri, kutsutaan Birdlife (Teemu Leh-
tiniemi), PiLi ja Marja Nuottajärvi. Sekä kaavasta tehdyssä Natura-arvioin-
nissa että luontovaikutuksen arvioinnissa on käsitelty linnustovaikutuksia.
Kaavasta tehty Natura-arviointi ei vastaa lintukysymyksiin vaan lähinnä mui-
hin arvoihin. Luontovaikutusten arviointi on myös tehty, jossa enemmän
painotettu lintuja ja kaavassa on linnut hyvin huomioitu ympäristönsuojelun
mukaan. Kaavaehdotuksen toteutuessa peltoalue tulee nykyiseen verrat-
tuna vähentymään 60 %, lisäksi jäljelle jäävät peltoalueet ovat pirstoutuneita,
mikä vähentää niiden houkuttelevuutta linnuston ruokailu- ja levähdysalu-
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eina. Lintujärjestöjen kanssa keskustellaan siitä, onko nykyisessä ehdotuk-
sessa peltoalueita säilymässä riittävästi, jottei kaavalla ole merkittäviä haital-
lisia vaikutuksia Natura-alueen linnustoon.

Siirtoviemärin pumppaamo sijoittuu kaava-alueen eteläreunaan. Hajua saat-
taa levitä toisinaan monen sadan metrin päähän pumppaamosta. Lounainen
tuuli on vallitseva, jolloin asutukseen päin tulee hajua. Pumppaamon tek-
niikka saattaa kehittyä siihen mennessä kuin alue toteutuu. Alueen länsi-
osaan pitänee tehdä aikanaan toinen pumppaamo. Alueellinen vesihuolto-
tarkastelu kokonaisuudesta pumppaamoineen on tarpeen tehdä ennen ase-
makaavoitusta tai tässä yleiskaavoituksen hyväksynnän yhteydessä.

Hulevesiviivytyksiä on esitetty kaavakartassa yksityisten maille. Miten ne
käytännössä toteutetaan? Kaupungin täytyy alkuvaiheessa rakentaa laajoja
hulevesijärjestelmiä katujen rakentamisen yhteydessä ennen kuin tontteja
luovutetaan, ylläpitokustannukset tulee myös ottaa huomioon. Yleiskaavan
avulla voidaan arvioida tarkoituksenmukaisia asemakaavakokonaisuuksia
myös tältä kannalta.

Asemakaavan laatimista voisi jatkaa vuoden 2019 alussa. Vuosille 2021-22
varattu tällä hetkellä toteutusrahaa ensimmäiselle asemakaava-alueelle.

Kangasalan kaupunki järjesti Kangasalan luonto ry:lle ja Pirkanmaan lintutieteel-
liselle yhdistys ry:lle kaavaehdotuksen linnusto- ja luontoasioista keskustelutilaisuu-
den 22.10.2018, jossa käsiteltiin lausunnossa esiin nousseita teemoja mm. luon-
topolun sijaintia ja VL-1mukaista kosteikkoa. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuuk-
sista parantaa laajemmin kompensaatioperiaatteella lintujen elinolosuhteita sekä
mahdollisuudesta päivittää jatkossa yhteistyössä Kirkkojärven hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa. Herttualan alueelle on tarkoitus laatia kaavan vahvistumisen jäl-
keen vesihuollon yleissuunnitelma, jonka mukaisesti vesihuoltotoimenpiteitä on
mahdollista kehittää alueiden toteutumisen edistyessä.

9. Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmän kanssa järjestettiin neuvottelu
1.10.2018. Neuvottelun pohjalta laadittu muistio korvaa lausuntomenette-
lyn.

Muistiossa esitettyjä asioita:

Huutijärven koulun kapasiteetti riittää hyvin Herttualan osayleiskaavan ta-
voitevuoteen 2040 asti. Asemakaavoitus alkaa Kangasalan keskustan suun-
nasta, joten alkuvaiheessa oppilaat tulevat mahdollisesti kuormittamaan
kohtuullisen täynnä olevaa Kirkkoharjun koulua eli toteutus alkaa kouluka-
pasiteetin kannalta väärästä päästä (kevyen liikenteen toimivat yhteydet
Huutijärven koulun suuntaan).

Lähipalvelualueen (PL) merkinnän lisäystä osayleiskaavaehdotukseen pidet-
tiin hyvänä ja sijaintia lähivirkistysalueen kupeessa onnistuneena.

Kaavaselostuksen tekstiosuutta päivitetään palvelujen osalta (Anni Aalto-
Ropo).

Kevyen liikenteen / pyöräilyn reitit ovat selkeytyneet kaavaehdotuksessa.
Yleisesti kevyen liikenteen reittien tulisi olla turvallisia ja niiden tulisi olla
luontevia ja helposti hahmotettavia. Alueiden toteutuessa reittien vaiheistus
on tärkeää. Huutijärven eritasoliittymään suuntautuvaa kevyen liikenteen
reitin sekä Vt 12 alikulun toteutusta pidettiin tärkeänä (toteutuksen aikais-
tamisen perusteena voisivat olla säästöt koulukyytikustannuksissa).

Virkistysyhteyksiä on kehitetty. Kirkkojärven luontopolkujen / ekosystee-
mipalvelujen informoinnissa yleensä (torin informaatiopiste) olisi syytä
osoittaa reittien lisäksi palvelujen vaatimat pysäköintipaikat.

Sivistyskeskuksen ja kaavoituksen vuosittain päivittämän oppilasennusteen mu-
kaisesti Kirkkoharjun ja Huutijärven koulujen alueella on yhteinen oppilaaksi ot-
toalue, jolloin koulujen luokkaryhmiä voidaan tasata tarkoituksenmukaisella ta-
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valla Herttualan asukasmäärän lisääntyessä. Keskustan asukasmäärän kasva-
essa jatkossa tulee esille Kirkkoharjun koulun laajennustarve. Kaavaselostuksen
tekstiosuutta on päivitetty palvelujen osalta. Torialueen informaatiopisteen ekosys-
teemipalveluja on tarkoitus päivittää. Torialueelle on valmistumassa pysäköinti-
talo.

10. Nuorisovaltuusto

Hulevesien suunnat ja niiden johtaminen on otettu mainiosti huomioon, sen
lisäksi asemakaavassa tulee huomioida ja toteuttaa hulevesisuunnitelman
toimenpiteet, sekä haitallisten vaikutusten ehkäisyn ja lieventämisen toimen-
piteet natura-alueella.

On hyvä, että Lahdentien vieressä olevalta teollisuusalueelta hulevedet joh-
detaan pois suojaviheralueelta. Teollisuusalue on sijoitettu hyvin kaavassa
Lahdentien varteen, sillä se estää omalta osaltaan meluhaitan ja häiriön le-
viämistä asuinalueelle.

Ratsastusreittien erikseen osoittaminen ja niiden toteuttamismahdollisuuk-
sien lisääminen on hyvä alueella sijaitsevien ratsastustilojen kannalta. Tote-
simme, että latureitin säilyttäminen Mäyrävuoresta Kirkkojärvelle on tär-
keää lähiliikuntamahdollisuuksia huomioiden. Kävely- ja pyöräilyreitti Kuo-
hunlahden yli Kangasalan keskustaan päin edistää ihmisten hyötyliikkumista
mm. kaupassa käymisen ja tavallisten arjen lyhyiden matkojen kulkemisessa
Herttualan ja keskustan välillä.

Yleiskaavaan on merkitty asuntoalueiden ja Kirkkojärven väliin suojavyö-
hyke, joka tulee myös huomioida asemakaavaa toteuttaessa, on myös tär-
keää, että Kirkkojärven luontopolku säilytetään kaavoittaessa. Kirkkojärven
luontopolulle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, sitä tulee myös toteut-
taa.

Alueelle suunniteltu bussilinja on tärkeä, mutta sitä suunnitellessa tulee ot-
taa huomioon terveyskeskuksen viereinen alikulku, jossa ei tällä hetkellä ole
erillistä kävely- ja pyörätietä. Jos bussiliikenne alkaa kulkea alikulun kautta,

on vielä entistä tärkeämpää huomioida liikenneturvallisuus alueella. Bussi-
linja on kuitenkin hyvä toteuttaa, sillä se edistää Herttualan asukkaiden liik-
kumismahdollisuuksia ja vähentää yksityisautoilua.

Alueella huomiota kuitenkin herätti se, että rakennettua virkistystoimintaa
ei ole. Lapsien tarpeita huomioiden olisi hyvä, että alueelle suunniteltaisiin
esim. leikkipuistoja tai pallokenttiä, sillä alueelta on nykyisiin palveluihin liian
pitkä matka ajatellen lapsiperheitä.

Terveyskeskuksen kortteliin on jätettävä mahdollisuus terveyskeskuksen
laajentamiseen. Kangasala on muuttovoittokunta, joten palveluja saatetaan
tulevaisuudessa laajentaa.

Luontopolku siirretään MY-1alueella sijaitsevan luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erittäin tärkeään alueeseen rajoittuvan peltoalueen reunaan. Luontopolun
siirto pois ko. alueelta sisältyy myös Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttö-
suunnitelmaan 2017-2026. Luontopolun siirrolla on tarkoitus välttää maaston
kulumista arvokkaalla alueella ja vähentää kissojen ja koirien läsnäoloa linnustol-
lisesti arvokkaalla alueella.
Terveyskeskusta on mahdollista tarvittaessa laajentaa asemakaavamuutoksella.

11. Elenia

Herttualan osayleiskaavaehdotuksen alueella sijaitsee Elenia Oy:n Lentola-
Herttuala 110 kVvoimajohto. Voimajohdolla syötetään Elenian Herttualan
110/20 kV sähköasemaa. Herttualan sähköasema on erittäin tärkeä Kangas-
alan kaupungin alueen sähkönjakelun kannalta.

Kyseisen voimajohdon johtoalue muodostuu 15 metrin johtoaukeasta sekä
johtoaukean reunoissa olevista 16 metriä leveistä reunavyöhykkeistä, joissa
puuston kasvua on rajoitettu niin, etteivät puut kaatuessaan osu johtimiin.
Rakennusraja on nykyisellä johtoalueella osoitettu 10 metrin päähän voima-
johdon keskilinjasta. Johtoalueen leveys on esitetty liitteenä olevassa poik-
kileikkauskuvassa.
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Voimajohtoja varten on lunastettu pysyvät käyttöoikeudet johtoalueisiin.
Johtoalueiden maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Maan-
omistaja ei saa harjoittaa johtoalueella sellaista toimintaa, josta saattaa koi-
tua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle.

Tampereen itäpuolisen alueen sähkönsaannin turvaamiseksi Elenia varautuu
saneeraamaan johdon tulevaisuudessa kahden virtapiirin johtona. Sanee-
rauksen yhteydessä pylväspaikat tulevat todennäköisesti muuttumaan nykyi-
sistä pylväspaikoista. Pyydämme varaamaan kaavoituksessa kahden virtapii-
rin110 kV voimajohdolle liitteen 2 mukaisen johtoalueen, jotta sähköverkon
kehittäminen ja sähkön jakelun turvaaminen normaali- ja poikkeustilanteissa
on tulevaisuudessa mahdollista. Kyseiselle alueelle ei tule sijoittaa rakennuk-
sia tai rakennelmia. Myöskään tontteja, pysäköintialueita, lastausalueita yms.
ei tule sijoittaa voimajohdon johtoalueelle.

Voimajohdon aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien vuoksi asuinraken-
nukset, koulut, kaupat, päiväkodit ja muut oleskeluun tarkoitetut tilat suo-
sitellaan rakentamaan > 45 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta ja
muut rakennukset > 25 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta, vä-
hintään kuitenkin rakennusrajan etäisyydelle.

Johtoaukealla on pyrittävä välttämään pylväiden, mainoskylttien ja muiden
korkeiden rakenteiden sijoittamista. Kun suunnitelmat tarkentuvat, näistä
on kaikissa tapauksissa pyydettävä erillinen lausunto Elenia Oy:ltä.

Voimajohdon suuntaisen tien vähimmäisetäisyys sivusuunnassa voimajoh-
don reunimmaisesta, tietä lähimpänä olevasta virtaköydestä, on viisi (5) met-
riä. Tie on linjattava siten, että tie ei mene sivusuunnassa viittä metriä lä-
hemmäksi vaihejohdinta missään tien kohdassa. Myös voimajohdon pylväi-
den sekä harusten suoja-alueet on huomioitava teiden suunnittelussa. Vä-
himmäisetäisyys voimajohdon pylvään maanpäällisistä rakenteista ml. haruk-
set on kolme (3) metriä. Mikäli voimajohdolle aiheutuu siirto- tai muutos-
tarve tien rakentamisen tai tienpidon takia, aiheutuneet kustannukset lasku-
tetaan työn tilaajalta. Voimajohdon alitse on mahdollista tarpeen tullen ra-
kentaa liikennereittejä. Voimajohdon risteämistä ja alituksista on tehtävä ali-
tustilatarkastelu sekä pyydettävä erillinen lausunto Elenia Oy:ltä.

Mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset
laskutetaan työn tilaajalta. Muuntamon paikoista lausutaan asemakaavavai-
heessa.

Kahden virtapiirin 110 kV voimajohdolle varataan 66 metrin johtoalue.

Korttelialueita ei osoiteta 45 metriä lähemmäksi voimajohdon keskilinjasta. Pää-
muuntajan ja kytkinlaitteiden matalataajuusmelua on tutkittu yleiskaavavaiheessa
ja asemakaavavaiheessa vielä tarkemmin viereisen korttelin osalta.

Asemakaavoituksessa voidaan ottaa huomioon lausunnossa esitetyt asiat.

12. Fingrid

Kiitämme yhteydenotosta ja lausumme seuraavaa:

Kaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja.

13. Kangasalan luonto ry.

Pidämme edelleen kaavahanketta mahdollisena, mutta sen toteuttamisessa
on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta Kirkkojärven Na-
tura2000 –alueen takia. Kaavasuunnittelu onkin edennyt huolellisesti ja pa-
lautetta on otettu huomioon. Tarkastelemme kaavaluonnosta yleisemmin,
koska Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys Pily antaa erillisen lausunnon
Kirkkojärven Natura 2000 –alueen linnustosta.

Aiemmassa lausunnossa vuonna 2016 totesimme, ettei kumpikaan tarjolla
ollut vaihtoehto sellaisenaan täytä Luonnonsuojelulain 65 ja 66 § vaatimuksia
Kirkkojärven Natura2000 –alueen osalta. Ruutunauha –vaihtoehto oli näistä
vielä huonompi. Kyläsolumalli soveltuu Herttualan alueelle paremmin. Se
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jättää enemmän vapaata tilaa ja väljyyttä rakentamiseen. Palauteraportin mu-
kaan ylivoimainen enemmistö lausunnonantajista on ollut kyläsolumallin
kannalla, joten palautetta on tältä osin kuultu.

Olemme silti edelleen sitä mieltä, että kokonaisuus perustuu ylimitoitettui-
hin kasvuennusteisiin. Siksi Herttualan kaavoitusta ja siihen sisältyvää valtatie
12 laajennusta ei tule kiirehtiä. Molemmat hankkeet vaikuttavat Kirkkojär-
ven Natura 2000 –alueeseen, joka on kansainvälisesti tärkeä lintualue. Nä-
emme Herttualan kaavoituksen tulevaisuusprojektina, jolla halutaan varmis-
taa rakennusmaan saatavuus kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Muiden merkittävien kaavahankkeiden takia esitämme Kyläsolumallin ke-
ventämistä tavoitteellisesta 2000 asukkaasta, kun alueella on nyt 130 asu-
kasta. Edellisessä kaavahankkeessa vuonna 2004 Herttualan asemakaavoi-
tettavalle alueelle arvioitiin uusien asukkaiden enimmäismääräksi noin 900
asukasta. Sinne piti sijoittua 200 omakotitalotonttia ja 100 rivitaloasuntoa.
Melkein samalle alueelle halutaan edelleen yli kaksinkertainen määrä asuk-
kaita. Tässä suhteessa ei ole tapahtunut muutosta. Muistutamme, että Kor-
kein hallinto-oikeus kumosi tämän kaavan (KHO 3.3.2004 taltio 449).

Suuri väestömäärä Kirkkojärven itäpuolella lisää painetta Vt12 laajennuk-
seen nelikaistaiseksi moottoritieksi Natura 2000 –alueen läpi Kuohunlahden
kohdalla. Tämä todetaan selvästi A-insinöörien laatimassa liikenne-ennus-
teessa. Toteamme saman kuin edellisessä lausunnossa, että Kangasalaa on
30 vuotta rakennettu yksinomaan autoliikenteen varaan. Herttualan kaava
vahvistaa tätä kehitystä. Tämä on ristiriidassa Luonnonsuojelulain kanssa.
Kangasalan ei tulisi tehdä kaavaratkaisuja, jotka mahdollistavat Vt12:n laa-
jentamisen nelikaistaisena Huutijärvelle asti. Liikennemääriä on mahdollista
pienentää keventämällä Kyläsolumallia.

Molemmissa edellisissä vaihtoehdoissa oli merkitty AP-1 –alue kaava-alueen
lounaisnurkkaan aivan Kirkkojärven rantaan. Se on edelleen mukana. Tätä
AP-1 –aluetta ei nähdäksemme voi rakentaa vahingoittamatta luonnonsuo-
jelualuetta, ja siksi edellytämme toistamiseen sen poistamista. Rakentamista
tulisi muutoinkin lisätä kaava-alueen itäosassa asumistehokkuutta nosta-
malla.

Muilta osin kaavahanke on mahdollinen noudattaen mahdollisimman paljon
FCG:n raportin Herttualan osayleiskaava-alueen Natura-arvioinnin
(13.11.2017) lukua 7 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen.

Kangasalan luonto ry:n näkemyksen mukaan Herttualan kaavoituksessa voi-
daan edetä Kyläsolut –vaihtoehdon mukaisesti sitä keventäen niin, että alu-
een liikennejärjestelyjä helpotetaan joukkoliikennevaihtoehdon mukaisesti
ja asumistehokkuutta nostaen.

Kirkkojärven rannassa sijaitseva AP-1-alue on kaavassa esitettävä pientaloalu-
eena, sillä alueella sijaitsee nykyisellään asutusta. Alueen kaavamääräyksessä on
todettu, että mikäli alueen rakentamista täydennetään, mahdollisessa rakentami-
sessa on huomioitava Natura-alue ja ekologinen yhteystarve järven rannassa. Li-
säksi todetaan, että alueen soveltuminen täydennysrakentamiseen on erikseen
tutkittava asemakaavoituksessa ja täydentäminen voi olla ainoastaan vähäistä.

14. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys

1) Muutosehdotus kävelysillan rakentamisesta Kirkkojärven Kuohun-
lahdelle

Kuohunlahden ylittävä kävelysilta synnyttäisi lisääntyvää häiriötä Kuohunlah-
della lepäileville ja ruokaileville linnuille etenkin syksyisin. Kirkkojärvi ja sen
Kuohunlahti ovat yksi uiveloiden merkittävimmistä kerääntymäpaikoista
syksyisin Pirkanmaalla. Uivelo on yksi suojeluperustelaji. Kirkkojärveltä las-
kettiin viime syksynä Tiira-lintutietopalvelun mukaan 152 uiveloa
28.10.2017. Tämä on uusi järven ennätys. Huomattava osa uiveloista käyttää
Kuohunlahtea oleskelualueenaan. Esimerkiksi 10.11.2015 Kuohunlahdelta
laskettiin 50 uiveloa.

Kuohunlahdella oleilee myös runsaasti muita vesilintulajeja. Vesilinnut ovat
syksyllä herkkiä metsästyksen vuoksi. Kävelysillan vaikutuksesta ei ole tehty
Natura-arviota. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kannan mukaan kä-
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velysiltasuunnitelmasta on luovuttava nykyisessä paikassa. Jos kävelysilta kul-
kisi aivan Lahdentien reunalla, siitä syntyvä häiriövaikutus Kuohunlahdelle
olisi ilmeisesti vähäisempi.

2) Luontopolun sijainti

Natura-arvioinnissa (FCG suunnittelu ja tekniikka oy 13.11.2017) päädytään
siihen, että luontopolun aiheuttama haitta linnustolle ei kuitenkaan kasvaisi
merkittävästi, vaikka polku kulkisikin lähellä rantaa. Kuitenkin todetaan, että
polun käyttäjämäärän kasvaminen aiheuttaa todennäköisesti lisääntyvää häi-
riötä.

Natura-arvioinnissa sivulla 37 kohdassa ”Virkistyskäyttö” todetaan: ”Vesi -
ja rantalintujen suosimilla alueilla tulisi liikkuminen yleisesti ohjata rakenne-
tuille reiteille riittävän etäälle lintujen pesimä- ja levähdyspaikoista ja etäi-
syyden tulisi tutkimusten mukaan olla yli 200 metriä edellä mainittujen alu-
eiden reunasta, jotta merkittäviltä häiriövaikutuksilta vältytään (Rodgers &
Schwikert 2002, Erwin 1989). ”

Edelleen Natura-arvioinnissa mainitaan, että ”Olemassa oleva luontopolku
sijoittuu lähimmillään noin 70 metrin etäisyydelle rannasta -joskin keskimää-
rin hieman kauemmas. Melko lyhyen etäisyyden vuoksi virkistyskäytön ai-
heuttamat haitat alueella pesiville ranta -ja vesilinnuille arvioidaan todennä-
köisiksi käyttäjämäärän kasvaessa.”

Luontopolun käyttäjämäärän todellisen kasvun lisääntymisen arviointi sisäl-
tää huomattavia epävarmuustekijöitä. Määrät voivat lisääntyä tuntuvasti en-
nakoidusta. Lisäksi virkistyskäytön suuntautuminen eri alueille on epävar-
maa kaikesta ohjauspyrkimyksestä huolimatta.

Tällä hetkellä luontopolun käyttäjämäärä on varsin vähäinen, mutta tilanne
muuttuu olennaisestikin asukasmäärän merkittävän kasvamisen vuoksi. En-
simmäinen luontopolkusuunnitelma meni noin 100 metriä kauempaa ran-
nasta lintuaseman kohdalla (ojan vartta). Nyt on tutkittava, voidaanko polku
kuitenkin siirtää kulkemaan entisen suunnitelman mukaisesti.

3) Koirat ja kissat

Natura-arvioinnissa käsitellään myös koirien ja kissojen synnyttämää lisään-
tyvää häiriötä linnustolle (Virkistyskäyttö ja lemmikit s. 26). Etenkään va-
paina liikkuvien lemmikkien aiheuttamaa häiriötä linnustolle ei tule aliarvi-
oida. Koirien lukumäärä alueella tulee olemaan 400-500 koiraa. Koirien ul-
koiluttamisen on tapahduttava mahdollisimman ohjatusti siten, ettei tästä
aiheudu liian suurta haittaa linnustolle. Pelkästään informaation jakaminen
siitä, että koirat ja kissat on pidettävä kiinni, ei ole riittävää, vaan tarvitaan
myös ennaltaehkäiseviä muita toimenpiteitä ja ratkaisuja. Käytännössä var-
sin suuri osa koiranomistajista (jopa yli 70%) antaa koiriensa juosta vapaana
alueilla, joista koirista voi olla todellista häiriötä tai vaaraa ruokaileville, le-
vähtäville ja pesiville linnuille. Tässä yhteydessä viitataan tehtyyn Natura-
arviointiin. Edellä mainitusta syystä on polkujen ja luontopolun sijainti mie-
tittävä tarkkaan.

4) VL-1 mukainen kosteikko

Vuosien 2016-2017 linnustoselvitysten (Pekka Rintamäki) perusteella kah-
laajien suosima kosteikko Herttualantien itä- ja eteläpuolella on osoitettu
kaavaehdotuksessa lähivirkistysalueeksi VL-1. Kuten tunnettua kosteikko-
lintujen kannat ovat olleet voimakkaassa laskusuunnassa. Tästä syystä ei ole
suositeltavaa vähentää kosteikkolintujen pesimismahdollisuuksia eikä myös-
kään vähentää kosteikkolintujen ruokailu- ja lepäilymahdollisuuksia muutto-
matkalla. Tuleekin miettiä vielä keinoja vähentää kosteikkoalueelle suuntau-
tuvaa häiriötä (esimerkiksi liikkumista tai lemmikkieläinten pitämistä va-
paana) varsinkin muuttoaikoina. Nykyinen kaavamerkintä VL-1 ei anna tähän
mahdollisuuksia.

5) Virkistysalueista ja pääsystä niille

Virkistysalueiden riittävyyteen ja niille pääsemiseen/niillä kulkemiseen on pa-
neuduttava huolellisesti. Tavoitteena oleva 2 000 asukasta verrattuna nykyi-
seen 130 asukkaaseen on tuntuva lisäys. Kävelyteiden on vietävä oikeille
alueille ja linnustollisesti herkille alueille tulee pääsyn olla hankalaa. Esimer-
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kiksi Lahdentien ylittävä tai alittava kävely-yhteys Mäyrävuoreen on pohti-
misen arvoinen asia. Mäyrävuori on soveliasta virkistyskäyttöaluetta. Lo-
puksi Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys viittaa myös aiemmin antamiinsa
lausuntoihin.

Kuohunlahden ylittämisen mahdollistava kävelysiltavaraus poistetaan osayleiskaa-
vasta luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti.

Luontopolku siirretään MY-1alueella sijaitsevan luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erittäin tärkeään alueeseen rajoittuvan peltoalueen reunaan. Luontopolun
siirto pois ko. alueelta sisältyy myös Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttö-
suunnitelmaan 2017-2026. Luontopolun siirrolla on tarkoitus välttää maaston
kulumista arvokkaalla alueella ja vähentää kissojen ja koirien läsnäoloa linnustol-
lisesti arvokkaalla alueella.

Infotauluilla on tarkoitus tiedottaa linnustollisesti arvokkaasta alueista sekä koirien
ja kissojen kiinnipitovelvollisuudesta luonnonsuojelualueella ja taajamassa. Mah-
dollisesta pienpetojen loukkupyynnistä tiedottaminen tulee myös vähentämään
halukkuutta pitää lemmikkieläimiä vapaana alueella..

15. Tiihalan kylätoimikunta

Olemme edelleen sitä mieltä, että alueen kehittyminen vireyttää Kangasalan
keskustaa ja parantaa palveluita, kun kysyntää on enemmän. Käsityksemme
mukaan muinaisjäännöksia ei ole jäämässä kaavoitetun alueen alle, mikä on
hyvä asia. Maaperäkartoituksia on tehty ja otettu huomioon suunnittelussa.

 Suunitelma perustuu ruutukaavaverkkoon ja väliin jäävät viheralueet ja mai-
semat luovat vaikutelmaa kylämäisestä asutuksesta. Yli- ja Ali-Marttilan itä-
puolelle kaavoitettu asuinalue tuntuisi istuvan hyvin kaava-alueelle. Alueen
pohjoisosan teollisuustontit on sijoitettu hyvin alueen pohjoislaidalle, asu-
tuksen ja Lahdentien väliin ja ne omalta osaltaan vähentävät asuinalueelle
tulevaa melurasitusta. On hyvä, että Kirkkojärven ja Taivallammen arvok-
kaimmiksi arvostetut linnustoalueet ja suojavyöhykkeet on pääosin jätetty
rakentamisen ulkopuolelle.

Miten alueelle arvioitu asukasmäärä on laskettu? Nyt asuntoja oli arvioitu
rakennettavan Kangasalle yhteensä noin 1800 ja asukkaita Herttualaan tule-
van noin 2000, kun alue on valmiiksi rakennettu. Mikä on Herttualan alueelle
arvioitu rakennettavien uusien asuntojen määräksi?

Joka tapauksessa liikennemäärät lisääntyvät. Niiden vaikutuksia ja mahdolli-
sia ongelmien ratkaisuja ei ollut tarpeeksi arvioitu kaavaesityksessä, enem-
mänkin liikenteen kasvu oli vain todettu. Ongelmat Huutijärven eritasoliit-
tymässä tulevat lisääntymään asuinalueen rakentuessa. Ovatko suunnitelmat
yhdensuuntiaisia Vt12:n yleissuunnitelman kanssa? Valtatie 12 suunnitel-
missa ei ole suunniteltu kiertoliittymää eritasoliittymän pohjoispuolen ram-
pin kohdalle? Nykyiselläänkin ruuhka-aikoina liikenne on vilkasta Sahalahden
suunnasta ja Tiihalan suunnasta tulevat joutuvat odottamaan ja tukkimaan
tien. Kaavaesityksessä mainitut, Herttualan alueen arvioidut liikennemäärät,
kun koko alue on rakennettu, olivat: henkiläautoja jopa 2500 vuorokaudessa
ja tavarakuljetuksia jopa 500 vuorokaudessa! Arvioiduilla liikennemäärillä
nykyiset liikennejärjestelyt mainitussa risteyksessä eivät tule toimimaan.
Onko esim. Herttualasta tuleva lisäliikenne Ely-keskuksen laskelmissa huo-
mioitu?

Kevyenliikenteen väylistäkin oli vain mainittu, että ne voidaan rakentaa. Toi-
vomme, että ne toteutuvat ja lisäävät alueen turvallisuutta. Tavaraliikenteen
arvioitu kasvu lisää riskejä liikenteessä varsinkin, jos oletetaan, että alakou-
lulaiset kulkevat jalan ja pyörillä Huutijärven kouluun ilman erillisiä kevyen-
liikenteenväyliä. Kevyenliikenteen alikulku eritasoliittymän läheisyyteen on
hahmoteltu, mikä on hyvä juttu. Myös Prinssin-mutkan sujuvuutta on lisätty,
liikenneympyrä auttaa asiaa.

Tiihalantienkin liikennemäärät väistämättä lisääntyvät, vaikka uudella tielin-
jauksella on pyritty rauhoittamaan Tiihalaan kulkevaa liikennettä. Vapaa-ajan
ajelu ja alueen virkistys- ja lenkkeilykäyttö lisääntyvät. Tiihalantien turvalli-
suutta tulisi parantaa rakentamalla kevyenliikenteenväylä tai leventämällä
tietä. Myös levennykset Tiihalantien linja-autopysäkkien kohdalla olisivat
tarpeen.
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Toimivan ja houkuttelevan alueen rakentaminen vaatii Kangasalan kaupun-
gilta isoja investointeja. Onko alueen tietoliikenneyhteyksien varmistaminen
huomioitu suunnitelmissa? Nykyaikana liiketoiminta tarvitsee varmat ja te-
hokkaat tietoliikenneyhteydet ja tähän valokuitu on ainoa asiallinen vaihto-
ehto.

Jos valokuitu tuolle asuin- ja teollisuusalueelle tulee, kuten oletamme, saam-
meko sen myös Tiihalaan, jotta yritystoiminta ja normaali asuminen edelleen
digitalisoituvassa yhteiskunnassa täällä Tiihalassakin olisi mahdollista? Nykyi-
sellään Tiihalassa on ainoastaan saatavilla mobiili tietoliikenneyhteys, joka
osassa kyläämme on parannusyrityksistä huolimatta todella kehno.

Herttualan osayleiskaavan asukasmäärä perustuu kaavoituksen alkuvaiheessa
tehtyyn mitoitusarvioon, joka tarkentuu asemakaavoituksen myötä. Alue on suu-
rimmaksi osaksi hyvin väljää omakotiasutusta.

Alueen suunniteltu toteutuminen on karkeasti jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensim-
mäinen punaisella rajattu alue on ajateltu toteutuvan vuoteen 2025 mennessä.
Keskitehokkaalle A2 alueelle on karkeasti laskettu tulevan n. 100 asukasta ja
matalan tehokkuuden alueelle A3 n. 500 asukasta. Toisen vaiheen (vihreä rajaus)
on ajateltu toteutuvan karkeasti vuoteen 2035 mennessä. Matalan tehokkuuden
asuntoalueelle on laskettu karkeasti tulevan n. 700 asukasta. Herkkyystarkaste-
luna vuoden 2040 jälkeen toteutuvalle oranssille alueelle on laskettu tulevan n.
200 asukasta.
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Alueen toteutumisen vaiheistuksen vaikutusta liikenteen suuntautumiseen on ar-
vioitu asiantuntija-arviona Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikenne-
tutkimus 2012 - julkaisun perusteella. Taustatietoja saatiin myös työssäkäyntitie-
doista.

Suurin osa Herttualan alueen liikenteestä tulee suuntautumaan länteen, kohti
Tamperetta ja Kangasalan keskustaa. Suurin liikenteen lisäys tulee Huutijärven-
tien alikulkuun ja siitä edelleen Kuohunharjuntien kautta Kangasalan keskustan
suuntaan. Toinen merkittävä virta on Huutijärven eritasoliittymän kautta valta-
tielle 12 länteen suuntautuva liikenne.

Valtatie 12 tehdyn yleissuunnitelman mukaan vt 12 parannetaan nelikaistaiseksi
Alasjärven eritasoliittymän ja Huutijärven eritasoliittymän välillä. Huutijärven eri-
tasoliittymä parannetaan nykyisellä paikalla. Eritasoliittymän yhteyteen toteute-
taan valtatien ylittävä kävely- ja pyöräilyväylä ja Herttualantien varrelle tulee eril-
linen valtatien alittava kävely- ja pyöräilyväylä.

Valokuituyhteyttä ei ratkaista yleiskaavalla.

16. Mäyrävuorelaiset ry

Mäyrävuoren alueelle kaavassa ei ole esitetty toimenpiteitä. Mäyrävuoren ja
sen ympäristön pysyessä viher- ja asuinalueena, palvelee Herttualan kaava-
alueen asukkaita ulkoilu-, liikunta- sekä palveluiden alueena.

Kaavaan merkityt, toisistaan erillään olevat liikuntareitit ovat hyvä asia. Tällä
tavalla vähennetään eri liikujien toinen toisilleen aiheuttamia vaaratilanteita.
Kaviourien osalta on todettava, että niiden toteuttamisessa tulisi huomioida
maastopyöräilijät, joille kyseisenlaiset urat ovat mieleen. Kaviourilla ei saisi
olla näkemäesteitä, jotka aiheuttaisivat yllätyksiä liikkujille. Eerolan alikulku
on merkitty ulkoilu- ja latureitiksi. Mielestämme se voisi olla kävelyn ja pyö-
räilyn pääreitti.  Palveluiden, ainakin alkuvaiheessa, puuttuessa alikulun
kautta suuntautuu kasvava kulkeminen Mäyrävuoren kentälle., päiväkotiin ja
kioskille.  Reitti Herttualasta Alatielle saakka on Metsästäjäntien osuutta lu-
kuun ottamatta kokonaisuudessaan varattu ainoastaan kevyelle liikenteelle.

Kevyen liikenteen ohjaaminen Huutijärven risteyksestä valtatien 12 alitse
lisää myös ulkoilijoiden turvallisuutta.

Varsinaisiin aluevarauksiin yhdistyksellä ei ole huomauttamista. Kaavassa
esitetyt hulealtaat, jotka toimivat myös laskeutusaltaina, ovat hyvä ratkaisu
vesiensuojelun näkökulmasta. luonnoksessa Kyläsolut on monipuolisempi
reitistö kevyelle liikenteelle ja ulkoilulle. Erillinen ratsastusreitti on oiva lisä
reitistön läheisiä ratsastustalleja ajatellen. Nykyisin vilkkaasti käytetty ns. Ki-
vennavan lenkki on jätetty pääosin ajoneuvoliikenteelle, joka on hyvä asia.
Reitit ovat erillään toisistaan lähes kokonaan ja näin ollen eivät aiheuta tar-
peettomia hankaluuksia eri käyttäjäryhmien välille. Kevyen liikenteen ohjaa-
minen pois Huutijärven risteyksestä lisää ulkoilijoiden turvallisuutta. Varsi-
naisiin aluevarauksiin yhdistyksellä ei ole huomauttamista. Kaavaluonnok-
sissa esitetyt hulealtaat ovat hyvä ratkaisu vesiensuojelun näkökulmasta.

17. Metsäkeskus

Kangasalan kunta ja sen kaavoitusosasto on tehnyt erittäin ansiokasta työtä
kaavaluonnoksen valmistelussa.

Puuperäiset tuotteet ovat koko Suomen tavaraviennistä noin viidesosa.
Metsäteollisuuden tuotannon arvo on tällä hetkellä noin 20 miljardia euroa
vuodessa. Puulla tuotetaan myös noin kahden miljardin euron arvosta säh-
köä ja lämpöä. Suomen metsiä hoidetaan ja käytetään kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Metsät ovat myös erittäin merkittävä osa myös
Kangasalan taloutta.

Metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalous-
maaksi luettavilla alueilla (MetsäL 2 §). Metsälaki ei ole voimassa luonnon-
suojelulain nojalla muodostetuilla suojelualueilla eikä kaavoissa suojelualu-
eeksi osoitetuilla alueilla. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella metsälaki
on voimassa metsän hoitamisen ja käyttämisen osalta maa- ja metsätalous-
alueeksi (M, MU, MY sekä muut M-alkuiset) tai virkistyskäyttöön (V, VL,
VU, VR sekä muu V-alkuiset) osoitetuilla alueilla.
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Suomen metsäkeskus korostaa, että kaavamääräyksiä tulee soveltaa niin,
että metsälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain välille ei synny päällekkäi-
syyksiä. On hyvä, että kaavamerkinnät ovat yksiselitteisiä, eikä maanomista-
jia velvoiteta hakemaan esimerkiksi maisematyölupaa metsien hoitotoimen-
piteille alueilla, joissa metsälaki on voimassa.

Maisematyöluvalla varmistetaan, että metsän hoitotoimiin ryhtyvällä on yhteneväi-
set tiedot kaavan esiin nostamista luontoarvoista ja niiden vaalimisesta. Yksityi-
sessä omistuksessa olevat erityisiä ympäristöarvoja sisältävät alueet ovat verrat-
tain pienialaisia, joten niiden metsätaloudellista vaikutusta ei voida pitää kohtuut-
tomina. Maisematyöluvissa arvioidaan esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset
muun muassa uhanalaisiin lajeihin, melunsuojaukseen ja hulevesiasioihin.

2.3 Mielipiteet (osin referoituna)_1

1. Tuija Wigren

”Herttualan osayleiskaavaehdotuksessa luontopolku on todennäköisesti ko-
pioitu aiemmista kartoista, mutta sen kulku muutettiin jo vuonna 2014
maastollisesti ja reitillisesti parempaan paikkaan. Toivoisin, että uudessa kaa-
vaehdotuksessa luontopolku korjattaisiin vastaamaan sen nykyistä sijaintia.”

Luontopolku korjattiin kaavakarttaan sen nykyiselle paikalle.

2. Marjo Airosto

En hyväksy osayleiskaavaehdotusta siltä osin kuin se liittyy omistuksessani
olevaan Rooma nimiseen tilaan ja vaadin, että:

1. Herttualantie 205:n itäpuolella olevan Rooma nimisen tilan halki
linjattua tietä ja kevyenliikenteen väylää (kuva 1, osayleiskaavaehdo-
tus) siirretään pohjoisemmaksi niin, ettei sen linjaus leikkaa kyseistä
tilaa. Muistutus sisältää kaksi vaihtoehtoa tien linjaamiseksi.

2. Rooma nimisen tilan lävitse kulkeva ratsastusreitti (kuva 1, osayleis-
kaavaehdotus) siirretään idemmäksi kulkemaan peltojen reunoja
mukaillen.

Muistutus sisältää lisäksi kaksi vaihtoehtoista ehdotusta em. kevyenliiken-
teenväylän linjaamiseksi.

1. Perustelut:

1a. Tielinjauksen siirtäminen.
Rooma nimisellä tilalla kasvaa n. 30-vuotias koivikko, jonka harven-
nushakkuita tullaan käyttämään tärkeänä lisäelinkeinona. Kasvavasta
koivikosta saa harvennushakkuina tulevina vuosina tehtyä satoja ir-
tokuutioita myytävää polttopuuta. Harvennushakkuilla hoidetaan
metsää ja osasta puustoa hoidon myötä on tarkoitus kasvattaa myös
arvokasta vanerikoivua. Ehdotuksessa oleva tielinjaus aiheuttaa py-
syväisluonteista haittaa ja vahinkoa kasvavalle/tuottavalle metsikölle.
Se myös estää merkittävältä osin elinkeinon harjoittamisen, koska
puusto olisi kaadettava kokonaisuudessaan osayleiskaavaehdotuk-
sessa olevan tielinjauksen ja VL-2 alueen alta, jotka käsittävät hiukan
vajaa puolet koivikosta (kuva 2). Tämän vuoksi koivikon tuottotap-
piot tulevat olemaan merkittävät. Toimeentuloni tulee huonone-
maan lisäelinkeinon merkittävän vähenemisen vuoksi.
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Kuva 2 Osayleiskaavaehdotuksessa suunniteltu tielinja (kuvattu lännestä)
Tielinjan sijoittamisessa ei ole selvitetty ympäristöä ja kasvustoa
riittävästi, kuten kuvasta 2 ilmenee. Kun tielinjaus toteutetaan vaa-
timallani tavalla, mahdollisesti vain pieni osa koivikon kulmasta jää
tien alle (Vaihtoehto A, kuva 4) tai ei lainkaan (Vaihtoehto B, kuva
5). Teollisuusalueen muoto ja laajuus ratkaistaan tässä ehdotusvai-
heessa ja huomioon on otettava maisemavaikutusten ja mahdolli-
simman hyvän kokonaisuuden lisäksi myös elinkeino, mitä on tar-
koitus harjoittaa vielä vuosia eteenpäin.

Osayleiskaavaehdotuksesta käy ilmi, että tien rakentaminen aloite-
taan vuonna 2020- ja asemakaavoitus toteutetaan vasta paljon myö-
hemmin. Tie on tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa kokonaisuudes-
saan peltoalueelle, kuin kasvavan koivikon keskelle. Vaatimastani
tielinjan siirrosta ei koidu haittaa muille, koska tie tulee joka ta-
pauksessa kulkemaan Rooma nimisen tilan itäpuolella olevan MA
alueen ja pohjoispuolella olevan alueen halki. Jos tielinjaus toteute-
taan osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti, elinkeinostani on vaa-
rassa tuhoutua noin puolet jo muutaman vuoden sisällä. En miten-
kään ehdi tai pysty hyödyntämään lähitulevaisuudessa ehdotetun
tielinjan alta kaadettavaksi tulevaa puumäärää, osa siitä väistämättä
lahoaa ja pilaantuu. Näin ollen haitta ja vahinko on entistä suu-
rempi. Kun tielinjausta muutetaan vaatimukseni mukaiseksi, niin

kasvavaa metsää pystyy hyödyntämään vielä vuosia eteenpäin sa-
malla tavalla kuin peltoalueitakin. Elinkeinoa voi harjoittaa alueella
vielä pitkään, koska alue rakentuu vähitellen asemakaavoituksen
myötä ja toteuttaminen kestää vuosia.
Osayleiskaavaehdotuksessa olevan tielinjan siirtäminen vaatimuk-
seni mukaiseksi ei ole yleisen edun vastainen, yleinen tarve ei vaadi
tielinjauksen toteuttamista osayleiskaavaehdotuksen mukaisella ta-
valla, koska tien linjaaminen voidaan toteuttaa toisin. Tarkoitus ja
sama lopputulos voidaan saavuttaa muilla keinoin, yhtä sopivasti ja
pienin muutoksin, kuten tässä muistutuksessani olen esittänyt. Vaa-
timukseni mukainen tien uusi linjaus ei haittaa kaavoitusta ja on
helppo toteuttaa.

1 b. Tielinjauksen vaihtoehdot
Vaihtoehto A

Kuva 3. Vaihtoehto A
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Kuva 4. Vaihtoehto A (lännestä kuvattuna). Ylävasemmalla valtatie 12:n Huutijär-
ven liittymä, alareunassa Herttualantie

Vaihtoehto B

Vaihtoehdon B (kuva 5) isona etuna on liikenteen parempi sujuvuus, kun T-
risteys poistuu aiotulta pääväylältä.

Liikenne Herttualantiellä on A-INSINÖÖRIT tekemän liikenne-ennusteen
mukaan tällä hetkellä 300 ajoneuvoa/vrk. Ensimmäisessä vaiheessa rakentu-
van alueen asukkaat tekevät vuorokaudessa keskimäärin 1200 automatkaa
sekä lisäksi kevyt liikenne. Toisessa vaiheessa rakentuvan alueen asukkaat
tekevät noin 1400 automatkaa/vrk, kevyt liikenne noin 400 matkaa/vrk ja
tässä vaiheessa alueelle tulee myös työpaikkoja, josta on arvioitu, että noin
300 työmatkaa tehdään henkilöautolla ja alle 100 matkaa kävellen tai pyö-
räillen. Lisäksi alueelle tulee suuntautumaan tavaraliikennettä, jonka määrän
on liikenne-ennusteessa arvioitu olevan +100-500 ajoneuvoa/vrk.

Hyvänä esimerkkinä liikenteen sujumisen edistämisestä on Kuohun-
harjuntien ja Herttualantien risteysalueen uusiminen eli T-risteyksen
poistaminen Herttualasta päin kulkevalta liikenteeltä, pääosa liiken-
teestä kulkee nykyisin Herttualantien/Alatien suunnasta ja suuntaan.

Näiden lukujen ja esimerkin valossa on suositeltavampaa, liikenteen
sujuvuuden kannalta, poistaa pääväylältä T-risteys. Vaikka liikenne
ohjautuisikin itäpäästä enimmäkseen valtatielle ja länsipäästä keskus-
taan päin, niin vastakkaissuuntaista liikennettä tulee joka tapauksessa
olemaan melko paljon.

1c. Ratsastusreitin siirtäminen.

Osayleiskaavaehdotuksessa on ratsastusreitti jätetty kulkemaan
mahdollisen asuntokäyttöön kaavoitettavan alueen lävitse ja aivan ta-
kapihamme ja tonttimme poikki.

En vastusta sitä, että ratsastajille tehdään omia ratsastusreittejä,
mutta reitit on sijoitettava niin, että niistä on mahdollisimman vähän
haittaa alueen asukkaille, koska hevoset aiheuttavat jo tälläkin het-
kellä alueen teille huomattavan määrän, etenkin kevyttä liikennettä
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haittaavaa, epämiellyttävää sotkua. Ratsukot jättävät jätöksensä por-
teille ja talojen kulkuteiden risteyksiin, mistä ne helposti kulkeutuvat
esim. auton renkaissa pihaan ja jopa autotalliin asti. Reitit on sijoitet-
tava niin, etteivät ne kulje asuntoalueiden ja pihojen poikki, vaan
mahdollisimman pitkiä matkoja peltojen reunoissa (kuva 3, nuoli nro
3), mitkä ovatkin hevosille ominaisempia maastoja.

2 Ehdotus kevyenliikenteen väylän siirtämiseksi.

Vaihtoehdossa A: Osayleiskaavaehdotuksessa olevalla kevyenliikenteen-
väylällä on monia autotien ylityksiä ja ehdotus antaa kovin sekavan vaikutel-
man väylistä (kuva 1). Kun väylä siirretään tulevan tielinjan pohjoispuolelle
(Kuva 3, nuoli nro 2), väylältä poistuu useampi autotien ylitys ja kevyenlii-
kenteen turvallisuus paranee merkittävästi, sekä selkiyttää itäpään risteys-
alueen väyliä.

Vaihtoehdossa B: Kevyenliikenteenväylä on tien eteläpuolella (Kuva 5) ja
ohjautuu osayleiskaavaehdotuksessa olevalle kevyenliikenteen väylälle Hert-
tualantien toisella puolella.

Lisäksi osayleiskaavaehdotuksessa olevan Tiihalantien ja uuden tielinjauksen
risteyskohdassa (kuva 3, nuoli nro 4) on maastossa hyvin jyrkkä kohta, jota
voisi hyödyntää tekemällä myös tähän kevyelle liikenteelle tien alituksen.

Pyydän erikseen kirjallisen vastauksen muistutukseeni.

Osayleiskaavan laatimisessa on pyritty sovittamaan eri näkökulmia yhteen ja saa-
vuttamaan mahdollisimman hyvä kokonaissuunnitelma mm. maankäytön mah-
dollisuuksien ja kadunlinjausten näkökulmista ottamalla lisäksi huomioon laaditut
selvitykset sekä viranomaistahoilta saatu palaute mm. luonto- ja maisemavaiku-
tuksista. Tavoitteena on ollut mahdollisimman hyvä kokonaisuus, joten suunnitte-
lun lähtökohtana ei ole ollut kiinteistöjaotus. Kaupunki pyrkii jatkossa asemakaa-
voittamaan ja hankkimaan omistukseensa tarkoituksenmukaiset aluekokonaisuu-
det. Maanhankintaneuvotteluissa otetaan huomioon mm. alueen hintataso ja
puuston arvo.

Huutijärven eritasoliittymästä liikenne suuntautuu pääasiallisesti länteen. Tiihalan-
tien ja uuden kokoojakadun linjaus tarkentuu asemakaavavaiheessa korkeuserot
ja maaston muodon huomioivalla katusuunnitelmalla. Reittien sijainti on ohjeelli-
nen eli toteutusvaiheessa niiden paikkaa voidaan muuttaa, jos se on tarkoituksen-
mukaista, esimerkiksi kiinteistöjaotuksen kannalta.

3. Leena Määttä

”Olen saanut kirjeen osayleiskaavasta. Minulla on peltomaata Herttualassa
211-407-0005-0278-0 joka on tarkoitettu viljelykseen. En halua missään ni-
messä, että hevospolku kulkee maitteni läpi.”

Osayleiskaavan laatimisen pääperiaatteena on ollut kokonaissuunnitelma, jossa
kiinteistörajat eivät ole määräävä tekijä. Reittien sijainti on ohjeellinen eli toteu-
tusvaiheessa niiden paikkaa voidaan muuttaa, jos se on tarkoituksenmukaista,
esimerkiksi kiinteistöjaotuksen kannalta.

4. Tapani Kortelahti

Muistutus1

Tilan Tasala 1:138 kaavaehdotuksessa EV merkinnällä olevan alueen vaihto
TPA alueeksi. Perustelut: kyseessä oleva alue on välttämätöntä säilyttää yri-
tyskäytössä pihana, koska kiinteistöllä harjoitetaan raskaiden ajoneuvojen
yritystoimintaa. 25m pitkät yhdistelmäajoneuvot ja perävaunut vievät kään-
tyessään ja pysköityinä ison tilan ja alue on tällä hetkellä ja jatkossa raskaiden
yhdistelmäajoneuvojen sekä perävaunujen parkkipaikkana.

Muistutus2

Alueella pitäisi olla kaksi runkokatua. Liikenne on jo tälläkin hetkellä sekä
hevostallien että yritystoiminnan vuoksi ajoittain liian vilkasta yhdellä run-
kokadulla. Kaksi runkokatua tulisi olla kartan mukaisesti jakamassa liiken-
nettä
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Osayleiskaavan laatimisen pääperiaatteena on ollut kokonaissuunnitelma, jossa
kiinteistörajat eivät ole määräävänä tekijänä. Suojaviheralueella (EV) olevalle (luo-
3 / luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) esitettyä kortteli-
rajausta ei voida tehdä, sillä alueella sijaitsee suojelua edellyttäviä viitasammakon
esiintymispaikkoja sekä kasvistoarvoja. Valittu liikenneratkaisu mahdollistaa alu-
een saavutettavuuden kahdesta pääsuunnasta. Suunnittelualueen keskiosan ke-
häraitti ottaa huomioon maisemalliset näkökohdat ja hillitsee ajonopeuksia.

5. Janne ja Hanna Kärpänniemi

Kannatetaan vaihtoehtoa Ruutunauha, jossa reilusti lisääntyvä liikenne ja-
kaantuu selvästi kahdelle pääkadulle. Nauhamainen rakenne sopii mieles-
tämme muutenkin väljyydessään paremmin maaseutumaiseen asumiseen.

Alueen suunnittelua on jatkettu pääosin Kyläsolut -vaihtoehdon pohjalta ottaen
mukaan elementtejä myös toisesta vaihtoehdosta alueen länsipäässä. Kyläsolut -

malli on saanut enemmän myönteistä palautetta mm. maisema-arvojen säilymi-
sen takia.

6. Terho Paavilainen, Vilho Paavilainen, Pertti Haaparanta,
Raija Ann-Sofie Pihlajamäki

Lupamenetelmäänne pyydämme oikaisua koskien Herttualan osayleiskaava-
ehdotusta 22.5.2018.

Koemme sen aiheuttavan häiritsevää läpikulkua käyttämällämme pihatiel-
lämme.

Ehdotuksemme olisi parempaan vaihtoehtoon liikenneturvallisuudenkin
huomioiden että mahdollinen ratsastusreitti kulkisi esimerkiksi Aukeentien
kautta.

Ystävällisesti toivomme ylläolevan otettavaksi huomioon luvan myöntämi-
sessä.

Osayleiskaavan laatimisen pääperiaatteena on ollut kokonaissuunnitelma, jossa
kiinteistörajat eivät ole määräävä tekijä. Reittien sijainti on ohjeellinen eli toteu-
tusvaiheessa niiden paikkaa voidaan muuttaa, jos se on tarkoituksenmukaista,
esimerkiksi kiinteistöjaotuksen kannalta.

7. Heikki Lehto, Mirja Lehto, Esa-Petteri Lehto

Palaute osayleiskaavaehdotukseen nr. 13 koskee pääosin Lehdonpuutarha
Oy:n omistamaa, Herttualantien varressa sijaitsevaa aluetta nimeltä Tuulensuu,
sekä Heikki ja Mirja Lehdon omistamaa Arvola nimistä aluetta Taivallammen-
tien varressa.

Tuulensuu Rn. 4:33

Tilan alue soveltuu hyvin tulevaisuuden pientalorakentamiseen sijoittuen suo-
raan Herttualantien varteen, josta on helppo järjestää infra tonteille. Alue on
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itsessään luontokeskeinen rajoittuen n.70 vuotta vanhaan kuusiaitaan sekä jo
olemassa olevaan pientaloasutukseen.

Osayleiskaavaluonnoksessa on alueelle suunnitteilla merkittävän kokoinen lä-
hivirkistysalue ja aluetta halkova kevyenliikenteenväylä. Kevyenliikenneväylä
tulisi sijoittaa toisin noudattamaan nykyisen Herttualantien linjauksia ja muita
uusia päätielinjauksia turvallisuus, valaistus ja aluedynamiikka huomioonottaen.
Nähtävillä olevassa suunnitelmassa väylä on oma reittinsä, joka halkoo täysin
uudella perusteettomalla linjauksella Tuulensuun aluetta ja muita lähialueen
tontteja.

Kokonaisuudessaan alueelle suunniteltu lähivirkistysalue on sijoitettu halko-
maan Tuulensuun alue kahteen erilliseen blokkiin. Viheraluetta perustellaan
lintujen laskeutumispaikkana ja asukkaiden virkistysalueena, jotka ovat molem-
mat tärkeitä arvoja. Linnuille ja eläimistölle on tarjolla laskeutumispaikkoja ja
elintilaa läheisellä suoalueella ja aivan vieressä sijaitsevalla natura-alueen pel-
lolla. Lisäksi lähimaastossa sijaitseva Taivallammen ympäristö tarjoaa parhaat
edellytykset laskeutumiseen ja pesimiseen. Onkin perusteetonta ajatella, että
eläimistö alkaisi käyttää lähiviheraluetta pesimiseen ja laskeutumiseen aivan
asutuksen keskellä. Lähivirkistysalue on toki tarpeellinen myös alueen asuk-
kaille, ei kuitenkaan suunnitellussa mittakaavassa. Suunnitellun tyyppisessä ra-
kentamisessa jokaisella tontilla on tilaa omalle puutarhalle ja viihtyisälle piha-
piirille. Alue tuleekin toteuttaa niin, että Herttualantien ja uusien pääväylien
läheisyyteen sijoitetut sekä suunnitellut kevyenliikenteenväylät, Taivallammen-
tien lenkki, Mäyrävuoren valaistu liikuntaverkosto ja alueen maaseutumainen
ympäristö ovat lähivirkistysaluetta jo itsessään.

Lähivirkistysalueen kuuluessa lopulliseen osayleiskaavaan, aluetta tulee pienen-
tää niin, että se on järkevässä mittakaavassa asukkaiden ja eläimistön tarpeisiin
nähden. Alue on myös sijoitettava niin, että se ei jaa tonttimaata alueella kah-
teen erilliseen blokkiin.

Edellä mainittuun perustuen ehdotamme, että virkistysalue siirretään pääkul-
kuväylien yhteyteen tai niiden koko puolitetaan käyttökelpoisen rakennus-
maan lisäämiseksi siten, että kevyenliikenteenväylää ja viheraluetta ei raken-
neta Tuulensuun alueen lävitse.

Arvola Rn. 4:40

Taivallammentien varteen sijoittuva Arvola on aikoinaan rakennettu sukumme
asumista ja kauppapuutarhaliiketoimintaa varten. Asuinympäristöön kuuluu
kantatalojen vihreät omena- ja kasvipuutarhat, joissa ajankulua riittää vuoden
jokaisena päivänä.

Arvolan alueelle on osayleiskaavaluonnoksessa esitetty lähivirkistysaluetta,
joka kattaa alueella sijaitsevan keinotekoisesti rakennetun pienehkön kos-
teikon / puutarhan vedenottoalueeksi. Suunniteltu virkistysalue ei noudata
maaston muotoja, ota huomioon kasvihuonerakennuksen tarvitsemaa huolto-
aluetta ja leikkaa 100 vuottaa vanhaa omenapuutarha-aluetta vieden siitä mer-
kittävän osan.

Viheralue tulisi mielestämme toteuttaa seuraavasti:

Alueen tulee noudatella kosteikon ympärillä olevan maaston muotoa ja rajoit-
tua luontaiseen penkereeseen, jossa maasto kohoaa nykyisen maatalous-
maan(pellon) reunaan. Lisäksi aluetta tulee kaventaa Taivallammentienpuolei-
sesta päästä suunnitellusta n.40metristä, maksimissaan 10:neen metriin, Tuu-
lensuun puoleisella rajalla suunnitellusta n.90 metristä maksimissaan 40:neen
metriin.

Muita huomioita osayleiskaavasta:

Suora kävely-yhteys Mäyrävuoren valaistulle liikuntareitille olisi toimiva lisä
alueen liikuntamahdollisuuksiin esim. Lahdentien alittavan tunnelin kautta,
mistä nykyinen latuverkosto kulkee.

Alue on suurimmalta osaltaan savipohjaista. Rakennusliikenteen reittejä suun-
nitellessa tulee raskasliikenne ohjata vahvimmille (Herttualantie) tieosuuksille
välttäen Taivallammentien käyttöä. Tie on aikoinaan rakennettu saviperustalle
ja se ei tule kestämään raskasta liikennettä ilman täydellistä uudistusta ja mer-
kittävää perusparannusta.
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Myös alueen rakennukset on perustettu savipohjalle. Alueen rakentamisvai-
hetta suunniteltaessa ja rakentamisvaiheessa on otettava huomioon rakenta-
misen ja liikenteen aiheuttama rasitus nykyiselle rakennuskannalle. On ole-
massa suuri vaara että liikenteestä, raskaista maansiirtokoneista ja esim. paa-
lutuskoneista johtuva tärinä aiheuttaa epävakaan maapohjan kautta vaurioita
nykyiseen rakennuskantaan.

Alueen suunnittelu perustuu osayleiskaavan tavoitteena olleeseen ja viran-
omaislausuntojen tukemaan matalaan aluetehokkuuteen (20 - 40 asu-
kasta/ha). Herttualantien ja Taivallammentien rajaamalle alueelle esitetty ra-
kentaminen suhteessa esitettyyn viheralueeseen vastaa tavoiteltua matalaa
aluetehokkuutta. Asuntoalueiden ja viheralueiden suunnittelussa on haettu tar-
koituksenmukaista kokonaisuutta, joka ei perustu kiinteistöjaotukseen. Suun-
nittelun perusteena on ollut alueen mitoitukseen perustuva väljyys, viranomai-
silta saatu palaute, toimiva virkistysalueverkosto, virkistysalueiden ja asutuk-
sen tarkoituksenmukainen kokonaisuus, hulevesikokonaisuudet sekä kevyen
liikenteen turvalliset ja viihtyisät yhteydet. Yleiskaavan yleispiirteiset alueva-
raukset tarkentuvat asemakaavavaiheessa. Alueen asemakaavoitus etenee
pääpiirteissään lännestä itään. Kaupunki pyrkii hankkimaan asemakaavoitet-
taviksi tarkoitetut aluekokonaisuudet omistukseensa, jotta toteutettavasta alu-
eesta muodostuisi Herttualan nykyisille ja uusille asukkaille tarkoituksenmukai-
nen kokonaisuus. Asemakaavan vahvistumisen jälkeen alkaa alueen toteutta-
minen katuverkon ja vesihuoltoverkon rakentamisella. Tässä yhteydessä arvi-
oidaan myös maaperän erityisvaatimukset rakentamiseen. Osayleiskaavassa
on esitetty ulkoilureitti / latureitti Mäyrävuoreen olemassa olevan alikulun
kautta.
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3 SUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU
JA OSALLISTUMINEN Raportteja laaditaan työn kuluessa seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti:

§ Raportti 1. Lähtöaineisto ja tavoitteet. Syksy 2015.

§ Raportti 2. Osayleiskaavaluonnos. Kevät 2016.

§ Raportti 3. Luonnoksen palauteraportti  Kevät 2018.

§ Raportti 4. Osayleiskaavaehdotus Kevät 2018.

§ Raportti 5. Ehdotuksen palauteraportti Talvi 2019.

§ Raportti 6. Osayleiskaavan selostus Talvi 2019.Luonnosvaihe 2016
· Kaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä

keväällä 2016
· Mielipidekysely netissä

Ehdotusvaihe 2017-2018
· Luonnoksista saadun palautteen kä-

sittely ja kaavaehdotuksen valmistelu
· Mahdolliset lisäselvitykset
· Kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2016
· Ehdotuksesta saadun palautteen kä-

sittely

Hyväksymisvaihe 2019
· 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

· Osallisten mielipiteet
sekä viranomaisten yri-
tysten ja yhdistysten
lausunnot


