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 YLEISTÄ 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaa-
voituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
 
Tässä kaavoituskatsauksessa esitellään Oriveden kaupungissa ja Pirkanmaan lii-
tossa käynnissä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat, sekä Tampereen kaupunkiseu-
dun kuntayhtymän seudun maankäyttöön liittyviä hankkeita.  
Lisäksi esitellään myös muita ajankohtaisia maankäyttöön ja kunnallistekniikkaan liit-
tyviä hankkeita. 
 
Vireille tulee usein myös muitakin hankkeita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä 
tietoa, joten niiden vireilletulosta ilmoitetaan erikseen. 
 
Tämä kaavoituskatsaus löytyy Oriveden kaupungin internetsivuilta osoitteessa: 
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavoi-
tuskatsaus 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Kaikista Oriveden kaupungin kaavoista ja niihin liittyvistä aineistoista saa lisätietoja 
kaupungin elinvoimapalveluista. 
 
Lisätietoja antavat elinvoimajohtaja Pirkko Lindström, vt. kaavoituspäällikkö Seppo 
Tingvall, tekninen avustaja Anne Myllymäki-Lepistö ja kaavasuunnittelija Tea Jylhä. 
 
Puhelin kaupunginviraston vaihde 03 5655 6000  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@orivesi.fi. 
 
Nähtävillä olevat kaavat ja muut maankäytönsuunnitelmat ovat nähtävillä Oriveden 
kaupungintalon II kerroksessa elinvoimapalveluissa osoitteessa Keskustie 23, 35300 
Orivesi viraston aukioloaikana klo 9-15 sekä kaupungin internetsivuilla.  

 

               

mailto:etunimi.sukunimi@orivesi.fi
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MAAKUNTAKAAVOITUS 
 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040  

 
         Pirkanmaan maakuntavaltuusto on 27.3.2017 § 6 hyväksynyt Pirkanmaan maakunta-

kaavan 2040. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Korkein hallinto-
oikeus on käsitellyt hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset ja 24.4.2019 antamallaan 
päätöksellään pitänyt Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 voimassa sellaisenaan, kuin 
siitä päätettiin maakuntavaltuustossa.  

 
 Voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa Pirkanmaan 1. maakunta-

kaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja 
logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kii-
koisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan. 

 
 Lisätietoja maakuntakaavasta saa Pirkanmaan liiton sivuilta osoitteesta: 

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/ 

 
                               Ote maakuntakaavasta 2040 

 
 
 
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
 
 

Kaupunkiseudun suunnittelu 
 
Seututoimistossa työskentely jatkuu vuonna 2016 valmistuneen seutustrategian mukai-
sesti. Strategian pääviesti on: ”Tampereen kaupunkiseutu - yhdessä tekemisen edellä-
kävijä, kansainvälinen älykkään kasvun keskus”. Pääviestiä konkretisoivat tavoitteet, 

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
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joilla lisätään seudun kilpailukykyä, vahvistetaan kasvulle kestävää yhdyskuntaraken-
netta ja tuetaan kuntalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia. 
 
Seutustrategian ohella kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelun merkittä-
vimmät tavoiteasiakirjat ovat Rakennesuunnitelma 2040 vuodelta 2015 ja kuntien ja 
valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus, joka allekirjoitet-
tiin vuonna 2016. MAL 4 -sopimus vuosille 2020-2023 on valmisteilla. Rakennesuunni-
telma asettaa kuntien yhteiset pitkän aikavälin tavoitteet yhdyskuntarakenteen kehittä-
miselle.  
 
MAL-sopimus tarkentaa kuntien yhteistyön toimenpiteet lähivuosille. Lisäksi sopimuk-
sessa käsitellään valtion osallistuminen sopimukseen nostettujen hankkeiden rahoituk-
seen.  
 
Kaupunkiseutuyhteistyö kattaa Nokian, Oriveden, Tampereen, Ylöjärven ja Kangas-
alan kaupungit sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat.  
Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyötä tehdään lisäksi Pirkanmaan 
liiton, valtionhallinnon ja elinkeinoyhtiö Business Tampere Oy:n kanssa. Yhteistyötä 
koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä.  
 
Lisätietoa osoitteissa www.tampereenseutu.fi ja www.tampereenseutu2040.fi.  

 
 
YLEISKAAVAT  
 
 Voimassa olevat yleiskaavat 
 
 Oriveden keskustaajamassa ja Aseman seudulla on kaupunginvaltuuston 1988 hyväk-

symä (ei oikeusvaikutteinen) keskustaajaman osayleiskaava. 
  
 Kaupungin pohjoisella järvialueella on voimassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava sa-

moin kuin Iso Teerijärvellä. Yleiskaavojen alueella voidaan mm. rakennusluvat myön-
tää suoraan kaavojen perusteella. 

 
 
 Laadittavana olevat yleiskaavat 

 
1. Oriveden rantaosayleiskaava  

 
Kaikki Oriveden kaavoittamattomat ranta-alueet ja niihin liittyvien kyläalueet 
kattavan Oriveden rantaosayleiskaavan laadinta on edelleen käynnissä.  
Oriveden rantaosayleiskaavaehdotus on ollut uudelleen nähtävillä 27.2. - 
28.3.2018.  
Jätetyt muistutukset, lausunnot ja muu palaute ehdotuksesta ovat käsitte-
lyssä ja tavoitteena on, että kaavaehdotus saataisiin valtuuston hyväksymis-
käsittelyyn vuoden 2019 aikana. 
 
Lisätietoja rantaosayleiskaavasta on saatavissa kaupungin sivuilta: 
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoi-
tus/oriveden-rantayleiskaava 
 
Rantaosayleiskaavaa valmistelee kaupunginhallituksen valitsema rantayleis-
kaavatoimikunta ja kaavan laatijana on Ympäristösuunnittelu Pirkanmaa. 
 
Kartta kaavoitettavista alueista on kaavoituskatsauksen liitteenä. 
 

http://www.tampereenseutu.fi/
http://www.tampereenseutu2040.fi/
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/oriveden-rantayleiskaava
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/oriveden-rantayleiskaava
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2. Oriveden strateginen yleiskaava  

 
Kaupunginhallitus on 14.8.2017 päättänyt aloittaa oikeusvaikutteisen Orive-
den strategisen yleiskaavan laatimisen koko kaupungin alueelle ja hyväk-
synyt kaavan laatijaksi FCG:n.  
Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata kaupungin maankäytön 
suuria linjoja, osoittaa kaupungin tulevaisuuden tahtotila ja tukea kaupungin 
strategisia linjauksia.  
Kaava tulee olemaan voimassa samanaikaisesti jo laadittujen tai mahdolli-
sesti tulevaisuudessa laadittavien tarkentavien osayleiskaavojen kanssa. 
Tarve strategiselle yleiskaavalle on tullut esille, sillä perinteiset yleiskaavat 
ovat liian pienipiirteisiä koko kaupungin sisäisen maankäytön ohjauksen vä-
lineenä. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yh-
denmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa. 
 
Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 4.3.-2.4.2019. 
Strateginen yleiskaava on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden 2020 ai-
kana. 
 
Lisätietoa strategisesta yleiskaavasta on kaupungin sivuilla: 
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoi-
tus/oriveden-strateginen-yleiskaava 
 
Sekä konsulttina toimivan FCG:n sivuilla: 
http://projektit.fcg.fi/projektit/oriveden_strateginen_yleiskaava/ 
 
Kaavan valmistelua hoitaa kaupunginhallituksen valitsema yleiskaavatoimi-
kunta. 

 
 

STRATEGISET JA MUUT HANKKEET 
 
  Kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä strategisia ja muita hankkeita. 

 
1. Oriveden kaupunkistrategia 2030 

Oriveden kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston 27.11.2017 hyväksymä 
toimintasuunnitelma, johon kaupungin toiminnan johtaminen perustuu. Siinä 
on linjattu merkittävimmät toiminnan kehittämistavoitteet vuoteen 2030.  
Näiden pitkän aikavälin tavoitteiden jatkoksi on koottu valtuustokaudella 
2017-2021 toteutettavat tärkeät toimenpiteet, joihin kaupunki on valmis si-
toutumaan. 
Strategia on elävä asiakirja, joten sitä uudistetaan tarpeen mukaan, vähin-
tään kerran valtuustokaudessa. Tavoitteiden toteutumista ja strategian on-
nistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. 
 

2. Maapoliittinen ohjelma 
Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 24.6.2019. Ohjelman tarkoituksena on mm. tarkentaa maapolitii-
kassa käytettäviä keinoja ja toimenpiteitä sekä määritellä maapolitiikan ta-
voitteet. 
 

3. Elinvoimaohjelma 2018-2021 
Oriveden kaupungin kehittämistoimikunta ja kaupunginhallitus ovat valmis-
telleet yhteistyössä Oriveden Yrittäjien kanssa kaupungille uuden elinvoima-
ohjelman vuosille 2018-2021.  

http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/oriveden-strateginen-yleiskaava
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus/oriveden-strateginen-yleiskaava
http://projektit.fcg.fi/projektit/oriveden_strateginen_yleiskaava/
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt elinvoimaohjelman 2.7.2018. 
 

4. Strateginen kehittämissuunnitelma valtatie 9 Orivesi-Kangasala 
Kehittämissuunnitelma on laadittu valtatielle 9 yhteistyössä Kangasalan kau-
pungin kanssa. VT 9 Kangasala-Orivesi kehittämissuunnitelma tulee palve-
lemaan osaltaan myös laadittavaa strategista yleiskaavaa.  
Kehittämissuunnitelman on laatinut FCG ja se on valmistunut vuonna 2019. 
 

5. Yliskyläntie-Oritupa alueen kehittämissuunnitelma 
Yliskylä risteys-Oritupa väliselle alueelle VT 9 tien varrelle on tilattu FCG:ltä 
erillinen kehittämissuunnitelman ja kokonaiskonseptin laatiminen maanomis-
tajien ja yritysten aloitteesta. Selvitys palvelee osaltaan laadittavaa strate-
gista yleiskaavaa ja mahdollista alueen yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 
 

6. Asemanseudun ja Hiedan alueen kehittämisselvitys 
Strategisen yleiskaavan ja asemakaavojen laadintaa tukemaan on tehty eril-
lisselvityksenä Asemanseudun ja Hiedan alueen kehittämisselvitys, joka val-
mistui alkuvuodesta 2019. Selvityksen laati FCG. 
Työssä tarkastellaan tarkemmin Oriveden asemanseudun ja Hiedan alueen 
kehittämismahdollisuuksia. Työssä tutkitaan mm. alueen kehittämispotenti-
aalia taloudelliset ja muut realiteetit huomioiden. 
 

7. Väylän (emt. Liikennevirasto) toimeksiannosta on tekeillä selvityksiä, jotka 
koskevat Satamarannan yksityistietä ja Oriveden asemalla toimivaa puuter-
minaalia.  
 

8. Väylän toimeksiannosta on laadittavana ratasuunnitelma koskien tasoris-
teyksiä Latokartanontiellä, Niementiellä ja Niemeläntiellä. Tasoristeyksissä 
on lyhyistä näkemäalueista, liian lähellä olevista liittymistä sekä odotusta-
santeisiin liittyviä turvallisuuspuutteita. Latokartanontien tasoristeystä paran-
netaan ja Niementien ja Niemeläntien tasoristeykset korvataan uudella. 
 

 
RAKENNUSJÄRJESTYS 
 

Oriveden kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.6.2008. Raken-
nusjärjestyksestä saa lisätietoa kaupungin internetsivuilta: http://www.ori-
vesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/voi-
massa-oleva-rakennusjarjestys  
 
Oriveden kaupungin uudistettu rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 17.6.2019. Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut hyväksymispää-
töksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus koskee rakentamisen mää-
rää ranta-alueilla sekä vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamista 
vakituiseksi. 

 

 
RANTA-ASEMAKAAVOITUS 
 

Oriveden kaupungissa ei tällä hetkellä ole aktiivisesti vireillä olevia ranta-
asema-kaavahankkeita. 
 
Kaupungin alueella eri vesistöjen rannoilla on voimassa 73 ranta-asemakaa-
vaa. Ranta-asemakaavojen (aik. rantakaavojen) alueilla mm. rakennusluvat 
voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen mukaisesti. 
Ranta-asemakaavojen sijainti löytyy mm. kaupungin karttapalvelusta. 

http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/voimassa-oleva-rakennusjarjestys
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/voimassa-oleva-rakennusjarjestys
http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/voimassa-oleva-rakennusjarjestys
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ASEMAKAAVOITUS 
 

Orivedellä on asemakaavoitettuja alueita Oriveden Keskustassa 420 ha, Ase-
man seudulla 420 ha, Hirsilässä 36 ha sekä Säynäniemessä 5 ha. 

  

                           
 

 
 Vahvistuneet asemakaavat ja asemakaavamuutokset 
 

Lehdistö-Varikko-Oriahde 
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 16.4.2018 § 26 Lehdistö-
Varikko-Oriahde asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Valtuuston kaa-
van hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hal-
linto-oikeus on 7.6.2019 antanut päätöksen asiasta. Päätöksen mukaan kaava 
tulee voimaan muilta osin kuin koulukeskuksen korttelin 34 YOU-alueen 
osalta. Kaavan voimaantulosta on kuulutettu 21.8.2019. 
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 Vireille tulevat asemakaavamuutokset 

   
Vireille voi myöhemmin tulla myös uusia kaavahankkeita, joista tiedotetaan 
erikseen.  
 

Riihitie 
 
Liittyen varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja palveluverkkoselvitykseen kau-
punginvaltuusto 24.6.2019 § 42 päätti, että Riihitiellä käynnistetään kaava-
muutos, jolla mahdollistetaan uuden päiväkodin rakentaminen. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2019. 
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 Vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavamuutokset 
 

Alla on koottuna vireillä olevat asemakaava- ja asemakaavan muutoshank-
keet ja niiden rajaukset.  
Kaavojen suunniteltuihin aikatauluihin ja toteuttamisjärjestykseen voi tulla 
muutoksia mm. suunnittelutarpeiden muutoksista sekä käytettävistä resurs-
seista ja määrärahoista johtuen. 

 
1. Keskustien itäpuoli 

 
Alueen kaavanmuutostarpeet liittyvät mm. entisen Oriveden Opiston alueen 
tulevaan käyttöön, maankäytön tiivistämiseen Keskustien itäpuolisella alu-
eella, eräiden kaupungin kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin sekä ra-
kennetun ympäristön suojelukysymyksiin.  
Työ on käynnistynyt kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 262 ja kaa-
vanmuutosta laatii konsulttina Ramboll. Aluetta koskeva osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 18.3.-16.4.2019. 
Tavoitteena on saada kaava hyväksyttyä vuonna 2020. 
Hanke edellyttää lisäksi joidenkin maanomistajien kanssa maankäyttösopi-
musten laadintaa kaavoitukseen ja toteuttamiseen liittyen. 
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2. Mattilanpelto 

 
Kaupungin omistamaa pelto- ja metsäaluetta on tarkoitus kaavoittaa pientalo-
rakentamiselle. 
Suunnittelualue on ollut mukana Kantatien 58 länsipuolisen alueen kaava-
hankkeessa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
23.5.-6.6.2016, mutta erotetaan nyt omaksi hankkeekseen. 
Mattilanpellon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut näh-
tävillä 5.6.-5.7.2019 ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2019. 
 

 
 

 
3. Sukkavartaan tasoristeys 
 

Koulutien ja Niemeläntien välinen tasoristeys siirretään liikenneturvallisuuden 
kannalta parempaan paikkaan nykyistä etelämmäksi. Uuden tasoristeyksen 
suunnittelu on käynnistynyt toukokuussa 2019. Asemakaavamuutos etenee 
tehtävien suunnitelmien pohjalta. Samalla päivitetään lähiympäristön asema-
kaavaa vastaamaan paremmin alueen toteutunutta käyttöä.  
Kaava on tullut vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2019. 
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4. Varismäki  
 

Asemakaavan muutoksella selvitetään kolmen erillispientalon rakennuspaikan 
laajentamista kaupungin omistamalle kaavassa olevalle VL alueelle. Kaava-
luonnos on ollut nähtävillä 15.-28.5.2019 ja kaavan on tarkoitus valmistua 
vuoden 2019 aikana. 
 

 
 
 

5. Orvokkikuja 
 

Kaupunginhallitus on 25.6.2018 § 172 päättänyt tontinvarauksen yhteydessä, 
että asemakaavan muutos Orvokkikujalla voidaan käynnistää, kun tontinva-
raukseen liittyvän hankkeen toteutuminen on varmaa. Varausaika on päätty-
nyt 31.12.2018. Kaupunki on kuitenkin varannut tontit vuoden 2019 loppuun 
saakka liittyen sote- palvelujen järjestämiseen (kaupunginhallitus 1.7.2019 § 
177). Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. lisätä alueen rakennusoikeutta. 
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6. Aholantie - Kaislahdentie 
 

Kaupunki on ostanut alueelta maata tavoitteena kaavoittaa lisää yritystoimin-
nalle sopivia alueita sekä päivittää alueen asemakaavaa mm. käyttötarkoitus-
ten sekä liikennejärjestelyjen osalta.  
Arvioitu aikataulu: osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 
syksyllä 2019. 
 

 
 

 
7. Oripohja-Nihuanranta 

 
Tarkoituksena on laajentaa kaava-aluetta kaupungin omistamille alueille mm. 
nykyisen kaava-alueen itäpuolella. Sinne on tarkoitus sijoittaa yritystoiminnan 
alueita. Tähän liittyen myös voimassaolevaa kaavaa on tarkoitus eräiltä osin 
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muuttaa. Kaavasuunnittelu jatkuu loppuvuodesta 2019. 
 

 
 

 
8. Aseman ympäristö 
 

Asematien ympäristössä tavoitteena on asemakaavan ajantasaistus mm. 
asema-alueen rakennuskannan osalta, joka on valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Lisäksi selvitetään asemakaavassa olevien 
teollisuusalueiden käyttötarkoitusmuutoksia ja tarkistetaan alueen liikennejär-
jestelyjä. 
Aseman eteläpuolisella kaavoittamattomalla alueella on tarkoitus ratkaista alu-
een maankäyttö ja mm. liikennejärjestelyt. 
Kaupunginhallitus on 6.2.2017 päättänyt maanomistajan aloitteesta ryhtyä sel-
vittämään asemakaavan muutosta Vehkalahden Markunniemen alueella. 
Hanke edellyttää maankäyttösopimuksen laadintaa. 
Suunnittelualueen rajaus voi muuttua ja se voidaan tarvittaessa jakaa pienem-
piin hankkeisiin. 
Aseman ympäristössä on tehty rakennetun ympäristön inventointia kesän 
2019 aikana. Kaavasuunnittelu käynnistyy, kun strategisen yleiskaava on vah-
vistunut. 
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 Odottavat hankkeet 
 
Alle on koottu kaavahankkeita, jotka ovat kaavoituksen työlistalla, mutta joihin 
ei tällä hetkellä kohdistu merkittävää suunnittelupainetta. Suunnittelua jatke-
taan resurssien puitteissa.  
 

9. Sairaalantien-Tähtiniementien alue 
 

Kaupunginhallitus on 11.10.2010 § 284 päättänyt asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen laatimiseen ryhtymisestä Tähtiniemenrannan ja Oriseläntien vä-
lisellä alueella. Samalla alueelle on ollut määrättynä myös rakennuskielto, 
joka on kuitenkin päättynyt 11.10.2018.  
Lisäksi kaupunginhallitus on 29.8.2016 § 217 päättänyt käynnistää maanomis-
tajan hakemuksesta osaa korttelista 10 koskevan kaavanmuutosprosessin. 
Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 24.4.–
12.5.2017. Suunnittelualue voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin osiin. 
 



ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2019 

  

15 

 

 
 
 

10. Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki 
 

Hanke liittyy asemakaavan ajantasaistamiseen mm. katujärjestelyjen sekä 
korttelien käyttötarkoitusten osalta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.-
25.01.2016.  
 

 
 

 
 

11. Paltanmäki - Sukkavarras 
 
Kaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava erityisesti 
rakennetun ympäristön arvot huomioiden.  
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Paltanmäen alue on ollut mukana Kantatien 58 länsipuolisen alueen kaava-
hankkeessa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 
23.5.-6.6.2016. 
 

 
 
 

12. Hirsilän asemakaava 
 

Hankkeessa on kyse vanhentuneen 22.9.1972 hyväksytyn Hirsilän asemakaa-
van uusimisesta, sekä mahdollisesti kaavan laajentamisesta pohjoiseen kau-
pungin omistamilla alueilla.  
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ARVIO ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYDESTÄ 
 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän 
sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.  
 
Oriveden kaupungin tavoitteena on kaupungin tonttien osalta ollut noin viiden vuoden 
asemakaavoitettujen tonttien varanto. Tällä hetkellä omakotitontteja on kaupungin omis-
tuksessa kaavoitettuna ainakin viiden vuoden tarvetta vastaavasti. Kerros- ja rivitalotont-
teja on huomattavasti pidemmäksikin ajaksi.  
Tontteja on vanhastaan myös yksityisessä omistuksessa melko runsaasti, etenkin oma-
kotitontteja. Yksityisten omistamien tonttien käyttöön saamista on vauhdittanut vuodesta 
2008 voimassa ollut korotettu kiinteistövero. 
 
Myynnissä olevat kaavoitetut kaupungin omistamat tontit ovat nähtävillä kaupungin inter-
netsivuilla http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/tontit ja  
Oriveden karttapalvelussa. 
 
Orivedellä 20.8.2019 
 
 
Seppo Tingvall   
vt. kaavoituspäällikkö  
 

  

http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/tontit
http://orivesi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d798db588fc041469cf444e82a1b40ab


ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2019 

  

18 

 

Oriveden rantaosayleiskaava kaavoitettavat alueet 

 

Kaavoituskatsaus 2019 LIITE 


