HÄNTÄLÄN KYLÄKAAVA

Suunnittelu on toteutettu Salon seudun koheesio- ja
kilpailukykyohjelman (KOKO) tuella.
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1. Suunnittelun lähtökohdat
1.2 Miksi ja miten kyläkaava laadittiin?
Häntälä osallistui vuoden 2011 keväällä Salon seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman
rahoittamaan kyläsuunnitteluhankkeeseen, jossa tavoitteena oli kehittää asukaslähtöistä
kyläalueiden suunnittelua kahdessa seudun pilottikylässä. Hankkeessa pyrittiin edistämään
asukkaiden ja kylien muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta siten, että se hyödyttäisi
alueiden toiminnallista suunnittelua sekä kuntavetoista maankäytön suunnittelua. Häntälässä
kyläsuunnittelu keskittyi asukaslähtöiseen maankäytön suunnitteluun, sillä aiemman Someron
kyläsuunnitelmat -hankkeen yhteydessä Häntälään oli laadittu toiminnallinen
kyläsuunnitelma. Kehittämistarpeiden määrittelyssä käytettiin kuitenkin hyväksi aiemman
hankkeen yhteydessä laadittua toiminnallista suunnitelmaa sekä sen vuonna 2011 päivitettyä
versiota.
Kylän maankäytön suunnitelman tarkoituksena on viedä kylän kehitystä eteenpäin, jotta kylä
pysyy vireänä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kylän omaleimaisuuden ja maiseman
säilyttäminen, sopivien uusien asuinalueiden etsiminen sekä maatalouselinkeinojen
turvaaminen. Maanomistajien ehdottamia uusia tonttipaikkoja kartoitettiin erilliseen karttaan,
jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kylän asuinmahdollisuuksien markkinoinnissa yhteisesti.
Suunnitelmassa pyrittiin huomioimaan se, että kyläkaava soveltuu mittakaavaltaan ja
tarkkuudeltaan kylän tarpeisiin.
Suunnitelma edustaa kyläläisten tahtoa tulevaisuuden maankäytön suunnittelusta. Kaavassa ei
ole esitetty tarkkoja määräyksiä esimerkiksi rakennuspaikkojen kokojen suhteen siksi, että
kaava on oikeusvaikutukseton. Laaditut suunnitelmat ovat siten ohjaavia eivätkä velvoita tai
sido ketään toimenpiteisiin. Suunnitelmat selvittävät kuitenkin kylän mahdollisuuksia, voivat
toimia ajatusten herättäjänä ja tarjoavat ulkopuolisen näkökulmaa kylästä. Kaavan laatiminen
ja maanomistajien kuuleminen voi innostaa uusien hyvien tonttipaikkojen löytämiseen.
Kyläkaavaa varten kerättiin asukkaiden näkemyksiä kyläkyselyllä sekä kolmessa eri
kyläkokouksessa, jotka järjestettiin kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana. Ensimmäisessä
kyläkokouksessa 30.6.2011 Häntälän kyläkeskuksella esiteltiin tarkemmin hankkeen
toteutumistapoja ja tavoitteita. Elokuussa kartoitettiin kyläkyselyn avulla kyläläisten
näkemyksiä alueesta, alueen tärkeinä pidettyjä arvoja ja kehittämiskohteita. Alustava
maankäytön suunnitelma esiteltiin kyläläisille kyläkokouksessa 21.11.2011, jonka jälkeen
kyläkaavaluonnos oli nähtävillä Häntälän kylätaajaman ilmoitustaululla noin kuukauden ajan.
Suunnittelua vietiin eteenpäin seitsemästä kyläläisestä koostuvan suunnitteluryhmän kanssa,
jonka jäsenet valittiin ensimmäisessä kyläkokouksessa. Suunnitteluryhmä kokoontui noin
kerran kuussa yhdessä hankkeeseen palkatun kyläsuunnittelijan, sekä Someron kaupungin
kehittämispäällikön Taija Rannan ja vt. maankäyttöinsinöörin Pasi Rantasen kanssa
keskustelemaan Häntälän kehittämistarpeista ja esittämään uusia tonttipaikkoja. Tärkeistä
kehittämistarpeista keskusteltiin myös toisen avoimen kyläkokouksen pienryhmissä.
Suunnittelussa oli mukana kyläläisiä laajemmalta alueelta kuin varsinaiselta
suunnittelualueelta. Uusia tonttipaikkoja kartoitettiin myös maanomistajia haastattelemalla
sekä maastokäynneillä.

1.1 Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Someron eteläosissa, kantatie 52:n länsipuolella rajoittuen lännessä
Salon rajalle. Alueelta on matkaa Someron keskustaan noin 12 kilometriä sekä Saloon noin 30
km. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 850 hehtaaria ja se kattaa kahden kylän, Häntälän ja
Talvisillan, keskukset sekä niitä ympäröivät alueet. Suunnittelualue pyrittiin rajaamaan
kyläläisten kanssa siten, että se muodostaisi luontevan ja tiiviin kokonaisuuden. Etelässä alue
rajautuu notkoihin.
Suunnittelualue on perinteistä maaseutualuetta, jossa on useita maatilakeskuksia. Laajoja
viljeltyjä alueita jakaa Rekijoen latvahaarojen uurtaman Häntälän notkot, jotka kuuluvat
suurelta osin Natura2000-suojelualueisiin.
Suunnittelualueen kylät muodostavat osan Häntälän vaikutusalueen Lounais-Someron kylien
kokonaisuudesta, johon kuuluu Talvisillan ja Häntälän lisäksi, pienemmät Syvänojan ja
Kerkolan kylät. Vaikutusalueella toimii neljän kylän yhteinen kyläyhdistys Lounais-Someron
kylät ry. Yhdistys järjestää useita vuosittaisia tapahtumia, pitää yllä Häntälän notkojen
luontopolkua sekä vuodelta 1897 peräisin olevaa vanhana kyläkouluna toiminutta kylätalona,
joka toimii erilaisten tilaisuuksien tapahtumapaikkana. Kyläyhdistyksen aktiivisuus kylän
kehittämisessä onkin palkittu nimeämällä kylä Varsinais-Suomen kyläksi vuonna 2009 ja
Vuoden kaupunginosaksi vuonna 2011.
Alueen asukkailla on halu säilyttää kyläympäristönsä vireänä ja viihtyisänä.
Yhdyskuntatekniikan kehittämisen lisäksi tärkeää kylän kehittymisen kannalta on kyläkoulun
ylläpitäminen ja uusien asukkaiden houkuttelu alueelle. Tärkeänä on kehittää kylää hyvänä
asuinalueena sekä säilyttää maatalouden mahdollisuudet alueella.

2. Suunnittelutilanne
2.1 Aikaisempi suunnittelu
Alueelle ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä alueelle ole laadittu aikaisemmin
epävirallista maankäytön suunnitelmaa. Somerolla vuosina 2009–2010 käynnissä olleen
kyläsuunnitelmat-hankkeen aikana myös Lounais-Someron kylille laadittiin yhteinen
kyläsuunnitelma, joka keskittyi kylien kehittämisen toiminnalliseen puoleen.
Tämän aiemman toiminnallisen kyläsuunnittelun aikana tuli esille useita seikkoja, joita tulisi
maankäytön näkökulmasta edistää. Alueella tarvitaan uusia asukkaita kyläkoulun
ylläpitämiseksi. Tämä edellyttää uusien hyvien tonttipaikkojen kartoitusta. Suunnittelussa
täytyy ottaa huomioon myös virkistysalueiden, erityisesti luontopolun ja hiihtolatujen
säilyttäminen. Asukkaat kokevat Häntälän vahvuudeksi kauniin maiseman, johon kuulevat
olennaisena osana puhdas ja rauhallinen luonto sekä notkot, jotka ovat osaltaan tehneet
Häntälää tunnetuksi. Perinne- ja maaseutumaisema koetaan erityisen tärkeäksi tekijäksi myös
viihtyisässä asuinympäristössä.
2.2 Maakuntakaavan ohjaava vaikutus maankäytön suunnittelussa
Alueella on 12.11.2008 vahvistettu Salon seudun maakuntakaava. Maakuntakaavassa
suunnittelualue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joka tarkoittaa maa- ja

metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää myös jokamiehen oikeuden
mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn. Aluetta voidaan käyttää harkitusti myös hajaasutusluonteiseen pysyvään tai loma-asutukseen. Suunnittelumääräyksen mukaan olemassa
olevien alueiden täydennykseksi ja laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa osoittaa pääasiallista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta, sekä
maisema- ja ympäristölähtökohdat huomioon ottaen mm. uutta pysyvää asumista ja,
erityislainsäädännön ohjaamana, myös muita toimintoja.
Maakuntakaavassa Häntälän kylätaajama on määritelty seudullisesti merkittäväksi
kyläalueeksi. Tällaista aluetta koskevien suunnittelumääräysten mukaan kyläalueella
maankäytön- ja toimintojen suunnittelulla tulee turvata peruspalveluiden säilyminen ja että
uudet asuinalueet ja kylien täydennysrakentaminen tulee suunnitella olevaan rakenteeseen
tukeutuen.
Maakuntakaavan muista määräykset on esitetty liitteessä 1. Rekijoen latvahaarojen
muodostama notkokokonaisuus on maakuntakaavassa valtioneuvoston Natura2000-päätöksen
mukaisesti rajattujen alueiden mukaan merkitty Natura-alueeksi. Suunnittelumääräyksessä
näillä alueilla suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla luonnonvaroja turvaavia ja edistäviä.
Suunnittelualueen eteläosassa notkojen ympäristöön on myös merkitty kulttuuriympäristön tai
maiseman kannalta tärkeä alue, Häntälän laidunniityt. Suunnittelumääräysten mukaan
maisema-alueen arvoja tulee turvata ja edistää säilyttämällä peltoja, niittyjä ja muita avoimia
maisematiloja sekä kohdistamalla uutta rakentamista aukeamien reunoille olemassa olevaan
rakenteeseen tukeutuen. Lisäksi Häntälän taajaman läpi kulkeva Häntäläntie ja Kimalantie
ovat maakuntakaavassa esitetty ulkoilureittinä, johon liittyvät talousmetsäalueet tulee hoitaa
puistomaisina kokonaisuuksia.

3. Maisema
Suunnittelualueen maisema on monimuotoinen ja se muodostuu perinteisestä
maatalousmaisemasta, maanviljely- ja laidunkäytössä olevista savipohjaisista alueista, niitä
reunustavista metsistä sekä Rekijokilaakson syvistä uomista. Alueen maisemalliset piirteet on
esitetty liitteessä 2. Maiseman erityispiirteenä ovat aluetta halkovat Rekijoen latvahaarat, jotka
ovat uurtaneet paksuun savipatjaan syvät ja jyrkkäpiirteiset laaksot. Monihaarainen ja syvälle
virtaava jokilaakso on säilynyt kasvillisuuden osalta melko avoimena. Notkot ja niiden reunat
ovat olleet muutostilassa ihmisen ja luonnon synnyttämän paineen vuoksi, ja notkot ovat
alttiita maanvyörymille. Notkoja on pyritty ennallistamaan eläinten laitumiksi, mikä
mahdollistaa perinnebiotooppien säilymisen.
Tasaiselle maalle syntyneet pellot tarjoavat paljon avaria näkymiä ja yhdessä alueen puuston
kanssa rytmittävät maisemaa. Metsäalueet ovat muodostuvat pääosin muutaman kallioisen
mäen päälle tai notkojen yhteyteen. Usein notkot erottuvatkin maisemasta ensimmäisenä
puisina peltojen reunavyöhykkeinä.
Kyläkyselyn perusteella kyläläiset itse arvostavat paikallista kulttuurimaisemaa.
Kylämaiseman kannalta tärkeitä elementtejä olivat kyläraitti, vanhat asuinrakennukset ja
niiden pihapiiri sekä avoimet peltomaisemat. Myös yksittäiset kohteet kuten notkot ja vanha
meijerirakennus nähtiin tärkeinä.

4. Luonnonympäristö ja maaperä
Maakuntakaavan luontoselvityksessä Rekijoen laaksoalue on määritelty valtakunnallisesti
arvokkaaksi luontokohteeksi. Suunnittelualueen luonto Rekijokilaakson notkojen osalta on
Suomessa ainutlaatuinen sekä geomorfologialtaan että kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään.
Sille tyypilliset avoimet niityt, puoliavoimet laidunrinteet, hakametsiköt ja lehtomaiset
metsälaitumet ovat säilyneet hyvin etenkin Häntälä–Talvisillan alueilla. Tämä erikoinen
luonnonympäristö perustuu rinteiden jyrkkyyteen, veden ja maanvyöryjen aiheuttamiseen
eroosioprosesseihin sekä pitkään jatkuneeseen laidunkäyttöön.
Laidunnuksen myötä syntyneillä perinnebiotoopeilla ja niiden ympäristössä tavataan runsaasti
uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Monet Rekijokilaakson ympäristössä elävistä hyönteisistä
ovat riippuvaisia laidunmaan tarjoamasta elinympäristöstä, ja useat harvinaiset lajit ovat
vaarassa kadota, mikäli laiduntaminen vähenee.
Häntälän notkoihin ja sen harvinaiseen eläin- ja kasvilajistoon on mahdollista tutustua
Häntälän kylätalolta lähtevältä luontopolulta.
Suunnittelualueen maaperä on hyvin savinen. Savipatjan syvyys on paikoin jopa yli 70 metriä.
Kylän taajamassa on kaksi kallioista mäkeä, Isomäki ja Kylämäki. Suunnittelualueen
länsireunassa on harjualuetta, jota on käytetty myös soranottopaikkana. Tasankomaiseen
topografiaan vaihtelua tuovat jopa 30 metrin syvyydessä kulkevat notkot sekä kallioiset mäet.

5. Historia ja kulttuuriympäristö
Vanhimmat maininnat Häntälän kylästä on 1400-luvun alkupuolelta. Vanhoja kantataloja ovat
olleet Anttila, Naula, Seppä, Unkila ja Äijälä, jotka myöhemmin jakautuivat useaan kertaan.
Maisemahistoriakarttojen mukaan kylien ympärillä olevat alueet ovat olleet laajalti peltoina,
kuten nykypäivänäkin. Talvisilta on säilyneiden asiakirjojen mukaan syntynyt hieman
myöhemmin, noin 1400-luvun lopussa. Kantalot jakaantuivat ja niiden määrä Talvisillan ja
Häntälän kylien alueella kolminkertaistui samalla, kun torppien lukumäärä kasvoi 1900luvulle tultaessa.
Nykyinen Häntälän kylätaajama sijaitsee mäen etelärinteellä alkuperäisellä vanhalla
kylätontilla (kulttuuriympäristön ryhmäkokonaisuus srr 6). Alue on säilynyt tiiviinä
asutuskeskittymänä, jossa on sekaisin hyvin säilyneitä vanhoja rakennuksia sekä uutta
asutusta. Tämä kylämäen vanha kylätontti sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla
peltoaukean laidassa, mäenharjanteen eteläkaakkoisrinteessä teiden risteyksessä. Alueella
sijaitsee kulttuuriympäristöllisesti arvokkaan kohteet Isomäen kauppakiinteistö (sr 36)sekä
Yli-Äijälän 1800-luvulla valmistunut päärakennus (sr 48). Lähellä vanhaa kylätonttia sijaitsee
myös vuonna 1935 rakennettu punatiilinen Häntälän Osuusmeijerin (kulttuuriympäristön
kokonaisuus sr 39), joka nykyisin on huonossa kunnossa.
Kylämäen lisäksi alueella sijaitsee myös Nokan, Kylä-Teerin ja Kylä-Luukkalan muodostava
vanha kylätontti (kulttuuriympäristön ryhmäkokonaisuus srr 53), joka muodostaa eräänlaisen

tuloportin kantatie 52:lta päin Häntälään tultaessa. Vaikka alueille on rakennettu uusia taloja,
vanhat kylätontit ovat pääosin säilyttäneet alkuperäisen luonteensa.
Häntälän kulttuuriympäristön kohteita on luetteloitu laajemmin 2000-luvulla SARAKUMinventointihankkeessa, jossa Salon seudun kunnissa kerättiin tietoa maisemasta ja rakennetun
ympäristön historiasta. Hankkeessa kerättiin kattavat perustiedot alueen muinaisjäännöksistä,
rakennetusta
ympäristöstä ja maisemahistoriasta sekä määriteltiin
kohteiden
kulttuurihistorialliset arvot. Suunnittelualueella on lukuisia inventoituja kiinteistöjä ja
rakennuksia, jotka ajoittuvat 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun. Vanhoista
rakennuksista suuri osa on sijoittunut kylämäkeen. Pääosa inventoiduista vanhoista
rakennuksista on nykyäänkin asuinkäytössä, osa toimii vapaa-ajan asuntoina.
Häntälän kulttuuriympäristöä leimaa myös perinteinen maatalousmaisema, jota maanviljely ja
laiduntaminen ovat muovanneet. Erityisesti Talvisillan alueella notkojen laiduntaminen on
jatkunut keskeytymättömänä pitkän aikaa. Suunnittelualueen eteläpuolen Häntälän
laidunniityt ovat osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
Häntälän kulttuuriympäristön kohteet on esitetty liitteessä 4.

6. Yhdyskuntatekniikka
6.1 Puhdas vesi
Suurin osa suunnittelualueen asukkaista kuuluu kunnallisen talousveden piiriin. Uusien
vakinaisten asuntojen rakentamista Isomäen ylemmille rinteille voi rajoittaa veden paineen
riittämättömyys. Alueella ei ole vedenottamoita eikä pohjavesialueita.
6.2 Jätevesien käsittely
Alueella jätevesien käsittely perustuu kiinteistökohtaisiin järjestelmiin, sillä viemäröintiä eikä
yhteisiä jätevesien puhdistusjärjestelmiä ei ole. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja
Varsinais-Suomen liiton selvityksessä Häntälän alue on merkitty potentiaaliseksi jätevesien
yhteiskäsittelyn alueeksi. Selvityksessä mahdollista yhteiskäsittelyn aluetta on Häntäläntien
ympäristö koululta Kerkolantien haaraan asti sekä Kerkolantien ja Kimalantien varret noin
kilometrin päähän Häntälän taajamasta.
Yhteiset jätevedet -hankkeen yhteydessä on selvitetty Lounais-Someron kylien alueella
asuvien kiinnostusta yhteistyöhön Tiskarlan jätevesiosuuskunnan kanssa. Kaavan rajaamalla
alueella tulisi selvittää runkoviemäriputken mahdolliset linjaukset.
6.3 Tiestö
Kylän läpi kulkee paikallistie. Notkoihin rakennetut sillat muodostavat haasteen teiden
ylläpidolle, sillä maan liikkumisen seurauksena sillan kaiteet ovat kallellaan. Häntälän
kylätaajaman länsipuolella oleva silta korjattiin vuonna 2011, mutta itäpuolen silta on vielä
korjauksen tarpeessa. Kyläläiset kokevat myös kylätaajamassa olevan Häntäläntien ja
Kimalantien risteyksen olevan vaarallinen Häntäläntien mutkasta johtuvan huonon
näkyvyyden vuoksi. Kimalantieltä risteykseen tulevilla on houkutus jättää heitä koskeva
pysähtymismerkki huomioimatta.

7. Maanomistus
Vanhojen kylätonttien ympäristössä maanomistusolosuhteisiin on vaikuttanut sarkajako, mikä
tekee näiden alueiden maanomistuksesta pirstaleisen.
Kunta omistaa koulun ja kyläkeskuksen maapohjat sekä noin 4000 m² lohkon koulun
itäpuolelta. Kunnan omistamat maat näkyvät liitteessä 5.

8. Väestö, asuminen, työpaikat ja palvelut
8.1 Väestö ja asuminen
Häntälän kylän alueella asuu noin 176 ja Talvisillan alueella 191 henkeä. Suunnittelualueella
asuu arvioilta noin 150–160 henkeä. Häntälän vaikutuspiiriin muodostamalla neljän kylän
alueella asuu yhteensä noin 400 henkeä. Väestön kehitys on koko Häntälän pienalueella ollut
viime vuosikymmenenä melko tasaista, ja hieman nousujohteista.
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Neljän kylän väestökehitys. Vuosina 2002–2005 tilastoitavassa pienaluejaossa tapahtui
muutos, joka näkyy noin 100 hengen muutoksena. Tämä muutos on huomioitu kaaviossa.
Lähde: Tilastokeskus – Väestötilastot.
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Neljän kylän väestörakenne vuonna 2010. Lähde: Tilastokeskus – Väestötilastot.
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Suurin asumiskeskittymä on Häntälän keskukseksi lukeutuvan Kylämäen eteläkaakkoispuoli.
Tässä taajamassa asutus on melko tiiviisti sijoittunutta ja tonttikoko on paikoin pieni.
Kylämäen rinteessä asutus on sijoittunut kahteen, kolmeen kerrokseen. Kaava-alueen toinen
asutuskeskittymä on Talvisillan taajamassa, joka sijaitsee Talvisillan vanhasta kylätontista
noin 400 metriä pohjoiseen. Molempien taajamien läpi kulkee tie, jonka varrella asutus on
sijoittunut molemmin puolin. Näissä taajamissa rakennukset ovat rakentuneet tiiviisti lähellä
tietä muodostaen paikoin raittimaista rakennetta. Muutoin väestö sijoittuu alueelle pääosin
katkeilevan nauhamaisesti teiden varsille. Asutuksen rakenne ilmenee liitteessä 6.
8.2 Työpaikat
Suunnittelualueella tai sen suorassa vaikutuspiirissä ei ole suuria työllistäviä toimipaikkoja.
Häntälän postinumeroalueella toimii noin 25 pienyritystä pois lukien maa- ja metsätalous
yrittäjät. Nämä yritykset ovat muutamaa, 0–4 henkeä työllistäviä yrityksiä.
Maatalouselinkeinot ovat paikallisia työllistäjiä, sillä suunnittelualueella toimii noin
kymmenkunta maatilakeskusta. Suurin osa näistä tilakeskuksista ei kuitenkaan pääsääntöisesti
työllistä tilan ulkopuolisia työntekijöitä. Kyläalueiden kannalta maaseutuelinkeinojen
toimintaehtojen turvaaminen on tärkeää.
8.3 Palvelut
Häntälän kylällä aiemmin on ollut useita pankkeja, kauppoja sekä posti. Nykyään palvelut
ovat yhteiskunnallisen muutokset seurauksena kadonneet ja jäljellä on Häntälässä
kylätaajaman itäpuolella oleva kaksiopettajainen koulu. Lounais-Someron kyläyhdistyksen
hallinnassa on Someron kaupungin omistama kylätalo, jossa järjestetään erilaisia kokouksia ja
tapahtumia ja jossa kesäisin toimii kioski. Yksityisiä palveluita tarjoavia pieniä yrityksiä
alueella on kymmenkunta. Nämä yritykset toimivat esimerkiksi rakentamisen ja kuljetuksen
aloilla.

9. Tuleva maankäyttö ja kehittämistarpeet
Kyläkaavassa esitetty maankäytön suunnittelu on ohjeellista, eikä se sido maanomistajia.
Asutuksen lisäämisen näkökulmasta kyläkaavassa on pyritty selvittämään sellaisia
potentiaalisia pientaloalueita, jotka soveltuvat kylän rakenteeseen. Samalla halutaan turvata
maatalouden toimintaedellytykset ohjaamalla uusi asutus pääasiassa kauemmaksi maatilojen
talouskeskuksista. Lisäksi kaavassa on haluttu säilyttää alueen erityinen luonnonympäristö
sekä kylän keskustan ja sitä ympäröivän maiseman kulttuuriympäristölliset ja historialliset
arvot. Tällaisia alueita ovat erityisesti vanhan kylätaajaman arvokas kulttuuriympäristön
kokonaisuus sekä kylän eteläpuolen maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Lisäksi Isomäen
alueelle on osoitettu virkistyskäyttöön tarkoitetuksi maa- ja metsätalousalueeksi.
Tässä maankäytön suunnitelmasta aluetta tarkastellaan erityisesti uusien tonttimaiden
näkökulmasta. Samalla halutaan turvata maatalouden toimintaedellytykset, ohjaamalla uusi
asutus pääasiassa kauemmaksi maatilojen talouskeskuksista. Lisäksi kaavassa on haluttu
säilyttää alueen erityinen luonnonympäristö sekä kylän keskustan ja sitä ympäröivän
maiseman kulttuuriympäristölliset ja historialliset arvot.

Suunnittelussa ei ole pyritty mitoittamaan tiettyä määrää uusia tontteja. Potentiaalisten
asuinalueiden määrittelyssä on maakuntakaavan määräysten lisäksi huomioitu kyläläisten
näkemykset, joita tuotiin esiin kyläkyselyssä, kyläkokouksessa toimineen pienryhmän
tuloksissa sekä suunnitteluryhmän keskusteluissa. Uusia asuinalueita on lisätty myös
maanomistajien ehdotuksista. Uusien asuinalueiden sijoittamisessa otettiin huomioon
seuraavia asioita, joita kyläläiset toivot esille suunnittelun kuluessa:
-

-

-

Metsien reunat ovat erityisen sopivia alueita uudelle rakentamiselle.
Peltoaukeat pitää säilyttää, koska ne tuovat avaruutta maisemaan.
Tielle näkyville alueille rakentaminen ei pääosin ole haitaksi, kuten ei peltojen
reunoille rakentaminenkaan. Näiden alueiden suhteen on kuitenkin erityisesti
mietittävä rakennuksen soveltumista ympäristöönsä.
Kyläraitin varsi ja Häntälän keskusta jakaa kyläläisten mielipiteitä uusien
tonttimaiden paikkoina. Asutus on näillä alueilla jo paikoin tiivistä ja uuden
rakentamisen pelätään rikkovan alueiden omaleimaisuutta.
Uusien talojen rakentamisessa tulee ottaa huomioon vallitseva rakennustyyli.

Uusia asuinalueita pohtineessa työryhmässä listattiin alueita, jotka voisivat sopia sijaintinsa ja
muiden ominaisuuksiensa puolesta uuteen rakentamiseen. Näitä alueita olivat:
-

Kantatie 52 ja Häntäläntien risteysalueen ympäristö
Kimalantien itäpuolella lähellä kyläkeskusta Mäki-Anttilan kohdalla olevat
pellonreunat
Isomäki, erityisesti eteläinen rinne
Häntälännummelle tien varteen

Osa-aluetarkastelussa on esitetty kunkin alueen erityispiirteet sekä erityispiirteistä johtuvat
suositukset alueiden käytölle. Samassa yhteydessä on tuotu esiin myös kyläläisten näkemyksiä
alueiden kehittämiseksi. Osa-alueet on esitetty alla olevassa kartassa:

Suunnittelualueen osa-aluejako.

Osa-alue 1.
Häntälän kylämäki. Ei tiiviin rakenteen vuoksi sovellu hyvin uudelle rakentamiselle.
Mahdollisessa uudessa rakentamisessa ja vanhojen rakennusten kunnostamisessa tulee ottaa
huomioon alueen yleisilme.
Alueella sijaitseva vanha meijeri on pyrittävä kunnostamaan.
Kimalantien ja Häntäläntien risteysalueen turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi
asentamalla risteykseen liikennepeili.
Osa-alue 2
Rakennetun ympäristön laajenemisalueet. Alueille on mahdollista sijoittaa uutta rakentamista
siten, että se täydentää olemassa olevaa kylärakennetta. Uusien rakennettavien alueiden tarkka
sijainti pitää erikseen tarkastella.
Osa-alue 3
Asumisen ja palveluiden alue. Alue ei pääosin sovellu uuteen rakentamiseen notkon
läheisyyden vuoksi, lukuun ottamatta koulun vieressä kaakkois-puolella sijaitsevia kahta
rakennuspaikkaa.
Alueella sijaitsee kylän ja sen vaikutusalueen kannalta tärkeät palvelut koulu ja yhteisessä
käytössä oleva kyläkeskus. Näiden säilyttämiseen pyritään.
Osa-alue 4:
Maisemallisesti merkittävät avoimet peltokokonaisuudet, jotka tulee säilyttää avoimina
maatalouskäytössä.
Osa-alue 5
Pääosin maa- tai metsätalousvaltaiset alueet, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus säilyy.
Avoimet peltomaisemat on pyrittävä säilyttämään.
Osa-alue 6
Maatilakeskusten alue, joka sijaitsee vanhalla kylätontilla ja jossa on säilynyt rakennuksia
1800-luvulta. Alueen keskeisen sijainnin ja seudullisesti arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön kokonaisuuden vuoksi tulee kiinnittää huomiota rakennusten
sopeutumiseen ympäristöönsä.
Osa-alue 7
Alue soveltuu huonosti tiiviiseen rakentamiseen, mutta tarjoaa mahdollisuuden
lomarakentamiseen.
Alueen talvivirkistyskäyttö on pyrittävä turvaamaan.
Osa-alue 8
Maatilakeskusten ja asutuksen alueet. Alueille on mahdollista sijoittaa muutama
rakennuspaikka, joskin asuinrakentamisen sijoittelussa on huomioitava alueen
maatalouskeskusten toiminta.
Alueen maatilojen toimintaedellytykset on turvattava.
Osa-alue 9
Häntälän kylätaajaman tausta. Pohjoisrinteet soveltuvat kallioisuutensa puolesta huonosti
uuteen asutukseen. Alueen itä- ja eteläosiin sopii jonkin verran kyläkeskusta täydentävää
rakentamista.

Osa-alue 10
Pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka säilytetään nykykäytössä. Alueella sijaitsee
useita 1800-luvun lopulta ja vuosisadan vaihteesta peräisin olevia paikallisesti arvokkaita
rakennetun ympäristön kohteita, joilla on historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja.
Osa-alue 11
Metsätalousvaltainen alue, jolla on pienimuotoista soranottoa.
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