Kangasala
Herttualan osayleiskaava-alueen
rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi
2015
Miia Hinnerichsen
Pirkanmaan maakuntamuseo

Kansi: Maisemaa Aukeentieltä kohti koillista.
Takakansi: Herttualan osayleiskaavan alue ortoilmakuvassa. Kuva: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. Rajaus: MH.

Kangasala
Herttualan osayleiskaava-alueen
rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi
2015

Sisällys
Johdanto ............................................................................................................................................................... 1
Historia ja nykytila ............................................................................................................................................... 4
Rakennetun ympäristön arvot .............................................................................................................................. 7
Kulttuurimaiseman arvot.................................................................................................................................... 10
Lähteet................................................................................................................................................................ 15
Liitteet
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite
Liite

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maankäytön historiaa kartoilla
Inventoidut rakennetun ympäristön kohteet
Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt rakennetun ympäristön kohteet
Historialliset ominaispiirteet ja arvot kartalla
Tiivistelmätaulukko: Inventoidut kohteet ja niiden kulttuurihistorialliset arvot
Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

Johdanto
Kangasalan kunta on tilannut Pirkanmaan maakuntamuseolta Herttualan osayleiskaava alueen rakennuksia ja
maisemaa koskevan selvityksen. Työn tuloksena on kuva Herttualan maiseman ja rakennusperinteen piirteistä ja
kulttuurihistoriallisista arvoista, jotta ne voidaan huomioida tulevassa osayleiskaavassa. Inventointityön on tehnyt
rakennustutkija Miia Hinnerichsen ja työtä ohjasi museolla rakennustutkija Hannele Kuitunen sekä hänen sijaisensa
Anna Lyyra-Seppänen.
Selvitysalue, Herttualan osayleiskaavan alue sijaitsee aivan Kangasalan keskustan tuntumassa, sen kaakkoispuolella.
Alue rajautuu lännessä ja etelässä Natura 2000 –verkoston Kirkkojärven ja Taivallammen alueisiin, idässä
Joutsiniementien metsäkumpareeseen ja pohjoisessa Lahdentiehen (valtatie 12).
Selvitys toteutettiin loka-joulukuussa 2015. Inventointityöhön kuuluivat esiselvitykset, maastokäynnit alueella,
aineiston analysointi, tallennus sekä raportointi.
Maastokäynneillä inventointialueen nykytila dokumentoitiin sekä sanallisessa että kuvallisessa muodossa. Maastotyöt
sisälsivät myös kiinteistökohtaisen inventoinnin, jolloin käytiin läpi alueen ennen vuotta 1970 rakennettu
rakennuskanta sekä 1980-luvulla rakennettu terveysasema. Tutkimusalueen maisemat, pihapiirit ja rakennukset
valokuvattiin sekä tehtiin muistiinpanot muun muassa maiseman ja rakennusten piirteistä sekä
rakennusmateriaaleista. Yhteensä alueelta inventoitiin 23 kohdetta/pihapiiriä.
Selvityksen lähdemateriaalina käytettiin maastokäyntihavaintojen lisäksi mm. Kangasalan maaseutualueiden
kulttuuriympäristöohjelmaa, kaava-alueen arkeologista inventointia, kartta- ja ilmakuva-aineistoja sekä kirjallisuutta.
Alueen nykytilaa, historiatietoja ja muita lähdeaineistoja vertaamalla luotiin kokonaiskuva alueella tapahtuneista
muutoksista, säilyneisyydestä ja kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistä. Inventointi koottiin loppuraportiksi sekä
kohdekohtaisiksi kuvauksiksi, inventointikorteiksi. Aineistot tallennettiin maakuntamuseon Siiri-tietojärjestelmään.
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Herttualan rakennusinventoinnin tutkimusalue, osayleiskaavan alue,
rajattuna kartalle. Kartta: Maanmittauslaitos, peruskartta.

Herttualan osayleiskaavan alue ortoilmakuvassa. Kuva:
Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. Rajaus: MH.

Inventoinnin tulokset koottiin yhteenvetoraporttiin, joka sisältää raporttitekstin, karttaliitteiden ja kuvien lisäksi
inventoitujen kohteiden kulttuurihistoriallisten arvojen tiivistelmätaulukon sekä kohdekohtaiset inventointitiedot.
Aineistot on tallennettu maakuntamuseon Siiri-tietojärjestelmään, johon tilaajan on mahdollista saada
selausoikeudet. Siiri on museon tietopankki, jonne tallennetaan valokuvia sekä tietoa esineistä ja maakunnan
kulttuuriympäristöstä. Siiriin tallennetut tiedot ja tutkimusraportti ovat selattavissa myös Siirin julkisessa versiossa
internetissä http://siiri.tampere.fi/ lukuun ottamatta henkilötietoja ja muita yksityisyyden suojan piirissä olevia
aineistoja. Siiriä voidaan hyödyntää mm. kaavan aineistojen esillepanossa.
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Inventoitujen kohteiden sijaintipisteet sekä ydintiedot näkyvät myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasovelluksessa http://www.paikkatietoikkuna.fi/ (Karttaikkuna - Karttatasot - Tiedontuottaja - Tampereen kaupunki Pirkanmaan rakennetun ympäristön kohteet).
Tilaajalle on joulukuussa 2015 toimitettu selvityksen loppuraporttiluonnos. Inventoitujen kohteiden tiedot on
postitettu joulukuussa 2015 kiinteistön omistajille tarkastettavaksi. Kohdetietoihin ei saatu määräaikaan mennessä
korjaus- tai täydennysvaatimuksia. Maaliskuussa 2016 arvioitiin kahden kaavavaihtoehdon vaikutuksia
kulttuuriympäristöön. Vaikutustenarviointi on toimitettu tilaajalle erillisenä dokumenttina.
Hankkeen päättyessä tilaajalle on toimitettu vaikutustenarviointi sekä selvitysaineisto, joka käsittää kierreselkäisen
loppuraportin, karttaliitteet, kulttuurihistoriallisten arvojen tiivistelmätaulukon sekä Siiri-tietokannasta tulostetut
kohdekohtaiset inventointitiedot. Lisäksi toimitetaan vastaavat aineistot sähköisenä pdf -muodossa sekä kenttätöiden
yhteydessä otetut digitaalivalokuvat jpg -tiedostoina. Tilaaja vastaa saamansa aineiston jatkokopioinnista.
Inventoinnin aikana otettujen valokuvien kuvaaja on Miia Hinnerichsen ja niiden oikeudet omistaa Tampereen
museot, Pirkanmaan maakuntamuseo. Kuvituksena käytettyjen muiden kuvien ja karttojen oikeudet on mainittu
kuvateksteissä. Yhteenvetoraportin sekä kaikkien inventoinnin liiteaineistojen julkaisuoikeudet ovat Pirkanmaan
maakuntamuseolla. Tilaaja voi käyttää aineistoja veloituksetta asemakaavoituksessa ja muissa aluetta koskevissa eikaupallisissa hankkeissaan.
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Historia ja nykytila
Alueelta ei tunneta esihistoriallisia asuinpaikkoja eikä siellä arkeologisen inventoinnin mukaan ole kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Vanhimpien säilyneiden lähteiden, keskiaikaisten maakirjojen perusteella Herttualan osayleiskaava-alueella tai aivan
sen tuntumassa on ollut kaksi kylää: Kirkkojärven rannassa sijainnut Herttuala ja Säkkölänjärven länsipäädyssä
sijainnut Jokioinen. (Ks. myös liite 1. Maankäytön historia kartoilla.) Molemmissa kylissä on ollut 5-6 taloa, jotka ovat
sijainneet tiiviinä ryhmänä yhteisellä tonttimaalla, ns. kylätontilla peltojen, niittyjen ja hakamaiden ympäröiminä.
Kyliä on yhdistänyt yhä paikoin havaittavissa oleva tie. 1800-luvulle tultaessa tiivis kyläasutus on hajaantunut osan
taloista siirryttyä isonjaon tai talon jakamisen seurauksena etäämmäs omien rintapeltojensa äärelle.
Herttualan kylään kuuluivat Hannulan, Aakkulan, Puteron, Eerolan ja Lauvolan talot. Niistä Putero on kadonnut,
Hannula säilynyt kylätontilla, Aakula siirtynyt kylätontin eteläpuolelle ja Eerola ja Lauvola etäämmäs pohjoiseen.
Lauvola on purettu 2000-luvulla ja sen tilalla on uusi omakotitalo ja ratsastustalli. Pihan komea puusto paljastaa
kuitenkin yhä, että paikalla on ollut vanha pihapiiri.
Jokioisten kylään kuuluivat Rekola, kaksi Mikkolaa, Jussila, Seppälä ja Marttila. Rekolasta on vuonna 1605 halottu
Katila, Marttila on vuonna 1799 jaettu Yli- ja Ala-Marttilaksi ja Jussilasta on vuonna 1849 erotettu Prinssi.
Kylätontilla tiloista ovat säilyneet Katila ja Ala-Marttila. Kaava-alueella kylätontin pohjoispuolella sijaitsevat YliMarttila sekä Prinssi, josta jäljellä ovat vain vilja-aitta ja työväen asuinrakennus.
Sotien jälkeisellä jälleenrakennuskaudella muodostui nykyinen Herttualantien tielinja, kun alueelle rakennettiin 194050-lukujen taitteessa useita ajalle tyypillisiä omakotitaloja tai pientiloja. Talot sijaitsivat Herttualantien ja
Taivallammentien varsilla harvakseltaan ja niille kullekin kuului piharakennus tai kaksi sekä pieni peltotilkku.
Jokioisiin rakennettiin lisäksi useita pika-asutustiloja karjalaiselle siirtoväelle. Näitä olivat ainakin Tiihalantien
varressa lähekkäin sijaitsevat Kanta-Helstelä, Munnela ja Vienola.
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Suurin aluetta koskeva maisemallinen muutos on ollut valtatie 12:n rakentaminen 1970-luvun alussa. Samoihin
aikoihin Taivallammentien varteen on rakennettu iso muuntamo, josta lähtee sähkölinja etelään. Lisäksi 1970-luvulla
alue on täydentynyt muutamilla ajalle tyypillisillä matalilla tummilla tiilipintaisilla omakotitaloilla. Myös
kauppapuutarhojen suuret kasvihuoneet olivat osin peräisin tältä ajalta.
1980-2000-luvun aikana alueelle on rakennettu Kangasalan terveyskeskus, muutamia omakotitaloja,
pienteollisuustiloja, moottoriurheiluseuran kesänviettopaikka, kookas Hämeen sähkön toimitila (toiminut myös
päiväkotina) sekä kaksi ratsastustallia.

Herttulan maisemaa viistokuvassa. Kuva: Lentokuva Hannu Vallas 2015.
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Suuri osa kaava-alueesta on viljelykäytössä olevaa avointa loivasti kumpuilevaa peltoa. Puustoa kasvaa Kirkkojärven
ja Taivallammin rannoilla, valtatien varressa olevalla kosteikolla, Peltolan taimikossa, Yli-Marttilan takaisella
kumpareella sekä talojen pihoissa.
Keskeiset tielinjat ovat alueen läpi pohjoiskulmasta itäosaan kulkeva mutkitteleva Herttualantie ja itäosan poikki
kulkeva Tiihalantie. Kylä-Aakkulantie, Aukeentie ja Taivallammentie ovat kapeita sorapintaisia pikkuteitä, jotka
noudattelevat alueen vanhimpia tielinjoja.
Alueen vanhinta rakennuskantaa ovat 1800-1900-luvun alkupuolen maatilojen tilakeskukset asuin- ja
piharakennuksineen. Ne sijaitsevat keskiaikaisten kylätonttien tuntumassa tai erillisillä peltojen ympäröimillä
saarekkeilla. Uudempi rakennuskanta, jälleenrakennuskauden pientalot ja modernit omakotitalot ovat sijoittuneet
teiden varsille. Kauppapuutarhojen kasvihuoneet ovat pääasiassa kadonneet lukuun ottamatta alueen eteläkulmaa,
jossa yhä toimii Honkasen puutarha. Herttualantien varressa on kaksi ratsastustallia, joiden kookkaat
tallirakennukset ja maneesit erottuvat maisemassa kauas.
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Rakennetun ympäristön arvot
Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön arvoalue Kangasalan kirkko, kartanot ja suurtilat ulottuu
kaava-alueen lounaiskulmaan, mutta kaava-alueella ei tällä kohdalla ole arvoalueen avainkohteita eikä sellaisia
valtakunnallisesti arvokkaita maisemallisia piirteitä, jotka kaavoituksen yhteydessä olisi tarpeen huomioida.
Herttualan osayleiskaavan alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu olevan maakunnallisesti arvokkaita
rakennetun ympäristön kohteita. Alueella ei ole aiemmin tehty kattavaa paikallisen tason rakennusinventointia, mutta
sieltä on 2000-luvulla inventoitu erikseen neljä kohdetta: Eerola, Lauvala, Prinssi ja Yli-Marttila. Näistä Lauvala ja
valtaosa Prinssin rakennuksista on sittemmin purettu.
Aiemmat inventointitiedot tarkistettiin ja päivitettiin, minkä lisäksi alueelta käytiin läpi 19 aiemmin inventoimatonta
1800-1960-lukujen välisenä aikana rakennettua kohdetta sekä 1980-luvun alussa rakennettu arkkitehtonisesti
merkittävä terveysasema. Inventoitujen kohteiden/pihapiirien sijainnit sekä inventoinnin ulkopuolelle jätettyjen
kohteiden sijainnit on merkitty liitekartoille 1 ja 2.
Inventoitujen kohteiden/pihapiirien kulttuurihistorialliset arvot on kiteytetty liitteenä olevaan tiivistelmätaulukkoon
(liite 5). Lisäksi on määritelty kohteiden arvojen säilymisen kannalta erityisen tärkeät seikat. Loppuraportin liitteenä
ovat myös yksityiskohtaisemmat kohdeinventointitiedot (liite 6).
Alueen inventoiduista kohteista erityisen merkittäviä kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan ovat Eerola (inv. no. 2), KyläAakkula (7) ja Yli-Marttila (20). Niiden pihapiireissä on säilynyt useita rakennuksia, jotka yhdessä pihan
kasvillisuuden ja ilmeen sekä ympäröivän peltomaiseman kanssa muodostavat maatilamaisen kokonaisuuden.
Kohteet kertovat alueen asutuksen ja maanviljelyn kehityksestä 1800-luvulta 1900-luvulle. Päärakennusten ja
piharakennusten muodostamien pihapiirien perinteisen ilmeen säilyminen tulisi turvata. Lisäksi tärkeää olisi
kohteiden maisemallisen aseman säilyminen.
Jälleenrakennuskauden pientalojen pihapiirejä inventoitiin yhteensä 13. Selvitysalueen keskivaiheille muodostuu
näistä aluekokonaisuus, joka erityisen hyvin ilmentää ajan rakentamisen tapaa: tien varteen erilleen rakennettu
7

Kangasala - Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

noppamainen puolitoistakerroksinen asuinrakennus, puurunkoinen piharakennus, puutarhapiha ja pieni peltotilkku.
Alueen mahdollista täydennysrakentamista suunniteltaessa tulisi pyrkiä säilyttämään alueelle leimallinen väljyys ja
puutarhamaiset isot tontit.

Suuntaa antava teemakartta rakennuskannan iästä selvitysalueella. Kartta: Maanmittauslaitos, maastokartta. Muokkaus: MH
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Alueen rakennuskanta on yleisilmeeltään pienimittakaavaista ja pääsääntöisesti korkeintaan puolitoistakerroksista.
Täydennysrakentamisen tulisi noudatella alueen rakentamisen tapaa ja mittakaavaa, ja siten olla pientalovaltaista.
Inventoinnin perusteella huomio kiinnittyi pihapiirien puustoon. Alueen pihoilla kasvaa poikkeuksellisen paljon suuria
jalopuita, kuten esimerkiksi lehtikuusia ja lehmuksia. Pihojen esikuvana ovat todennäköisesti toimineet Kangasalan
monet suuret kartanot. Alueen mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä tulisi viherrakentamisessa kiinnittää
huomiota puulajien valintaan ja suosia alueella yleisiä pihapuulajikkeita.
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Kulttuurimaiseman arvot
Kulttuurimaisemaa koskevien valtakunnallisten ja maakunnallisten selvitysten perusteella Herttualan osayleiskaavaalue on maakunnallisesti arvokas. Rajaukset vaihtelevat hieman lähteestä riippuen. Pirkanmaan liiton 2013
laatimassa Ehdotuksessa maakunnallisiksi maisema-alueiksi Liuksiala-Tiihalan kulttuurimaisema-alueen kerrotaan
edustavan Keski-Hämeen laakeaa historiallisesti arvokasta ja luontoarvoiltaan merkittävää viljely- ja järvimaisemaa.
Alueen arvot liittyvät erityisesti avoimena säilyneisiin näkymiin, säilyneisiin historiallisiin tielinjoihin ja vähäiseen
uudisrakentamiseen. Alue edustaa hyvin maisematyyppiään, jossa yhdistyvät harju, vesistöt, keskiaikaiset kylät sekä
pitkään jatkunut maanviljelys.

Maisema-alueet Pirkanmaan maakuntakaavassa. Pohjakartta:
Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. Maisema-aluerajaukset,
Pirkanmaan liitto.

Herttualan-Jokioisten-Liuksialan kulttuurimaisema. Lähde:
Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
maatalousalueet. Pirkanmaan liitto 2015.
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Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet Herttualan osayleiskaavaalueella ja sen tuntumassa. Pohjakartta: Maanmittauslaitos,
Paikkatietoikkuna. Aluerajaukset, SYKE. Inventointialue MH.

Liuksiala-Tiihalan maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema.
Lähde: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi. Pirkanmaan
liitto 2013.
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Maakuntakaavan 2040 liittyvässä selvitysluonnoksessa ”Kulttuurimaisemat 2014, Pirkanmaan maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet” esitetään puolestaan kaava-alueen etelä ja itäosan kuuluvan
Herttualan-Jokioisten-Liuksialan kulttuurimaisemaan. Alueen arvot liittyvät erityisesti vuosisatoja jatkuneeseen
viljelyyn, historiallisiin kylätontteihin ja säilyneisiin tielinjoihin ja rakennusperintöön.
Luontoarvoiltaan erityisen arvokkaiksi on todettu Kirkkojärvi ja Taivallampi sekä läheinen Säkkölänjärvi rantoineen.
Ne kuuluvat Natura 2000 –verkostoon.
Osayleiskaavaa varten tehdyssä inventoinnissa arvioitiin maiseman arvoja, sen säilyneitä historiallisia piirteitä ja
alueen sisäisiä keskeisiä näkymiä. Inventoinnin perusteella alueen maiseman keskeiset historialliset ja maisemalliset
piirteet on koottu liitekartalle 4.
Erityisen arvokkaita sekä maisemallisesti että historiallisesti ovat alueen vähintään keskiaikaiset, mahdollisesti paljon
tätä vanhemmat, Herttualan ja Jokioisten kylän paikat (kylätontit) sekä historialliset tielinjat. Kylätonttien alueet ovat
säilyneet melko tiiviisti rakennettuna ja niiden ympärille levittäytyvät avoimet peltomaisemat aivan kuten
keskiaikaisilla kartoilla. Tämä historiallinen maankäyttötapa tulisi säilyttää myös jatkossa. Tielinjoista tärkeimpiä ovat
kyliä yhdistänyt, osin yhä maastossa hahmotettava tielinja sekä säilyneet kirkolta Herttualaan ja Huutijärveltä
Tiihalaan vievät tielinjat. Muita vanhoja säilyttämisen arvoisia tielinjoja ovat Yli-Marttilan eteläpuolitse Joutsiniemen
kartanolle vievä tie sekä Ala- ja Ylä-Eerolan välinen 1900-luvun alussa muodostunut kapea yhdystie.
Tärkeimmät alueen sisäiset näkymät ovat näkymä Lahdentieltä Eerolan itäpuolitse hedelmätarhojen ja peltojen ylitse
kohti etelää, Herttualantien itäpään itä-länsisuuntainen avara viljelymaisema sekä Kylä-Aakkulantien ja
Taivallammentien välinen kumpuileva peltomaisema. Näiden keskeisimpien näkymien säilyminen on alueen
maisemakuvalle tärkeää.
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Maisema Joutsiniementieltä kohti etelää Säkkölänjärvelle.

Jokioisten kylän peltomaisemaa kuvattuna Tiihalantieltä länteen.

Maisemaa Taivallammentieltä kohti länttä.

Maisemaa Herttualantieltä entisen päiväkodin kohdalta koilliseen.
13
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Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi
2013–14. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014.
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Herttualan osayleiskaava-alueen ja Herttualantien asemakaava-alueen arkeologinen inventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto, 2013.
Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelma. Kangasalan kunta. Forssa, 2004.
Kulttuuriympäristöohjelmaa varten tehty rakennusinventointi. Pauliina Tiusanen 2000.

Kartat ja ilmakuvat
Nykykartat ja ilmakuvat
Kantakartta ja opaskartta. Kangasalan kunta, karttapalvelu http://192.89.47.210/kangasala/kunta/
Peruskartta, taustakarttasarja ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/
Peruskartat
Vanhat peruskartat 1953, 1961, 1975 ja 1987. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
Pitäjänkartat
Pitäjänkartta, 1915 ja 1927, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto.
Senaatinkartat
Venäläinen maastokartta, 1907-1917, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto.

16

Kangasala - Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

Isojakokartat
Florin, J. 1773. Jokioisten isojakokartta. Kansallisarkisto.
Lilius, N. 1838, 1839. Herttualan isojakokartta. Kansallisarkisto.
Maakirjakartat
Streng, A. 1635. Herttualan maakirjakartta ja selitys. Kansallisarkisto.
Streng, A. 1600-luku. Jokioisten maakirjakartta. Kansallisarkisto.

Kirjallisuus
Kesäpäivä Kangasalla. Entisaikojen Kangasala taiteilijoiden, valokuvaajien ja matkailijoiden silmin. Raitio, Raine. KangasalaSeura, 1997.
Kuninkaan kartasto Suomesta 1776–1805. Alanen, Timo ja Kepsu, Saulo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 505.
Tampere 1989.
Pirkanmaan historia. Rasila, Viljo. Kotiseutusarja, osa 4. Pirkanmaan liitto, julkaisu B 12. Tampere, 1999.
Suomen maatilat : tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista. 2 osa, Hämeen lääni. Porvoo 1931.

Muut lähteet
Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/
17

Kangasala - Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

Suulliset lähteet
Inventoinnin kenttätöiden yhteydessä haastatellut asukkaat.
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Liite 1. Maankäytön historiaa kartoilla

Herttualan kylän vuoden 1635 maakirjakartan perusteella kylän yhteinen tonttimaa sijaitsi Kirkkojärven rannassa ja sillä sijaitsi viisi taloa.
Kylää ympäröivät pellot ja hakamaat. Kartta: Streng A., Herttualan maakirjakartta ja selitys, 1635. Kansallisarkisto. Pohjoisnuoli: MH.
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Liite 1. Maankäytön historiaa kartoilla
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Herttualan kylän 1838-39 laaditun isojakokartan perusteella kylän yhteinen tonttimaa sijaitsi edelleen Kirkkojärven rannassa, mutta taloja oli
jo seitsemän. Kylää ympäröivä pelto- ja niittyala oli laajentunut merkittävästi. Kartta: Lilius N., Herttualan isojakokartta, 1838, 1839.
Kansallisarkisto. Pohjoisnuoli: MH.
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Jokioisten kylän vuoden 1600-luvun maakirjakartan perusteella kylän tonttimaa sijaitsi Säkkölänjärven rannan tuntumassa ja sillä sijaitsi
kuusi taloa. Kylän ympärille olivat muodostuneet pellot ja karjan laitumena käytetyt hakamaat. Kartta: Streng A., Jokioisten maakirjakartta,
1600-luku. Kansallisarkisto.
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Jokioisten kylän 1773 laaditun isojakokartan perusteella kylän yhteinen tonttimaa (valkoinen alue) oli laajentunut ja ulottui Säkkölänjärven
rantaan. Kylän metsien ja hakamaiden alue oli sekin laajentunut erityisesti pohjoiseen, mutta peltoala oli pysynyt lähes ennallaan. Kartta:
Florin, J. 1773. Jokioisten isojakokartta. Kansallisarkisto.
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Herttualan (Aakkula) ja Jokioisten kylien alue 1900-luvun alun maastokartassa. Muutamat talot (punaiset pisteet) ovat siirtyneet kylätonteilta
ja peltoja ja niittyjä täplittävät lukuisat ladot. Kartta: Venäläinen maastokartta, 1907-1917, Maanmittaushallituksen historiallinen karttaarkisto. Talot ja inventointialueen rajaus: MH.
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Ote vuoden 1915 pitäjänkartasta, johon on nimetty ja merkitty alueen talot sekä piirretty keskeiset tielinjat ja Herttualan ja Jokioisten kylien
välinen raja. Kartta: Pitäjänkartta, 1915, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto.
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Ote vuoden 1927 pitäjänkartasta, johon on merkitty alueen talot, nimetty niistä suurimmat sekä piirretty keskeiset tielinjat ja Herttualan ja
Jokioisten kylien välinen raja. Kartta: Pitäjänkartta, 1927, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. Inventointialueen rajaus:
MH.
7/10

Liite 1. Maankäytön historiaa kartoilla

Herttualan osayleiskaavan rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

Ote vuoden 1953 peruskartasta, jossa näkyvät alueen vanhat maatilat, uudet 1940-50-luvun pihapiirit, tielinjat ja Herttualan ja Jokioisten
kylien välinen raja. Kartta: Peruskartta, 1953, Maanmittauslaitos http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Inventointialueen
rajaus: MH.
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Ote vuoden 1975 peruskartasta, jossa näkyvin muutos on aluetta halkovan Lahdentien valmistuminen. Lisäksi 1950-luvun jälkeen on
muodostunut nykyinen Herttualantien tielinja, Taivallammintien varteen ilmestynyt muuntamo ja pelloille lukuisat kauppapuutarhojen
kasvihuoneet. Kartta: Peruskartta, 1975, Maanmittauslaitos http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Inventointialueen rajaus:
MH.
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Ote vuoden 1987 peruskartasta, jossa näkyvin muutos on 1980-luvun alussa valmistunut terveyskeskus alueen pohjoiskulmassa. Alueen
rakennuskanta on täydentynyt muutamilla omakotitaloilla ja kauppapuutarhojen kasvihuoneilla. Kartta: Peruskartta, 1987,
Maanmittauslaitos http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Inventointialueen rajaus: MH.
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Liite 2. Inventoidut rakennetun ympäristön kohteet
1. Herttualantie 28 Terveysasema
2. Herttualantie 63 Eerola
3. Kylä-Aakkulantie 25 Leppihalme
4. Kylä-Aakkulantie 32 Ranta-Hannula
5. Kylä-Aakkulantie 38 Bourbon
(Hannula)
6. Kylä-Aakkulantie 47
7. Kylä-Aakkulantie 51 Kylä-Aakkula
8. Herttualantie 124 Ala-Eerola
9. Taivallammentie 29 Keskinen
10. Taivallammentie 46 ja 49 Arvola
(Lehdon kauppapuutarha)
11. Herttualantie 153 Savikkola
12. Herttualantie 166 Perkola
13. Herttualantie 190 Tuulensuu
14. Herttualantie 199 Kangasoja
15. Herttualantie 205 Peltola
16. Herttualantie 217 Perälä
17. Herttualantie 245 Peltomaa
18. Herttualantie 266 Vienola
19. Tiihalantie 6 Prinssi
20. Tiihalantie 5 Yli-Marttila
21. Tiihalantie 35 Kanta-Helstelä
22. Tiihalantie 18 Munnela
23. Tiihalantie 49 Ala-Marttila
(Honkasen puutarha)
Osayleiskaava-alueelta on inventoitu ennen vuotta 1970 rakennetut
pihapiirit sekä arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä 1980luvun terveysasema.
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Liite 3. Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt rakennetun ympäristön kohteet

Inventoinnin ulkopuolelle on jätetty osayleiskaava-alueella sijaitsevat
vuoden 1970 jälkeen rakennetut kohteet, koska niillä ei ikänsä puolesta
vielä ole katsottu olevan merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja.

1. Herttualantie 72-76
2. Kylä-Aakkulantie 11
3. Kylä-Aakkulantie 29
4. Kylä-Aakkulantie 30
5. Kylä-Aakkulantie 33
6. Kylä-Aakkulantie 42
7. Kylä-Aakkulantie 44
8. Kylä-Aakkulantie 70
9. Kylä-Aakkulantie 90
10. Aukeentie 28
11. Aukeentie 32
12. Herttualantie 140
13. Herttualantie 140
14. Herttualantie 144
15. Taivallammentie 14
16. Taivallammentie 7
17. Taivallammentie 25
18. Taivallammentie 28
19. Herttualantie 157
20. Herttualantie 165
21. Herttualantie 167
22. Herttualantie 176
23. Herttualantie 206
24. Herttualantie 228
25. Tiihalantie 6
26. Joutsiniementie 137
27. Joutsiniementie 131
28. Tiihalantie 19
29. Tiihalantie 14
30. Tiihalantie 21
31. Tiihalantie 39
32. Tiihalantie 49
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Liite 4. Historialliset ominaispiirteet ja arvot kartalla
Isojakokartan mukainen
kylätontti
Tiiviisti rakennettu kylän
yhteinen tonttimaa, jolla kylän
kantatalot sijaitsivat

Isojakokartan mukainen
pelto
Kylätonttia ympäröivät avoimet
viljelysmaat

Isojakokartan mukainen
niitty
Kylätontin ja peltojen
tuntumassa sijainneet niityt ja
hakamaat, jolla karja laidunsi

1800-luvun - 1900-luvun
alun maatilan tilakeskus
Isojaon seurauksena
kylätontilta hajaantuneet
kantatilat tai jakotilat

Jälleenrakennuskauden
asutus
1940-luvun lopun ja 1950luvun aikana harvaan
rakennetut pientilat ja
asuintalot pihoineen

Säilynyt merkittävä vanha
tielinja
Isojakokartoilla ja 1800-luvun 1900-luvun alun pitäjänkartoilla
näkyvät tärkeimmät, yhä
käytössä olevat tielinjat

Käytöstä poistunut
merkittävä vanha
tieyhteys
Isojakokartoilla ja 1800-luvun 1900-luvun alun pitäjänkartoilla
näkyvät tärkeimmät, yhä
hahmotettavissa olevat tielinjat

Erittäin merkittävä alueen
sisäinen näkymä

Keskeinen alueen
sisäinen näkymä

Liite 5. Tiivistelmätaulukko
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Liite 5. Tiivistelmätaulukko: Inventoidut kohteet ja niiden kulttuurihistorialliset arvot
Kantatilat, maatilat, vanhin 1920-luvun loppuun mennessä rakennettu rakennuskanta
Inv. Osoite
no. Nimi
Kiinteistötunnus
Tunnuskuva
2

Herttualantie 63
Eerola
211-407-0001-0170

Karttaote
(ei mittakaavassa)
Kartta: Kangasalan kunta,
Karttapalvelu

Kuvaus ja historia

Kulttuurihistorialliset arvot ja niiden perustelut

kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymisen
kannalta tärkeää on:

Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista.
Isojakokartalla näkyvältä Kirkkojärven
rannassa sijainneelta kylätontilta pihapiiri on
ensin siirtynyt Ala-Eerolan paikalle ja siitä
nykyiselle paikalleen 1920. Eerola sijaitsee
alavasta peltomaisemasta kohoavalla
kallioisella kukkulalla, Herttualantien ja
Lahdentien tuntumassa. Eerolaa ja AlaEerolaa yhdistää yhä maastossa hahmottuva
peltotie. Vanha Eerola jäi 1920 palvelusväen
asuinkäyttöön.
Eerolan pihapiiriin kuuluu 1920-50-luvuilla
rakennetut kookas hirsirunkoinen
päärakennus 1920 (1), noppamainen työväen
asuinrakennus 1945 (2), aitta ja kuivausriihi
1928, 1969, 1980 (3), kellari ja autotalli 1929
(4), pumppukoppi (5), punatiilinen navetta
1931 (6) sekä kesäsikala 1950 (8). Konehalli
(7) on 1990-luvulta. Pihassa kasvaa kookkaita
lehtipuita ja pihapiirin itä- ja länsipuolella on
laajat omenatarhat.
Päärakennuksen hirsirunko on Kangasalan
vanha pappila, joka on siirretty paikalle 1920.
Rakennukseen on 1935 lisätty kookkaat
poikkipäädyt ja kuisti ja julkisivut on rapattu.

Arkkitehtoniset arvot
Päärakennus on säilyttänyt hyvin 1920-luvun runkomuodon
sekä joitain ajan rakennusmateriaaleja, kuten risti-ikkunat. Se
edustaa piirteiltään 1920-30-luvun klassismia.
Rakennusperinteiset arvot
Muut pihapiirin rakennukset ovat muutoksista huolimatta
säilyttäneet melko hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit,
muodot ja piirteet.
Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja
pinnoiltaan hahmotettavissa 1900-luvun alkupuolen
maatilaksi, jossa rakennukset sijaitsevat melko etäällä
toisistaan.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka siirtynyt nykyiselle
paikalleen 1920.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva 1920-50-luvuilla rakentunut rakennusryhmä,
päärakennus, työväen asuinrakennus, aitta ja kuivausriihi,
navetta ja kesäsikala, kertoo 1900-luvun maatilan toiminnasta
ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Keskeinen sijainti peltojen ympäröimällä korkealla
kalliosaarekkeella. Suurehko maisemallinen merkitys etelään
Herttualantielle, koillispuoliselle Lahdentielle ja
lähiympäristöön.

- Asuinrakennuksen 1800luvun ja 1900-luvun alun
vuosikymmenten piirteiden,
muotojen ja
rakennusmateriaalien
säilyminen
- Kallioiselle avoimien peltojen
ympäröimälle kukkulalle
rakennetun päärakennuksen
ja sitä ympäröivän pihapiirin
aseman ja maisemallisen
merkityksen säilyminen
- Useiden rakennusten
muodostaman maatilamaisen
pihapiirin säilyminen

Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä
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Kylä-Aakkulantie 38
Bourbon (Hannula)
211-407-0005-0142
211-407-0005-0196

Päärakennus on ilmeisesti kuulunut Hannulan
tilalle, joka on yksi Herttualan kylän
kantatiloista. Rakennukset sijaitsevat aivan
kapean polveilevan Kylä-Aakkulantien
varressa, luoteessa kiinteistö ulottuu
Kirkkojärveen. Pihassa kasvaa iäkkäitä jaloja
lehtipuita. Hirsirunkoisen päärakennuksen
koillispääty on rakennettu 1800-luvun
puolivälin tuntumassa, sitä on jatkettu
lounaaseen 1890-luvulla. Pihanpuoleinen
leveä poikkipäätymäinen laajennusosa on
1950-luvulta. Rakennus on peruskorjattu
voimakkaasti. Lisäksi Pihapiiriin kuuluu 1950luvulla rakennettu tiilinen
navetta/tallirakennus, jota on myöhemmin
laajennettu lounaispäädystä matalammalla
pulpettikattoisella osalla.

Rakennusperinteiset arvot
Useassa vaiheessa rakennetussa ja voimakkaasti
peruskorjatussa päärakennuksessa on säilynyt joitain 1800luvun lopun rakentamiselle tyypillisiä tyylipiirteitä ja muotoja,
kuten avoimet räystäät, kaakkoissivun pieni poikkipääty
ikkunoineen ja päätyjen yläosan listoitustapa. Navetta/talli on
säilynyt laajennusta lukuun ottamatta pääosin alkuperäistä
vastaavassa asussa.
Pihan pinnat ovat säilyneet perinteisinä ja siellä kasvaa
iäkkäitä jaloja lehtipuita.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka säilynyt 1600-1700luvun kartoille merkityllä kylätontilla.
Maisemalliset arvot
Lähellä tietä sijaitsevilla rakennuksilla on suurehko
maisemallinen merkitys liikenteellisesti hiljaiselle KyläAakkulantielle sekä lähiympäristöön.

- Alueen vähintään 1600luvulta periytyvän
maankäytön säilyminen:
tiiviisti rakennettu kylä
(kylätontti), jota ympäröivät
avoimet viljellyt
peltomaisemat
- Päärakennuksen 1800lukulaisten rakennusosien,
muotojen ja piirteiden
säilyminen
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Kylä-Aakkulantie 51
Kylä-Aakkula (Aakkula)
211-407-0015-0008

Päärakennus on kuulunut Aakkulan tilalle,
joka on yksi Herttualan kylän kantatiloista.
Pihapiiri sijaitsee Kylä-Aakkulantiestä
erkanevan pihatien varressa ja ulottuu
luoteessa Kirkkojärveen. Siihen kuuluu
kookas todennäköisesti 1800-luvun lopussa
rakennettu hirsirunkoinen, 1950-luvulla
uudistettu päärakennus (1), sementtitiilinen
1900-luvun puolivälin navetta (2),
puurunkoinen piharakennus (3) ja pieni
hirsirunkoinen rantasauna (4). Puistomaisessa
pihassa kasvaa kookkaita jalopuita.

Rakennusperinteiset arvot
Päärakennusta on uudistettu 1950-luvulla sekä toistamiseen
hiljattain. Rakennuksessa on kuitenkin yhä nähtävissä myös
1800-luvun lopun-1900-luvun alun kansallisromantiikan
piirteitä, kuten runkomuoto, avoimet räystäät,
mansardikattoiset poikkipäädyt, lasikuisti sekä paanuverhoillut
päätyjen yläosat.
Piharakennukset ovat pieniä muutoksia lukuun ottamatta
säilyttäneet hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit,
muodot ja piirteet.
Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja
pinnoiltaan säilyttänyt melko hyvin perinteisen ilmeensä, se on
yhä maatilamainen.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on säilynyt lähellä
1600-1700-luvun kartoille merkittyä kylätonttia.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, piharakennus,
navetta ja rantasauna, kertoo 1900-luvun maatilan
toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti Kirkkojärven rantatöyräällä. Suurehko
maisemallinen merkitys järvelle, Kylä-Aakkulantielle,
lähiympäristöön ja kaakkoon aukeavaan avoimeen
peltomaisemaan.

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

Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä
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Herttualantie 124
Ala-Eerola
211-407-0001-0189
211-407-0001-0210

Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista.
Nykyiselle paikalleen isojakokartalla näkyvältä
Kirkkojärven rannassa sijainneelta kylätontilta
pihapiiri on siirtynyt 1800-luvulla. 1920
Eerolalle valmistui uusi päärakennus
pohjoisemmas nykyisen Lahdentien
tuntumaan ja Ala-Eerolaksi muuttunut vanha
Eerola jäi palvelusväen asuinkäyttöön.
Eerolaa ja Ala-Eerolaa yhdistää yhä
maastossa hahmottuva peltotie.
Ala-Eerolaa ympäröivät avoimet peltoalueet.
Pihan pohjoispuolitse virtaa oja Taivallammiin.
Alkujaan mansardikattoinen päärakennus (1)
on peräisin 1800-luvulta, se on tuhoutunut
hirsirunkoa lukuun ottamatta tulipalossa 1934
ja muutettu satulakattoiseksi. Rakennus on
peruskorjattu voimakkaasti. Lisäksi pihapiiriin
kuuluu 1800-luvun hirsinen lato ja 1920-30luvulla rakennettu navetta sekä uudehko
piharakennus.

Rakennusperinteiset arvot
Päärakennus on uudistettu 1934 tulipalon jälkeen sekä
peruskorjattu 1970-luvulla sekä toistamiseen hiljattain.
Rakennuksessa on jäljellä hirsirunko, muutamia vanhoja
ikkunoita sekä lohkokivinen kivijalka. Piharakennukset ovat
muutoksista huolimatta tunnistettavissa aikansa
rakennusperinnöksi.
Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan
pääosin säilyttänyt perinteisen ilmeensä, se on yhä
maatilamainen.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on siirtynyt 16001700-luvun kartoille merkityltä kylätontilta nykyiselle
paikalleen 1800-luvulla.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, lato ja navetta,
kertoo 1800-1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja
elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avoimessa peltomaisemassa Herttualantien
tuntumassa. Suurehko maisemallinen merkitys tielle,
lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

- Päärakennuksen ja pihapiirin
aseman ja maisemallisen
merkityksen säilyminen
avoimessa peltomaisemassa
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Tiihalantie 6
Prinssi
211-410-0004-0278
211-410-0005-0018

Prinssi on Jokioisten kylän kantatila, joka on
ilmeisesti 1800-luvulla siirtynyt nykyiselle
paikalleen, pohjoisemmas isojakokartalla
näkyvältä kylätontilta. Lahdentien on
rakennettu aivan tilan pohjoispuolelle. Tilan
todennäköisesti 1800-luvulla rakennettu
päärakennus ja kookas navetta on purettu.
Jäljellä ovat pystyhirsirunkoinen
aitta/makasiini (1) sekä huonokuntoiset pieni
hirsirunkoinen palvelusväen asuinrakennus
(2) ja sen piharakennus (3). Muut
pohjakartalle merkityt rakennukset on
purettu. Tilalle johtaa Tiihalantieltä kaunis
puiden reunustama ajotie.

Rakennusperinteiset ja rakennustekniset arvot
Aitta/makasiini on maatilan viljavarastoksi melko kookas ja
pystyhirsirakenne harvinainen. Rakennus on säilynyt
erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Jokioisten kylän kantatiloista, joka on siirtynyt 16001700-luvun kartoille merkityltä kylätontilta nykyiselle
paikalleen 1800-luvulla.

Rakennusteknisesti
poikkeavan aitan säilyminen
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Tiihalantie 5
Yli-Marttila
211-410-0005-0098
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Marttila on Jokioisten kylän kantatila, joka on
1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä
aikana jaettu Yli-Marttilaksi ja Ala-Marttilaksi.
Ala-Marttila on säilynyt alkuperäisellä
paikallaan isojakokartalle merkityllä
kylätontilla. Yli-Marttila on rakennettu sen
pohjoispuolelle, ympäristöstään kohoavalle
peltosaarekkeelle.
Pihapiiri sijaitsee Tiihalantien ja Lahdentien
kulmauksessa. Siihen kuuluu 1800-luvulla
rakennetut kookas hirsirunkoinen
päärakennus (1) (kuistit 1920-luvulta,
laajennussiipi 1970-luvulta), aitta (3), talli
(4), riihi (5) ja yhdistetty pirtti, leivintupa,
sauna ja navettarakennus (2) sekä
nuoremmat autotalli/konehalli (6), maakellari
(8) sekä kasvihuoneiden lämpökeskus (7).
Päärakennusta ympäröi hoidettu
puistomainen puutarhapiha, jossa kasvaa
runsaasti arvokasta vanhaa puustoa. Pihaa
reunustavat rakennukset: päärakennus, aitta,
navetta ja talli muodostavat umpipihamaisen
kokonaisuuden.

Rakennusperinteiset arvot
Rakennukset ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet
erinomaisesti rakennusajalleen tyypilliset rakennusmateriaalit,
muodot ja piirteet, esim. päärakennuksen lohkokiviperustus,
hirsirunko, kuistin moniruutuiset risti-ikkunat, julkisivujen
laudoitustapa.
Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan
perinteisen ilmeensä säilyttänyt, maatilamainen.
Asutushistorialliset arvot
Jokioisten kylän kantatilasta Marttilasta erotettu osatila YliMarttila, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1700-luvun lopun
ja 1800-luvun alun välisenä aikana.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, pakari-saunanavettarakennus, aitta, talli ja riihi, kertoo erinomaisella
tavalla 1800-1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja
elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti ympäristöään korkeammalla saarekkeella
Tiihalantien varressa. Suurehko maisemallinen merkitys tielle,
eteläpuoliselle Joutsiniementielle, peltoalueille ja
lähiympäristöön. Lisäksi rakennusryhmä pihoineen muodostaa
merkittävän maisemakokonaisuuden.

- Ympäristöään korkeammalle
kukkulalle rakennetun
päärakennuksen ja sitä
ympäröivän puistomaisen
pihapiirin aseman ja sen
maisemallisen merkityksen
säilyminen
- Asuinrakennuksen 1800luvun ja 1900-luvun alun
vuosikymmenten piirteiden,
muotojen ja
rakennusmateriaalien
säilyminen
- Useiden rakennusten
muodostaman maatilamaisen
ja hieman umpipihamaisen
pihapiirin säilyminen

Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä
23

Tiihalantie 49
Ala-Marttila
211-410-0009-0010

Marttila on Jokioisten kylän kantatila, joka on
1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä
aikana jaettu Yli-Marttilaksi ja Ala-Marttilaksi.
Ala-Marttila on säilynyt alkuperäisellä
paikallaan kylätontilla ja Yli-Marttila
rakennettu sen pohjoispuolelle.
Ala-Marttilan pihapiiri sijaitsee Tiihalantien
varressa. Päärakennus ja muut pihapiirin
rakennukset jäävät kaava-alueen
ulkopuolelle. Kaava-alueen eteläkulmassa,
aivan Tiihalantien tielinjan tuntumassa on
Ala-Marttilan hirsinen aittarakennus ja sen
itäpuolella useita suuria kasvihuoneita sekä
niihin liittyvä pakkaamo tai varastorakennus.
Tiihalantien laidassa kiinteistöä reunustaa
korkea tuija-aita.

Rakennusperinteiset arvot
Aitta on säilynyt erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa
asussa.
Asutushistorialliset arvot
Ala-Marttila on yksi Jokioisten kylän kantatiloista ja säilynyt
1600-1700-luvun kartoille merkityllä kylätontilla.
Taloushistorialliset arvot
Kaava-alueella on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin
liittyvä toiminta ja kookkaat rakennukset ovat osa alueelle
leimallista maisemaa.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti aivan Tiihalantien varressa. Aitta on olennainen
osa kaava-alueen ulkopuolelle jäävää Ala-Marttilan tilan
pihapiiriä.

- Aitan ja eteläpuolisen AlaMarttilan pihapiirin yhteen
kuuluvan kokonaisuuden
säilyminen
- Aitan 1800-lukulaisten
rakennusosien, muotojen ja
piirteiden säilyminen
- Alueen vähintään 1600luvulta periytyvän
maankäytön säilyminen:
tiiviisti rakennettu kylä
(kylätontti), jota ympäröivät
avoimet viljellyt
peltomaisemat
- Kauppapuutarhatoiminnasta
kertovien rakennusten
säilyminen
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1930-1960-luvun pientilat ja omakotitalot
3

Kylä-Aakkulantie 25
Leppihalme
211-407-0001-0025

Pihapiiri sijaitsee Kylä-Aakkulantien ja
Aukeentien kulmauksessa. Siihen kuluu
puolitoistakerroksinen 1939 rakennettu
asuinrakennus sekä todennäköisesti hieman
tätä nuorempi piharakennus. Maa on lohkottu
Eerolan tilasta siellä pitkään työskennelleelle
työntekijälle ja hänen perheelleen 1939.
Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään ja
ne on tarkoitus purkaa.

Rakennusperinteiset arvot
Ajalle tyypillinen noppamainen, rapattu pientalo ja
puurunkoinen piharakennus, jotka ovat säilyneet
yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan
erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1900-luvun puolivälin asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Sijaitsee Kylä-Aakkulantien ja Aukeentien kulmauksessa.
Melko vähäinen maisemallinen merkitys ympäröiville tonteille,
peltoalueille sekä liikenteellisesti hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle.

-

4

Kylä-Aakkulantie 32
Ranta-Hannula
211-407-0005-0207

Kylä-Aakkulantieltä Kirkkojärveen ulottuva
isohko tontti, jolla 1962 rakennettu
loivakattoinen pientalo (1), mahdollisesti
1950-luvun piharakennus (2), kaksi
uudempaa autotallia (4 ja 5), maakellari (6)
ja rantasauna (3). Maat on erotettu Hannulan
tilasta.

Rakennusperinteiset arvot
1960-luvun loivakattoinen pientalo ja piharakennus ovat
säilyneet yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan
alkuperäistä vastaavassa asussa lukuun ottamatta
piharakennuksen 1970-luvun laajennusta.

6

Kylä-Aakkulantie 47
211-407-0004-0116
211-407-0004-0155

Kylä-Aakkulantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa voimakkaasti peruskorjattu 1950-luvun
puolitoistakerroksinen pientalo ja
todennäköisesti saman ikäinen piharakennus,
jota on myöhemmin laajennettu.

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden noppamainen pientalo, joka
muutoksista johtuen pääosin kadottanut alkuperäiset
piirteensä ja pintamateriaalinsa.
Piharakennus on laajennusta lukuun ottamatta säilynyt
pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon
piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Kohtalainen maisemallinen merkitys ympäröiville avoimille
peltoalueille sekä liikenteellisesti hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle.

- Avoimen viljellyn
peltomaiseman ympäröimän
1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen
- Yhteenkuuluvan
rakennusparin säilyminen
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Taivallammentie 29
Keskinen
211-407-0001-0078

Taivallammentien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa voimakkaasti peruskorjattu ja 2000luvulla laajennettu puolitoistakerroksinen
1950-luvun pientalo ja todennäköisesti saman
ikäinen pitkärunkoinen piharakennus sekä
uudehkot kasvihuone ja huvimaja.
Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on
lohkottu Keskinen -niminen tila 1957. Tilasta
on myöhemmin lohkottu tontti perheen
pojalle.

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja
laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut alkuperäiset
piirteensä ja muotonsa.
Piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa
asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen
1950-luvun puutarhamainen pientalon piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Melko näkyvä sijainti peltomaisemassa, Taivallammentien
varressa; kohtalainen maisemallinen merkitys tielle ja
lähiympäristöön.

- Avoimen viljellyn
peltomaiseman ympäröimän
1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen
- Yhteenkuuluvan
rakennusparin säilyminen

10

Taivallammentie 46 ja 49
Arvola (Lehto)
211-410-0004-0041
211-410-0004-0040

Taivallammentien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa 1970-luvulla laajennettu
puolitoistakerroksinen 1950-luvun pientalo
(1), 1970-luvun omakotitalo (2), pakkaamo ja
lämpökeskus (3) ja kasvihuone (4). Paikalla
on toiminut Lehdon kauppapuutarha.
Kasvihuonepinta-alaa on ollut jopa ½
hehtaaria.
Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on
lohkottu Arvola -niminen tila 1957.
Taivallammentien reunassa on komea
kuusiaita.

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka
on muutoksista ja laajennuksesta huolimatta säilynyt
yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin
tunnistettavana.
1950-luvun asuinrakennuksen ympärillä kasvillisuudeltaan,
jäsentelyltään ja pinnoiltaan ajalle tyypillinen pientalon piha.
Kokonaisuus on maatilamainen.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, kasvihuone ja
pakkaamo, kertoo kauppapuutarhatoiminnasta. Kaava-alueella
on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin liittyvä toiminta
ja kookkaat rakennukset ovat osa alueelle leimallista
maisemaa.
Maisemalliset arvot
Sijaitsee hiljaisesti liikennöidyn Taivallammentien varressa.
Vähäinen maisemallinen merkitys lähiympäristöön,
asuinrakennuksella suurempi merkitys itäpuoliseen avoimeen
peltomaisemaan.

- Asuinrakennuksen 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Kauppapuutarhatoiminnasta
kertovien rakennusten
säilyminen
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Herttualantie 153
Savikkola
211-407-0001-0172

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa rapattu, puolitoistakerroksinen,
hiljattain peruskorjattu 1950-luvun
asuinrakennus ja todennäköisesti saman
ikäinen kookas puurunkoinen piharakennus.
Pihapiiriä rajaa lännessä korkea kuusiaita.
Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on
lohkottu Savikkola -niminen tila 1955.

Rakennusperinteiset arvot
Rapattupintainen, kookas jälleenrakennuskauden
asuinrakennus, joka on muutoksista huolimatta säilynyt
yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin
tunnistettavana. Piharakennus on alkuperäistä vastaava.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan pääosin
tyypillinen 1950-luvun puutarhapiha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Sijaitsee alueen päätien Herttualantien varressa näkyvällä
paikalla. Suurehko maisemallinen merkitys lähiympäristöön ja
eteläpuoliseen avoimeen peltomaisemaan.

- Asuinrakennuksen 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan
rakennusparin säilyminen

12

Herttualantie 166
Perkola
211-410-0004-0265

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa rapattu, puolitoistakerroksinen,
hiljattain peruskorjattu 1950-luvun
asuinrakennus, uudehko piharakennus,
huvimaja ja grillikota. Pihassa kasvaa
kookkaita jalopuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Perkola -niminen tila 1957.

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen, rouhea rapattupintainen
jälleenrakennuskauden pientalo, joka on muutoksista
huolimatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja
materiaaleiltaan hyvin tunnistettavana.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen
1950-luvun pientalon piha.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti peltomaisemassa, alueen päätien,
Herttualantien varressa; suuri maisemallinen merkitys tielle ja
lähiympäristöön.

- Asuinrakennuksen 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa

13

Herttualantie 190
Tuulensuu
211-410-0004-0033

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa puolitoistakerroksinen 1950-luvun
asuinrakennus ja selvästi nuorempi
pihasauna.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Tuulensuu -niminen tila 1957.
Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään.

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka
on säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja
materiaaleiltaan erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa
asussa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Asuinrakennus kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen
tavasta.
Maisemalliset arvot
Melko näkyvä sijainti peltomaisemassa, alueen päätien,
Herttualantien varressa; suurehko maisemallinen merkitys
tielle ja lähiympäristöön.

- Asuinrakennuksen 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa

7/10

Liite 5. Tiivistelmätaulukko

Kangasala - Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inventointi 2015

14

Herttualantie 199
Kangasoja
211-410-0004-0098

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa puolitoistakerroksinen, voimakkaasti
peruskorjattu ja laajennettu 1950-luvun
asuinrakennus ja ilmeisesti saman ikäinen
puurunkoinen piharakennus. Pihassa kasvaa
kookkaita jalopuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Kangasoja -niminen tila 1957.

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden noppamainen pientalo, joka
muutoksista ja laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.
Piharakennus säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa
asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen
1950-luvun pientalon piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen päätien,
Herttualantien varressa; suuri maisemallinen merkitys tielle ja
lähiympäristöön.

- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan
rakennusparin säilyminen

15

Herttualantie 205
Peltola
211-410-0004-0263

Herttualantiestä erkanevan pihatien päässä
sijaitseva pihapiiri, jossa
puolitoistakerroksinen, voimakkaasti
peruskorjattu ja laajennettu 1949 rakennettu
asuinrakennus sekä uudehko puurunkoinen
piharakennus.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Peltola -niminen tila 1957.

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja
laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut alkuperäiset
piirteensä ja muotonsa.

-
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Herttualantie 217
Perälä
211-410-0004-0037

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa puolitoistakerroksinen 1949 rakennettu
asuinrakennus, saman ikäinen puurunkoinen
piharakennus ja 1952 rakennettu pihasauna
sekä uusi pihavaja. Rakennukset ovat
rakentaneet Suoma ja Kustaa Perälä. Pihassa
kasvaa kookkaita jalopuita ja omenapuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Perälä -niminen tila 1957.

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka
on ikkunoiden vaihtamista lukuun ottamatta säilynyt
yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan
erinomaisesti alkuperäistä vastaavana. Piharakennus ja sauna
säilyneet samoin pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen
1950-luvun pientalon piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, piharakennus
ja sauna, kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen päätien,
Herttualantien varressa; suuri maisemallinen merkitys tielle,
lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

- Rakennusten 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan
rakennusryhmän säilyminen
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Herttualantie 245
Peltomaa
211-410-0004-0038

Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri,
jossa puolitoistakerroksinen, voimakkaasti
peruskorjattu 1950-luvun asuinrakennus ja
todennäköisesti saman ikäinen kookas
puurunkoinen piharakennus. Pihassa kasvaa
kookkaita jalopuita ja omenapuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on
lohkottu Peltomaa -niminen tila 1957.

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka
muutoksista johtuen osin kadottanut alkuperäiset piirteensä ja
muotonsa.
Piharakennus säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa
asussa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus,
kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen
päätien, Herttualantien varressa; suuri maisemallinen merkitys
tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan
rakennusparin säilyminen

18

Herttualantie 266
Vienola
211-410-0001-0068

Herttualantien ja Tiihalantien kulmauksessa
sijaitseva pihapiiri, jossa 1947 rakennetut
asuinrakennus, piharakennus ja lato. Ladon
pohjoispäästä on purettu hirsinen navettaosa.
Asuinrakennus on hirsirunkoinen ja sen runko
siirretty paikalle muualta. Tila on rakennettu
siirtokarjalaisten pika-asutustilaksi.
Rakennukset ovat olleet jonkin aikaa
tyhjillään.

Rakennusperinteiset arvot
Asuinrakennus poikkeaa muodoltaan muista alueen 1940-50luvun taloista. Sen runko muistuttaa 1800-luvun
parituparakennusta, mutta muut piirteet ovat
jälleenrakennuskaudelta. Lato ja piharakennus ovat säilyneet
pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen
1950-luvun pientalon puutarhapiha.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, lato, sauna,
kertoo 1900-luvun puolivälin pientilan toiminnasta ja asumisen
ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen
pääteiden, Herttualantien ja Tiihalantien kulmauksessa; suuri
maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen
peltomaisemaan.

- Rakennusten 1940-50lukujen vaihteen ilmeen ja
materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan
rakennusryhmän säilyminen
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Tiihalantie 35
Kanta-Helstelä
211-410-0001-0145

Tiihalantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa
1947 rakennettu ja 1970-luvulla laajennettu
asuinrakennus sekä 2015 valmistunut
kesäkeittiö.
Tila on rakennettu siirtokarjalaisten pikaasutustilaksi.

Rakennusperinteiset arvot
- Asuinrakennuksen 1940-50Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja
lukujen vaihteen ilmeen ja
laajennuksesta johtuen osin kadottanut alkuperäiset piirteensä muodon säilyminen
ja muotonsa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
Maisemalliset arvot
Melko näkyvä sijainti alueen päätien, Tiihalantien varressa;
kohtalainen maisemallinen merkitys tielle ja lähiympäristöön.
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Tiihalantie 18
Munnela
211-410-0005-0085
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Tiihalantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa
1940-luvun lopussa rakennettu ja
myöhemmin laajennettu asuinrakennus sekä
kaksi kookasta uudehkoa konehallia.
Tila on rakennettu siirtokarjalaisten pikaasutustilaksi.

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja
laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut alkuperäiset
piirteensä ja muotonsa.
Maatilamainen pihapiiri.
Sosiaalihistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, Tiihalantien
varressa; suuri maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön
ja avoimeen peltomaisemaan.

- 1940-50-lukujen vaihteen
pientalon pihapiirin aseman
säilyminen avoimessa
viljellyssä peltomaisemassa

Kangasalan terveysaseman ensimmäisen
vaiheen on suunnitellut arkkitehti Into
Pyykkö. Rakennus valmistui 1981.
Rakennusta on sittemmin laajennettu 198090-luvuilla kahdessa vaiheessa lisäsiivillä eri
suunnittelijoiden toimesta. Lisäksi viereen on
rakennettu aumakattoinen matala rakennus,
jossa toimii eläinlääkäriasema ja
terveystarkastajan toimisto.

Arkkitehtoniset arvot
- Rakennuksen alkuperäisten
Terveysaseman ensimmäinen Into Pyykön suunnittelema osa
arkkitehtonisten piirteiden
on arkkitehtonisesti merkittävä. Se edustaa erinomaisesti
säilyminen
ajalle tyypillistä laadukasta terveyskeskusrakentamista, jossa
on korostetut pääsisäänkäynnit ja linjakkaat kattoikkunoin
valaistut rakennussiivet.
Sosiaalihistorialliset arvot
Rakennus kertoo terveydenhuollosta ja sen kehityksestä 19802000-luvuilla.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti puistoalueiden ympäröimänä
Herttualantien varressa; kookas rakennuskompleksi, jolla suuri
maisemallinen merkitys tielle ja lähiympäristöön.

Muut kohteet
1

Herttualantie 28
Terveysasema
211-407-0018-0001
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Liite 6. Kohdeinventointitiedot
1. Herttualantie 28 Terveysasema
2. Herttualantie 63 Eerola
3. Kylä-Aakkulantie 25 Leppihalme
4. Kylä-Aakkulantie 32 Ranta-Hannula
5. Kylä-Aakkulantie 38 Bourbon (Hannula)
6. Kylä-Aakkulantie 47
7. Kylä-Aakkulantie 51 Kylä-Aakkula
8. Herttualantie 124 Ala-Eerola
9. Taivallammentie 29 Keskinen
10. Taivallammentie 46 ja 49 Arvola (Lehdon kauppapuutarha)
11. Herttualantie 153 Savikkola
12. Herttualantie 166 Perkola
13. Herttualantie 190 Tuulensuu
14. Herttualantie 199 Kangasoja
15. Herttualantie 205 Peltola
16. Herttualantie 217 Perälä
17. Herttualantie 245 Peltomaa
18. Herttualantie 266 Vienola
19. Tiihalantie 6 Prinssi
20. Tiihalantie 5 Yli-Marttila
21. Tiihalantie 35 Kanta-Helstelä
22. Tiihalantie 18 Munnela
23. Tiihalantie 49 Ala-Marttila (Honkasen puutarha)
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 28 , 2015/0001

Kangasalan pääterveysaseman ensiavun sisäänkäynti idästä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 28 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Terveysasema

Inventointinumero

2015/0001

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0018-0001

Osoite

Herttualantie 28

Kohdetyyppi

hoito

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Kangasalan terveysaseman ensimmäisen vaiheen on suunnitellut arkkitehti Into Pyykkö. Rakennus valmistui 1981. Rakennusta on

sittemmin laajennettu 1980-90-luvuilla kahdessa vaiheessa lisäsiivillä eri suunnittelijoiden toimesta. Lisäksi viereen on rakennettu
aumakattoinen matala rakennus, jossa toimii eläinlääkäriasema ja terveystarkastajan toimisto.
Kirjalliset lähteet
Terveyttä kaikille - terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle. Sanna Ihatsu, CasaCo Studio OY, Museovirasto 2014.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

arkkitehtoninen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Arkkitehtoniset arvot
Terveysaseman ensimmäinen Into Pyykön suunnittelema osa on arkkitehtonisesti merkittävä. Se
edustaa erinomaisesti ajalle tyypillistä laadukasta terveyskeskusrakentamista, jossa on
korostetut pääsisäänkäynnit ja linjakkaat kattoikkunoin valaistut rakennussiivet.
Sosiaalihistorialliset arvot
Rakennus kertoo terveydenhuollosta ja sen kehityksestä 1980-2000-luvuilla.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti puistoalueiden ympäröimänä Herttualantien varressa; kookas
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rakennuskompleksi, jolla suuri maisemallinen merkitys tielle ja lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Rakennuksen alkuperäisten arkkitehtonisten piirteiden säilyminen

KYY 169 : 1 Kangasalan pääterveysaseman pääsisäänkäynti
idästä Miia Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 3 Kangasalan pääterveysaseman yhteydessä
sijaitsevien eläinlääkäriaseman ja terveystarkastuksen toimitilat
Miia Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 63 , 2015/0002

Eerolan päärakennus luoteesta
Miia Hinnerichsen 27.10.2015 00:00:00

Herttualantie 63 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.

Nimi

Eerola

Inventointinumero

2015/0002

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0001-0170

Osoite

Herttualantie 63

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

27.10.2015

Historia
Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Isojakokartalla näkyvältä Kirkkojärven rannassa sijainneelta kylätontilta pihapiiri on ensin
siirtynyt Ala-Eerolan paikalle ja siitä nykyiselle paikalleen 1920. Eerola sijaitsee alavasta peltomaisemasta kohoavalla kallioisella

kukkulalla, Herttualantien ja Lahdentien tuntumassa. Eerolaa ja Ala-Eerolaa yhdistää yhä maastossa hahmottuva peltotie. Vanha Eerola
jäi 1920 palvelusväen asuinkäyttöön.
Eerolan pihapiiriin kuuluu 1920-50-luvuilla rakennetut kookas hirsirunkoinen päärakennus 1920 (1), noppamainen työväen

asuinrakennus 1945 (2), aitta ja kuivausriihi 1928, 1969, 1980 (3), kellari ja autotalli 1929 (4), pumppukoppi (5), punatiilinen navetta
1931 (6) sekä kesäsikala 1950 (8). Konehalli (7) on 1990-luvulta. Pihassa kasvaa kookkaita lehtipuita ja pihapiirin itä- ja länsipuolella
on laajat omenatarhat.
Päärakennuksen hirsirunko on Kangasalan vanha pappila, joka on siirretty paikalle 1920. Rakennukseen on 1935 lisätty kookkaat
poikkipäädyt ja kuisti ja julkisivut on rapattu.

Aiemmat tutkimukset
Rakennusinventointi, Pauliina Tiusanen, 26.10.2000
Kirjalliset lähteet
Suomen maatilat, II osa.
Suulliset lähteet
Omistajat
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

arkkitehtoninen
rakennusperinteinen
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asutushistoria
sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Arkkitehtoniset arvot
Päärakennus on säilyttänyt hyvin 1920-luvun runkomuodon sekä joitain ajan
rakennusmateriaaleja, kuten risti-ikkunat. Se edustaa piirteiltään 1920-30-luvun klassismia.
Rakennusperinteiset arvot
Muut pihapiirin rakennukset ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet melko hyvin
rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet.
Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan hahmotettavissa
1900-luvun alkupuolen maatilaksi, jossa rakennukset sijaitsevat melko etäällä toisistaan.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka siirtynyt nykyiselle paikalleen 1920.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva 1920-50-luvuilla rakentunut rakennusryhmä, päärakennus, työväen

asuinrakennus, aitta ja kuivausriihi, navetta ja kesäsikala, kertoo 1900-luvun maatilan
toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Keskeinen sijainti peltojen ympäröimällä korkealla kalliosaarekkeella. Suurehko maisemallinen
merkitys etelään Herttualantielle, koillispuoliselle Lahdentielle ja lähiympäristöön.
Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Asuinrakennuksen 1800-luvun ja 1900-luvun alun vuosikymmenten piirteiden, muotojen ja rakennusmateriaalien säilyminen
- Kallioiselle avoimien peltojen ympäröimälle kukkulalle rakennetun päärakennuksen ja sitä ympäröivän pihapiirin aseman ja
maisemallisen merkityksen säilyminen

- Useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen

Eerolan päärakennus etelästä ennen 1935 tehtyjä muutoksia.
Kuvalähde: Suomen maatilat, II osa.
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KYY 169 : 5 Peltojen ympäröimä Eerola kallioisella kukkulallaan KYY 169 : 6 Eerolan 1945 rakennettu palvelusväen
kuvattuna etelästä Herttualantieltä Miia Hinnerichsen
asuinrakennus kaakosta Miia Hinnerichsen 27.10.2015
28.10.2015

KYY 169 : 7 Eerolan aitta ja kuivausriihi koillisesta Miia
Hinnerichsen 27.10.2015

KYY 169 : 9 Eerolan 1920 rakennettu ja 1935 uudistettu
päärakennus etelästä Miia Hinnerichsen 27.10.2015

KYY 169 : 8 Eerolan 1931 rakennettu punatiilinavetta kaakosta
Miia Hinnerichsen 27.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Kylä-Aakkulantie 25 , 2015/0003

Kylä-Aakkulantie 25 asuinrakennus lounaasta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Kylä-Aakkulantie 25 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Leppihalme

Inventointinumero

2015/0003

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0001-0025

Osoite

Kylä-Aakkulantie 25

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

2

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Pihapiiri sijaitsee Kylä-Aakkulantien ja Aukeentien kulmauksessa. Siihen kuluu puolitoistakerroksinen 1939 rakennettu asuinrakennus
sekä todennäköisesti hieman tätä nuorempi piharakennus. Maa on lohkottu Eerolan tilasta siellä pitkään työskennelleelle työntekijälle
ja hänen perheelleen 1939.
Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään ja ne on tarkoitus purkaa.

Suulliset lähteet
omistaja
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Ajalle tyypillinen noppamainen, rapattu pientalo ja puurunkoinen piharakennus, jotka ovat
säilyneet yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan erinomaisesti alkuperäistä
vastaavassa asussa.

Sosiaalihistorialliset arvot
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Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1900-luvun puolivälin
asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Sijaitsee Kylä-Aakkulantien ja Aukeentien kulmauksessa. Melko vähäinen maisemallinen
merkitys ympäröiville tonteille, peltoalueille sekä liikenteellisesti hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle.

Toimenpidesuositukset
-

KYY 169 : 11 Kylä-Aakkulantie 25 lännestä Miia Hinnerichsen
28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Kylä-Aakkulantie 32 , 2015/0004

Kylä-Aakkulantie 32 asuinrakennus kaakosta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Kylä-Aakkulantie 32 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Ranta-Hannula

Inventointinumero

2015/0004

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0005-0207

Osoite

Kylä-Aakkulantie 32

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Kylä-Aakkulantieltä Kirkkojärveen ulottuva isohko tontti, jolla 1962 rakennettu loivakattoinen pientalo (1), mahdollisesti 1950-luvun
piharakennus (2), kaksi uudempaa autotallia (4 ja 5), maakellari (6) ja rantasauna (3). Maat on erotettu Hannulan tilasta.
Suulliset lähteet
naapuri
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
1960-luvun loivakattoinen pientalo ja piharakennus ovat säilyneet yleisilmeeltään,

runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan alkuperäistä vastaavassa asussa lukuun ottamatta
piharakennuksen 1970-luvun laajennusta.

Toimenpidesuositukset
-
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Rakennetun ympäristön kohteet
Kylä-Aakkulantie 38 , 2015/0005

Kylä-Aakkulantie 38 asuinrakennus luoteesta
Miia Hinnerichsen 27.10.2015 00:00:00
Kylä-Aakkulantie 38 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Bourbon (Hannula)

Inventointinumero

2015/0005

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0005-0142 / 211-407-0005-0196

Osoite

Kylä-Aakkulantie 38

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

2

Inventointipäivämäärä

27.10.2015

Historia
Päärakennus on ilmeisesti kuulunut Hannulan tilalle, joka on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Rakennukset sijaitsevat aivan kapean
polveilevan Kylä-Aakkulantien varressa, luoteessa kiinteistö ulottuu Kirkkojärveen. Pihassa kasvaa iäkkäitä jaloja lehtipuita.
Hirsirunkoisen päärakennuksen koillispääty on rakennettu 1800-luvun puolivälin tuntumassa, sitä on jatkettu lounaaseen

1890-luvulla. Pihanpuoleinen leveä poikkipäätymäinen laajennusosa on 1950-luvulta. Rakennus on peruskorjattu voimakkaasti. Lisäksi
Pihapiiriin kuuluu 1950-luvulla rakennettu tiilinen navetta/tallirakennus, jota on myöhemmin laajennettu lounaispäädystä
matalammalla pulpettikattoisella osalla.
Suulliset lähteet
omistajat
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

asutushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Useassa vaiheessa rakennetussa ja voimakkaasti peruskorjatussa päärakennuksessa on säilynyt
joitain 1800-luvun lopun rakentamiselle tyypillisiä tyylipiirteitä ja muotoja, kuten avoimet
räystäät, kaakkoissivun pieni poikkipääty ikkunoineen ja päätyjen yläosan listoitustapa.
Navetta/talli on säilynyt laajennusta lukuun ottamatta pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Pihan pinnat ovat säilyneet perinteisinä ja siellä kasvaa iäkkäitä jaloja lehtipuita.
Asutushistorialliset arvot

Liite 6. Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka säilynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityllä
kylätontilla.
Maisemalliset arvot
Lähellä tietä sijaitsevilla rakennuksilla on suurehko maisemallinen merkitys liikenteellisesti
hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle sekä lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Alueen vähintään 1600-luvulta periytyvän maankäytön säilyminen: tiiviisti rakennettu kylä (kylätontti), jota ympäröivät avoimet
viljellyt peltomaisemat

- Päärakennuksen 1800-lukulaisten rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen

KYY 169 : 14 Kylä-Aakkulantie 38 lounaasta Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 17 Kylä-Aakkulantie 38 piharakennus idästä Miia
Hinnerichsen 27.10.2015

KYY 169 : 15 Kylä-Aakkulantie 38 asuinrakennuksen
kaakkoissivua Miia Hinnerichsen 27.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Kylä-Aakkulantie 47 , 2015/0006

Kylä-Aakkulantie 47 asuinrakennus pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Kylä-Aakkulantie 47 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Kylä-Aakkulantie 47

Inventointinumero

2015/0006

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0004-0116 211-407-0004-0155

Osoite

Kylä-Aakkulantie 47

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Kylä-Aakkulantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa voimakkaasti peruskorjattu 1950-luvun puolitoistakerroksinen pientalo ja
todennäköisesti saman ikäinen piharakennus, jota on myöhemmin laajennettu.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden noppamainen pientalo, joka muutoksista johtuen pääosin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja pintamateriaalinsa.

Piharakennus on laajennusta lukuun ottamatta säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1950-luvun asumisen ja
elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Kohtalainen maisemallinen merkitys ympäröiville avoimille peltoalueille sekä liikenteellisesti
hiljaiselle Kylä-Aakkulantielle.
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Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Avoimen viljellyn peltomaiseman ympäröimän 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen
- Yhteenkuuluvan rakennusparin säilyminen

KYY 169 : 18 Kylä-Aakkulantie 47 lännestä Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 20 Kylä-Aakkulantie 47 piharakennus pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Kylä-Aakkulantie 51 , 2015/0007

Kylä-Aakkulantie 51 päärakennus kaakosta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Kylä-Aakkulantie 51 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Kylä-Aakkula

Inventointinumero

2015/0007

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0015-0008

Osoite

Kylä-Aakkulantie 51

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

4

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Päärakennus on kuulunut Aakkulan tilalle, joka on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Pihapiiri sijaitsee Kylä-Aakkulantiestä erkanevan
pihatien varressa ja ulottuu luoteessa Kirkkojärveen. Siihen kuuluu kookas todennäköisesti 1800-luvun lopussa rakennettu
hirsirunkoinen, 1950-luvulla uudistettu päärakennus (1), sementtitiilinen 1900-luvun puolivälin navetta (2), puurunkoinen
piharakennus (3) ja pieni hirsirunkoinen rantasauna (4). Puistomaisessa pihassa kasvaa kookkaita jalopuita.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

asutushistoria

sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Päärakennusta on uudistettu 1950-luvulla sekä toistamiseen hiljattain. Rakennuksessa on
kuitenkin yhä nähtävissä myös 1800-luvun lopun-1900-luvun alun kansallisromantiikan

piirteitä, kuten runkomuoto, avoimet räystäät, mansardikattoiset poikkipäädyt, lasikuisti sekä
paanuverhoillut päätyjen yläosat.

Piharakennukset ovat pieniä muutoksia lukuun ottamatta säilyttäneet hyvin rakennusaikansa
rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet.

Puistomainen pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan säilyttänyt melko
hyvin perinteisen ilmeensä, se on yhä maatilamainen.
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Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on säilynyt lähellä 1600-1700-luvun kartoille merkittyä
kylätonttia.

Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, piharakennus, navetta ja rantasauna, kertoo
1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti Kirkkojärven rantatöyräällä. Suurehko maisemallinen merkitys järvelle,

Kylä-Aakkulantielle, lähiympäristöön ja kaakkoon aukeavaan avoimeen peltomaisemaan.
Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Päärakennuksen aseman, sen maisemallisen merkityksen ja 1800-luvun lopun rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen
- Useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen pihapiirin säilyminen
- Pihapiirin aseman ja sen maisemallisen merkityksen säilyminen eteläpuolisella avoimella peltoalueella

KYY 169 : 22 Kylä-Aakkulantie 51 kaakosta Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 25 Kylä-Aakkulantie 51 rantasauna kaakosta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 24 Kylä-Aakkulantie 51 navetta pohjoisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 124 , 2015/0008

Herttualantie 124 asuinrakennus koillisesta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 124 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Ala-Eerola

Inventointinumero

2015/0008

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0001-0189 211-407-0001-0210

Osoite

Herttualantie 124

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Eerola on yksi Herttualan kylän kantatiloista. Nykyiselle paikalleen isojakokartalla näkyvältä Kirkkojärven rannassa sijainneelta
kylätontilta pihapiiri on siirtynyt 1800-luvulla. 1920 Eerolalle valmistui uusi päärakennus pohjoisemmas nykyisen Lahdentien

tuntumaan ja Ala-Eerolaksi muuttunut vanha Eerola jäi palvelusväen asuinkäyttöön. Eerolaa ja Ala-Eerolaa yhdistää yhä maastossa
hahmottuva peltotie.
Ala-Eerolaa ympäröivät avoimet peltoalueet. Pihan pohjoispuolitse virtaa oja Taivallammiin. Alkujaan mansardikattoinen päärakennus
(1) on peräisin 1800-luvulta, se on tuhoutunut hirsirunkoa lukuun ottamatta tulipalossa 1934 ja muutettu satulakattoiseksi. Rakennus
on peruskorjattu voimakkaasti. Lisäksi pihapiiriin kuuluu 1800-luvun hirsinen lato ja 1920-30-luvulla rakennettu navetta sekä
uudehko piharakennus.

Suulliset lähteet
kiinteistönomistaja ja omistajan isä
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

asutushistoria

sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty
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Rakennusperinteiset arvot
Päärakennus on uudistettu 1934 tulipalon jälkeen sekä peruskorjattu 1970-luvulla sekä

toistamiseen hiljattain. Rakennuksessa on jäljellä hirsirunko, muutamia vanhoja ikkunoita sekä
lohkokivinen kivijalka. Piharakennukset ovat muutoksista huolimatta tunnistettavissa aikansa
rakennusperinnöksi.

Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan pääosin säilyttänyt perinteisen
ilmeensä, se on yhä maatilamainen.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Herttualan kylän kantatiloista, joka on siirtynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityltä
kylätontilta nykyiselle paikalleen 1800-luvulla.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, lato ja navetta, kertoo 1800-1900-luvun maatilan
toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avoimessa peltomaisemassa Herttualantien tuntumassa. Suurehko maisemallinen
merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Päärakennuksen ja pihapiirin aseman ja maisemallisen merkityksen säilyminen avoimessa peltomaisemassa

Herttualantie 124 asuinrakennus ennen 1934 sattunutta
tulipaloa. Kuvalähde: kiinteistönomistaja
tuntematon
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KYY 169 : 27 Herttualantie 124 hirsilato etelästä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

KYY 169 : 28 Herttualantie 124 navetta luoteesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Taivallammentie 29 , 2015/0009

Taivallammentie 29 asuinrakennus pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 27.10.2015 00:00:00

Taivallammentie 29 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Keskinen

Inventointinumero

2015/0009

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0001-0078

Osoite

Taivallammentie 29

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

27.10.2015

Historia
Taivallammentien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa voimakkaasti peruskorjattu ja 2000-luvulla laajennettu puolitoistakerroksinen
1950-luvun pientalo ja todennäköisesti saman ikäinen pitkärunkoinen piharakennus sekä uudehkot kasvihuone ja huvimaja.

Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on lohkottu Keskinen -niminen tila 1957. Tilasta on myöhemmin lohkottu tontti perheen pojalle.

Suulliset lähteet
kiinteistönomistaja
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.

Piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun puutarhamainen
pientalon piha.
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Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1950-luvun asumisen ja
elämisen tavasta.

Maisemalliset arvot
Melko näkyvä sijainti peltomaisemassa, Taivallammentien varressa; kohtalainen maisemallinen
merkitys tielle ja lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Avoimen viljellyn peltomaiseman ympäröimän 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen
- Yhteenkuuluvan rakennusparin säilyminen

KYY 169 : 29 Taivallammentie 29 idästä Miia Hinnerichsen
27.10.2015

KYY 169 : 31 Taivallammentie 29 piharakennus etelästä Miia
Hinnerichsen 27.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Taivallammentie 46 ja 49 , 2015/0010

Taivallammentie 49 asuinrakennus lännestä
Miia Hinnerichsen 27.10.2015 00:00:00
Taivallammentie 46 ja 49 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Arvola (Lehdon kauppapuutarha)

Inventointinumero

2015/0010

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0041 211-410-0004-0040

Osoite

Taivallammentie 46 ja 49

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

4

Inventointipäivämäärä

27.10.2015

Historia
Taivallammentien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa 1970-luvulla laajennettu puolitoistakerroksinen 1950-luvun pientalo (1),
1970-luvun omakotitalo (2), pakkaamo ja lämpökeskus (3) ja kasvihuone (4). Paikalla on toiminut Lehdon kauppapuutarha.
Kasvihuonepinta-alaa on ollut jopa ½ hehtaaria.
Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on lohkottu Arvola -niminen tila 1957.
Taivallammentien reunassa on komea kuusiaita.

Suulliset lähteet
kiinteistönomistaja
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka on muutoksista ja

laajennuksesta huolimatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin
tunnistettavana.
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1950-luvun asuinrakennuksen ympärillä kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan ajalle
tyypillinen pientalon piha. Kokonaisuus on maatilamainen.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, kasvihuone ja pakkaamo, kertoo
kauppapuutarhatoiminnasta. Kaava-alueella on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin liittyvä
toiminta ja kookkaat rakennukset ovat osa alueelle leimallista maisemaa.
Maisemalliset arvot
Sijaitsee hiljaisesti liikennöidyn Taivallammentien varressa. Vähäinen maisemallinen merkitys
lähiympäristöön, asuinrakennuksella suurempi merkitys itäpuoliseen avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Kauppapuutarhatoiminnasta kertovien rakennusten säilyminen

KYY 169 : 33 Taivallammentie 49 asuinrakennus kaakosta Miia
Hinnerichsen 27.10.2015

KYY 169 : 35 Taivallammentie 51 asuinrakennus etelästä Miia
Hinnerichsen 27.10.2015

KYY 169 : 34 Taivallammentie 46 pakkaamo, varasto ja
lämpökeskus koillisesta Miia Hinnerichsen 27.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 153 , 2015/0011

Herttualantie 153 lounaasta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 124 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Savikkola

Inventointinumero

2015/0011

Kunta

Kangasala

Kylä

Herttuala

Kiinteistötunnus

211-407-0001-0172

Osoite

Herttualantie 153

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa rapattu, puolitoistakerroksinen, hiljattain peruskorjattu 1950-luvun asuinrakennus ja
todennäköisesti saman ikäinen kookas puurunkoinen piharakennus. Pihapiiriä rajaa lännessä korkea kuusiaita.
Maat ovat kuulunet Eerolaan, josta on lohkottu Savikkola -niminen tila 1955.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Rapattupintainen, kookas jälleenrakennuskauden asuinrakennus, joka on muutoksista
huolimatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin tunnistettavana.
Piharakennus on alkuperäistä vastaava.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan pääosin tyypillinen 1950-luvun puutarhapiha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1950-luvun asumisen ja
elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot

Liite 6. Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Sijaitsee alueen päätien Herttualantien varressa näkyvällä paikalla. Suurehko maisemallinen
merkitys lähiympäristöön ja eteläpuoliseen avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
- Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan rakennusparin säilyminen

KYY 169 : 37 Herttualantie 153 asuinrakennus lounaasta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 38 Herttualantie 153 piharakennus pohjoisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 166 , 2015/0012

Herttualantie 166 asuinrakennus pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 166 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Perkola

Inventointinumero

2015/0012

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0265

Osoite

Herttualantie 166

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa rapattu, puolitoistakerroksinen, hiljattain peruskorjattu 1950-luvun asuinrakennus,
uudehko piharakennus, huvimaja ja grillikota. Pihassa kasvaa kookkaita jalopuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Perkola -niminen tila 1957.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen, rouhea rapattupintainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka on
muutoksista huolimatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan hyvin
tunnistettavana.

Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon piha.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti peltomaisemassa, alueen päätien, Herttualantien varressa; suuri maisemallinen
merkitys tielle ja lähiympäristöön.
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Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa

KYY 169 : 39 Herttualantie 166 pohjoisesta Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 41 Herttualantie 166 piharakennus koillisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

Liite 6. Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 190 , 2015/0013

Herttualantie 190 asuinrakennus lounaasta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Herttualantie 190 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Tuulensuu

Inventointinumero

2015/0013

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0033

Osoite

Herttualantie 190

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa puolitoistakerroksinen 1950-luvun asuinrakennus ja selvästi nuorempi pihasauna.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Tuulensuu -niminen tila 1957.
Rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka on säilynyt yleisilmeeltään,
runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Asuinrakennus kertoo 1950-luvun asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Melko näkyvä sijainti peltomaisemassa, alueen päätien, Herttualantien varressa; suurehko
maisemallinen merkitys tielle ja lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
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- Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa

KYY 169 : 42 Herttualantie 190 etelästä Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 44 Herttualantie 190 asuinrakennus luoteesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 199 , 2015/0014

Herttualantie 199 lännestä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Herttualantie 199 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Kangasoja

Inventointinumero

2015/0014

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0098

Osoite

Herttualantie 199

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa puolitoistakerroksinen, voimakkaasti peruskorjattu ja laajennettu 1950-luvun
asuinrakennus ja ilmeisesti saman ikäinen puurunkoinen piharakennus. Pihassa kasvaa kookkaita jalopuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Kangasoja -niminen tila 1957.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden noppamainen pientalo, joka muutoksista ja laajennuksesta johtuen
pääosin kadottanut alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.
Piharakennus säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon piha.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1950-luvun asumisen ja
elämisen tavasta.

Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen päätien, Herttualantien varressa; suuri

Liite 6. Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

maisemallinen merkitys tielle ja lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan rakennusparin säilyminen

KYY 169 : 46 Herttualantie 199 asuinrakennus luoteesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 47 Herttualantie 199 piharakennus kaakosta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 205 , 2015/0015

Herttualantie 205 asuinrakennus lounaasta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 205 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Peltola

Inventointinumero

2015/0015

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0263

Osoite

Herttualantie 205

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

2

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantiestä erkanevan pihatien päässä sijaitseva pihapiiri, jossa puolitoistakerroksinen, voimakkaasti peruskorjattu ja laajennettu
1949 rakennettu asuinrakennus sekä uudehko puurunkoinen piharakennus.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Peltola -niminen tila 1957.

Suulliset lähteet
omistaja
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.

Toimenpidesuositukset
-
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KYY 169 : 49 Herttualantie 205 piharakennus kaakosta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 217 , 2015/0016

Herttualantie 217 kaakosta
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 207 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Perälä

Inventointinumero

2015/0016

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0037

Osoite

Herttualantie 217

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

4

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa puolitoistakerroksinen 1949 rakennettu asuinrakennus, saman ikäinen puurunkoinen

piharakennus ja 1952 rakennettu pihasauna sekä uusi pihavaja. Rakennukset ovat rakentaneet Suoma ja Kustaa Perälä. Pihassa kasvaa
kookkaita jalopuita ja omenapuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Perälä -niminen tila 1957.

Suulliset lähteet
omistaja
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka on ikkunoiden vaihtamista
lukuun ottamatta säilynyt yleisilmeeltään, runkomuodoltaan ja materiaaleiltaan erinomaisesti
alkuperäistä vastaavana. Piharakennus ja sauna säilyneet samoin pääosin alkuperäistä
vastaavassa asussa.

Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon piha.
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Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, piharakennus ja sauna, kertoo 1950-luvun
asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen päätien, Herttualantien varressa; suuri
maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Rakennusten 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan rakennusryhmän säilyminen

KYY 169 : 51 Herttualantie 217 asuinrakennus lännestä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 53 Herttualantie 217 pihasauna pohjoisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 52 Herttualantie 217 piharakennus kaakosta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 245 , 2015/0017

Herttualantie 245 etelästä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Herttualantie 245 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Peltomaa

Inventointinumero

2015/0017

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0038

Osoite

Herttualantie 245

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

2

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa puolitoistakerroksinen, voimakkaasti peruskorjattu 1950-luvun asuinrakennus ja
todennäköisesti saman ikäinen kookas puurunkoinen piharakennus. Pihassa kasvaa kookkaita jalopuita ja omenapuita.
Maat ovat kuulunet Jussilaan, josta on lohkottu Peltomaa -niminen tila 1957.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Tyypillinen noppamainen jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista johtuen osin
kadottanut alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.
Piharakennus säilynyt pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennuspari, asuinrakennus ja piharakennus, kertoo 1950-luvun asumisen ja
elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
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Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen päätien, Herttualantien varressa; suuri
maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Rakennusten 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan rakennusparin säilyminen

KYY 169 : 55 Herttualantie 245 asuinrakennus kaakosta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 57 Herttualantie 245 piharakennus pohjoisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 56 Herttualantie 245 asuinrakennus luoteesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Herttualantie 266 , 2015/0018

Herttualantie 266 idästä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Herttualantie 266 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Vienola

Inventointinumero

2015/0018

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0001-0068

Osoite

Herttualantie 266

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Herttualantien ja Tiihalantien kulmauksessa sijaitseva pihapiiri, jossa 1947 rakennetut asuinrakennus, piharakennus ja lato. Ladon
pohjoispäästä on purettu hirsinen navettaosa. Asuinrakennus on hirsirunkoinen ja sen runko siirretty paikalle muualta. Tila on
rakennettu siirtokarjalaisten pika-asutustilaksi.
Rakennukset ovat olleet jonkin aikaa tyhjillään.

Suulliset lähteet
naapuri
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Asuinrakennus poikkeaa muodoltaan muista alueen 1940-50-luvun taloista. Sen runko

muistuttaa 1800-luvun parituparakennusta, mutta muut piirteet ovat jälleenrakennuskaudelta.
Lato ja piharakennus ovat säilyneet pääosin alkuperäistä vastaavassa asussa.
Kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan tyypillinen 1950-luvun pientalon puutarhapiha.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
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Yhteenkuuluva rakennusryhmä, asuinrakennus, lato, sauna, kertoo 1900-luvun puolivälin
pientilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen tavasta.
Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, alueen pääteiden, Herttualantien ja
Tiihalantien kulmauksessa; suuri maisemallinen merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen
peltomaisemaan

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Rakennusten 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja materiaalien säilyminen
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa
- Yhteenkuuluvan rakennusryhmän säilyminen

KYY 169 : 59 Herttualantie 266 asuinrakennus koillisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 61 Herttualantie 266 piharakennus etelästä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 60 Herttualantie 266 asuinrakennus koillisesta Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Tiihalantie 6 , 2015/0019

Tiihalantie 6 vilja-aitta ja vanha tielinja pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 22.10.2015 00:00:00

Tiihalantie 6 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Prinssi

Inventointinumero

2015/0019

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0004-0278 211-410-0005-0018

Osoite

Tiihalantie 6

Rakennusten lukumäärä

3

Inventointipäivämäärä

22.10.2015

Historia
Prinssi on Jokioisten kylän kantatila, joka on ilmeisesti 1800-luvulla siirtynyt nykyiselle paikalleen, pohjoisemmas isojakokartalla
näkyvältä kylätontilta. Lahdentien on rakennettu aivan tilan pohjoispuolelle. Tilan todennäköisesti 1800-luvulla rakennettu
päärakennus ja kookas navetta on purettu. Jäljellä ovat pystyhirsirunkoinen aitta/makasiini (1) sekä huonokuntoiset pieni

hirsirunkoinen palvelusväen asuinrakennus (2) ja sen piharakennus (3). Muut pohjakartalle merkityt rakennukset on purettu. Tilalle
johtaa Tiihalantieltä kaunis puiden reunustama ajotie.
Suulliset lähteet
naapuri
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen
rakennustekninen

Historiallinen arvo

asutushistoria

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset ja rakennustekniset arvot
Aitta/makasiini on maatilan viljavarastoksi melko kookas ja pystyhirsirakenne harvinainen.
Rakennus on säilynyt erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.
Asutushistorialliset arvot
Yksi Jokioisten kylän kantatiloista, joka on siirtynyt 1600-1700-luvun kartoille merkityltä
kylätontilta nykyiselle paikalleen 1800-luvulla.

Liite 6. Kohdeinventointitiedot

Kangasala - Herttualan osayleiskaava

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Rakennusteknisesti poikkeavan aitan säilyminen

KYY 169 : 63 Tiihalantie 6 vilja-aitta ja vanha tielinja etelästä
Miia Hinnerichsen 22.10.2015

KYY 169 : 65 Tiihalantie 6 palvelusväen asuinrakennus lännestä
Miia Hinnerichsen 22.10.2015

KYY 169 : 64 Tiihalantie 6 palvelusväen asuinrakennus etelästä
Miia Hinnerichsen 22.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Tiihalantie 5 , 2015/0020

Tiihalantie 5 ajotie pihaan lännestä
Miia Hinnerichsen 26.10.2015 00:00:00

Tiihalantie 5 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Yli-Marttila

Inventointinumero

2015/0020

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0005-0098

Osoite

Tiihalantie 5

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

7

Inventointipäivämäärä

26.10.2015

Historia
Marttila on Jokioisten kylän kantatila, joka on 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä aikana jaettu Yli-Marttilaksi ja

Ala-Marttilaksi. Ala-Marttila on säilynyt alkuperäisellä paikallaan isojakokartalle merkityllä kylätontilla. Yli-Marttila on rakennettu sen
pohjoispuolelle, ympäristöstään kohoavalle peltosaarekkeelle.
Pihapiiri sijaitsee Tiihalantien ja Lahdentien kulmauksessa. Siihen kuuluu 1800-luvulla rakennetut kookas hirsirunkoinen päärakennus
(1) (kuistit 1920-luvulta, laajennussiipi 1970-luvulta), aitta (3), talli (4), riihi (5) ja yhdistetty pirtti, leivintupa, sauna ja navettarakennus
(2) sekä nuoremmat autotalli/konehalli (6), maakellari (8) sekä kasvihuoneiden lämpökeskus (7).
Päärakennusta ympäröi hoidettu puistomainen puutarhapiha, jossa kasvaa runsaasti arvokasta vanhaa puustoa. Pihaa reunustavat
rakennukset: päärakennus, aitta, navetta ja talli muodostavat umpipihamaisen kokonaisuuden.

Aiemmat tutkimukset
Rakennusinventointi, Pauliina Tiusanen, 25.10.2000
Suulliset lähteet
omistajat
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

asutushistoria
sosiaalihistoria
taloushistoria
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Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot

rakennetun ympäristön ja maiseman inventoint...

Rakennukset ovat muutoksista huolimatta säilyttäneet erinomaisesti rakennusajalleen tyypilliset
rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet, esim. päärakennuksen lohkokiviperustus, hirsirunko,
kuistin moniruutuiset risti-ikkunat, julkisivujen laudoitustapa.

Pihapiiri on kasvillisuudeltaan, jäsentelyltään ja pinnoiltaan perinteisen ilmeensä säilyttänyt,
maatilamainen.

Asutushistorialliset arvot
Jokioisten kylän kantatilasta Marttilasta erotettu osatila Yli-Marttila, joka siirtynyt nykyiselle
paikalleen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä aikana.
Sosiaali- ja taloushistorialliset arvot
Yhteenkuuluva rakennusryhmä, päärakennus, pakari-sauna-navettarakennus, aitta, talli ja riihi,
kertoo erinomaisella tavalla 1800-1900-luvun maatilan toiminnasta ja asumisen ja elämisen
tavasta.
Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti ympäristöään korkeammalla saarekkeella Tiihalantien varressa. Suurehko
maisemallinen merkitys tielle, eteläpuoliselle Joutsiniementielle, peltoalueille ja lähiympäristöön.
Lisäksi rakennusryhmä pihoineen muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden.
Kohde on kulttuurihistorialliselta arvoltaan erityisen merkittävä

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Ympäristöään korkeammalle kukkulalle rakennetun päärakennuksen ja sitä ympäröivän puistomaisen pihapiirin aseman ja sen
maisemallisen merkityksen säilyminen
- Asuinrakennuksen 1800-luvun ja 1900-luvun alun vuosikymmenten piirteiden, muotojen ja rakennusmateriaalien säilyminen
- Useiden rakennusten muodostaman maatilamaisen ja hieman umpipihamaisen pihapiirin säilyminen

KYY 169 : 67 Tiihalantie 5 etelästä Miia Hinnerichsen
28.10.2015

KYY 169 : 68 Tiihalantie 5 asuinrakennus koillisesta Miia
Hinnerichsen 26.10.2015
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KYY 169 : 69 Tiihalantie 5 aitta idästä Miia Hinnerichsen
26.10.2015

KYY 169 : 70 Tiihalantie 5 pakari-sauna-navetta lounaasta Miia
Hinnerichsen 26.10.2015

KYY 169 : 71 Tiihalantie 5 pakari-sauna-navetta pohjoisesta
Miia Hinnerichsen 26.10.2015

KYY 169 : 72 Tiihalantie 5 talli kaakosta Miia Hinnerichsen
26.10.2015

KYY 169 : 73 Tiihalantie 5 riihi lännestä Miia Hinnerichsen
26.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Tiihalantie 35 , 2015/0021

Tiihalantie 35 etelästä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Tiihalantie 35 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Kanta-Helstelä

Inventointinumero

2015/0021

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0001-0145

Osoite

Tiihalantie 35

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

2

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Tiihalantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa 1947 rakennettu ja 1970-luvulla laajennettu asuinrakennus sekä 2015 valmistunut
kesäkeittiö.

Tila on rakennettu siirtokarjalaisten pika-asutustilaksi.

Suulliset lähteet
omistaja, naapuri
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja laajennuksesta johtuen osin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.
Sosiaalihistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
Maisemalliset arvot
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Melko näkyvä sijainti alueen päätien, Tiihalantien varressa; kohtalainen maisemallinen merkitys
tielle ja lähiympäristöön.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Asuinrakennuksen 1940-50-lukujen vaihteen ilmeen ja muodon säilyminen

KYY 169 : 75 Tiihalantie 35 asuinrakennus lännestä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Tiihalantie 18 , 2015/0022

Tiihalantie 18 idästä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00
Tiihalantie 18 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.
Nimi

Munnela

Inventointinumero

2015/0022

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0005-0085

Osoite

Tiihalantie 18

Kohdetyyppi

asuinkiinteistö

Rakennusten lukumäärä

3

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Tiihalantien varressa sijaitseva pihapiiri, jossa 1940-luvun lopussa rakennettu ja myöhemmin laajennettu asuinrakennus sekä kaksi
kookasta uudehkoa konehallia.

Tila on rakennettu siirtokarjalaisten pika-asutustilaksi.

Suulliset lähteet
naapurit
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

sosiaalihistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Jälleenrakennuskauden pientalo, joka muutoksista ja laajennuksesta johtuen pääosin kadottanut
alkuperäiset piirteensä ja muotonsa.
Maatilamainen pihapiiri.
Sosiaalihistorialliset arvot
Tila on perustettu Karjalan siirtolaisten pika-asutustilaksi.
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Maisemalliset arvot
Erittäin näkyvä sijainti avarassa peltomaisemassa, Tiihalantien varressa; suuri maisemallinen
merkitys tielle, lähiympäristöön ja avoimeen peltomaisemaan.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- 1940-50-lukujen vaihteen pientalon pihapiirin aseman säilyminen avoimessa viljellyssä peltomaisemassa

KYY 169 : 77 Tiihalantie 18 asuinrakennus idästä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 78 Tiihalantie 18 asuinrakennus lännestä Miia
Hinnerichsen 28.10.2015
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Rakennetun ympäristön kohteet
Tiihalantie 49 , 2015/0023

Tiihalantie 49 vilja-aitta ja kauppapuutarhalle johtava ajotie
lännestä
Miia Hinnerichsen 28.10.2015 00:00:00

Tiihalantie 49 karttaote. Kartta: Kangasalan kunta.

Nimi

Ala-Marttila (Honkasen puutarha)

Inventointinumero

2015/0023

Kunta

Kangasala

Kylä

Jokioinen

Kiinteistötunnus

211-410-0009-0010

Osoite

Tiihalantie 49

Kohdetyyppi

liike-elämä

Inventointipäivämäärä

28.10.2015

Historia
Marttila on Jokioisten kylän kantatila, joka on 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä aikana jaettu Yli-Marttilaksi ja
Ala-Marttilaksi. Ala-Marttila on säilynyt alkuperäisellä paikallaan kylätontilla ja Yli-Marttila rakennettu sen pohjoispuolelle.
Ala-Marttilan pihapiiri sijaitsee Tiihalantien varressa. Päärakennus ja muut pihapiirin rakennukset jäävät kaava-alueen ulkopuolelle.

Kaava-alueen eteläkulmassa, aivan Tiihalantien tielinjan tuntumassa on Ala-Marttilan hirsinen aittarakennus ja sen itäpuolella useita
suuria kasvihuoneita sekä niihin liittyvä pakkaamo tai varastorakennus. Tiihalantien laidassa kiinteistöä reunustaa korkea tuija-aita.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennushistoriallinen arvo

rakennusperinteinen

Historiallinen arvo

asutushistoria

sosiaalihistoria
taloushistoria

Ympäristöarvo

maisemallisesti keskeinen sijainti

Arvoluokka

ei määritelty

Arvojen perustelu

Rakennusperinteiset arvot
Aitta on säilynyt erinomaisesti alkuperäistä vastaavassa asussa.
Asutushistorialliset arvot
Ala-Marttila on yksi Jokioisten kylän kantatiloista ja säilynyt 1600-1700-luvun kartoille
merkityllä kylätontilla.
Taloushistorialliset arvot
Kaava-alueella on sijainnut useita kauppapuutarhoja. Niihin liittyvä toiminta ja kookkaat
rakennukset ovat osa alueelle leimallista maisemaa.
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Maisemalliset arvot
Näkyvä sijainti aivan Tiihalantien varressa. Aitta on olennainen osa kaava-alueen ulkopuolelle
jäävää Ala-Marttilan tilan pihapiiriä.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:
- Aitan ja eteläpuolisen Ala-Marttilan pihapiirin yhteen kuuluvan kokonaisuuden säilyminen
- Aitan 1800-lukulaisten rakennusosien, muotojen ja piirteiden säilyminen
- Alueen vähintään 1600-luvulta periytyvän maankäytön säilyminen: tiiviisti rakennettu kylä (kylätontti), jota ympäröivät avoimet
viljellyt peltomaisemat
- Kauppapuutarhatoiminnasta kertovien rakennusten säilyminen

KYY 169 : 80 Tiihalantie 49 varastorakennus ja kasvihuoneita
lännestä Miia Hinnerichsen 28.10.2015

KYY 169 : 81 Ala-Marttilan pihapiiri, johon vilja-aitta kuuluu,
kuvattuna luoteesta Miia Hinnerichsen 28.10.2015
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