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1.

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Oriveden keskustien itäpuolisen alueen asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tehtävänä oli suorittaa kaava-alueella maastokäynti, jossa tarkistetaan silmämääräisesti
havainnoiden alueen luontoarvot mahdollisten tarkempien selvitystarpeiden toteamiseksi. Viranomaisten toteamana alustavana arviona alueen luonteesta oli, ettei alueella kokonaisuudessaan
ennestään rakennettuna ole merkittäviä luontoarvoja. Asian varmistamiseksi on kuitenkin suoritettu maastokäynti. Mikäli tarkempaa selvittämistä edellyttäviä kohteita (esim. potentiaaliset liitoorava-, lepakko- tai viitasammakkoalueet tai harvinainen kasvillisuus) havaitaan, sovitaan tarkemmista selvitystehtävistä ja kaavahankkeen aikataulun päivittämisestä selvitystöiden edellyttämällä
tavalla erikseen. Työn on toteuttanut Oriveden kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy,
jossa työstä ovat vastanneet MMM, metsäekologi Heikki Holmén ja FT, ekologi Kaisa Mustajärvi.

Kuva 1. Selvitysalue. Aluerajaus punaisella

Orivesi on Pirkanmaalla sijaitseva 9360 asukkaan (31.12.2013) kaupunki, jonka Rajanaapureita
ovat Tampere, Kangasala, Ruovesi, Juupajoki, Jämsä ja Kuhmoinen. Oriveden keskus sijaitsee noin
41 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Orivedeltä on hyvät yhteydet eri suuntiin. Kaupungin
keskusta-alueen kautta kulkee valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään sekä kantatie 58 (Orivedentie)
Kangasalta Mänttään. Myös kantatie 66 lähtee Orivedeltä Pohjanmaan suuntaan. Rautatiepaikkakuntana Tampere-Jyväskylä -radan varrella, Orivedeltä pääsee junalla reilussa kahdessa tunnissa
Helsinkiin.

2.

MENETELMÄT
Alueelle tehtiin maastokäynti, jolloin 16.8.2018 selvitysalue kuljettiin jalkaisin läpi. Maastokäynnillä tarkasteltiin selvitysalueen luonnonympäristöä ja kartoitettiin tarve mahdollisille lisäselvityksille.

3.

TULOKSET
Alue on lähes kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Alueen kasvillisuus koostuu pääosin
puistojen, pihojen ja katujen vierusten kasvillisuudesta (Kuva 2).

Kuva 2. Puistoa Karoliinankujan ja Puistolankujan välisellä alueella

Laajin puistomainen alue sijoittuu Oriveden opiston pihapiiriin (Kuva 3). Alueelle sijoittuu muun
muassa useita suurikokoisia puistopuita ja puutarhakasveja. Alueen kasvillisuuden pohjakerros
on hoidettua nurmikkoa. Alueelle sijoittuu pienimuotoinen lampi. Lammen rannat eivät ole luonnontilaiset ja nurmialue ulottuu aivan lammen rantaan. Lampi ei ole silmämääräisesti arvoituna
erityisen soveltuva viitasammakon elinympäristöksi, mutta lajien esiintymistä ei voida varmuudella poissulkea ilman lajin kutuaikana tehtävää selvitystä.

Kuva 3. Oriveden opiston piha-aluetta

Selvitysalueen ainoa luonnontilainen osa sijoittuu alueen eteläosaan, Kirkkolahteen laskevan
Lepranojan varrelle (Kuva 4). Lepranoja virtaa Kirkkolahteen kapeassa puustoisessa kaistaleessa
asutusalueen läpi. Selvitysalueelle lepranoja sijoittuu Keskustien ja Kirkkolahden väliin, noin 60
metrin matkalle. Kaistale on luontotyypiltään kosteaa keskiravinteista lehtoa (Kuva 5). Kenttä- ja
pohjakerrosta hallitsee tiheä vuohenputkikasvusto ja puusto vaahterasta, rauduskoivusta ja harmaalepästä. Ojan reunametsässä on nähtävissä asutuksen tuomaa kulttuurivaikutusta, mikä on
heikentänyt ojan varren metsikön luonnontilaisuutta. Alueella esiintyy muun muassa haitalliseksi
vieraslajiksi luokiteltua jättibalsamia ja puutarhakarkulaisena punaherukkaa. Luonnontilaisuuden
heikentymisestä huolimatta ojan varren lehto on muuhun selvitysalueen luonnonympäristöön
verrattuna paikallisesti arvokas.

Kuva 4. Lepranojan varteen sijoittuva lehto

Kuva 5. Lepranojan varrelle sijoittuvan lehdon kasvillisuutta

4.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA LISÄSELVITYSTARVE
Alueen luonnonympäristö koostuu pääosin hoidetuista puistoista, pihoista ja kadun varsien kasvillisuudesta. Lepranojan varrelle sijoittuva puronvarsilehto on selvitysalueen ainoa huomionarvoinen
luontokohde, se on myös alueen ainoa luonnontilainen tai sen kaltainen alue.
Suurin yksittäinen puistomainen alue sijoittuu Oriveden opiston piha-alueelle. Piha-alueelle sijoittuu myös mahdollisesti viitasammakolle elinympäristöksi soveltuva lammikko. Viitasammakkoa voi
myös Kirkkolahden rannoilla (Kuva 6). Kumpikaan elinympäristöistä ei ole silmämäärin arvoituna
lajille erityisen soveltuva. Viitasammakoiden esiintyminen on syytä selvittää, mikäli lammikkoon
tai Kirkkolahden rantaan kohdistuu muutoksia. Mikäli maankäyttö ympäristöjen läheisyydessä pysyy nykyisen kaltaisena, ei selvittämiseen katsota olevan tarvetta.

Kuva 6. Kirkkolahden länsiranta

Alueelle sijoittuu vanhoja rakennuksia joissa voi esiintyä lepakoille päiväpiiloiksi soveltuvia koloja
tai rakoja. Kaavan luonteesta johtuen, koko selvitysalueen kattavan lepakkoselvityksen laatimisen
ei kuitenkaan arvioida olevan välttämätön. Mikäli vanhoihin rakennuksiin ja pihapiireihin kohdistuu
merkittäviä muutoksia (esimerkiksi rakennusten purkaminen) lepakkoselvitysten tarvetta voidaan
arvioida kohdekohtaisesti.

