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Asemanseudun ja Hiedan alueen kehittämisselvitys 

1 Työn tavoite ja tarkoitus 

Asemanseudun ja Hiedan alueen kehittämisselvityksessä tutkitaan Oriveden 
rautatieaseman ympäristöä ja siihen liittyvien Längelmäveden ranta-alueiden 

kehittämispotentiaalia. Kehittämisselvityksen tavoitteena on selvittää 
suunnittelualueen eri toimintojen yhteen sovittamista, tiiviin asumisen erilaisia 

mahdollisuuksia sekä Hiedan rannan sopivuutta joukkoliikenteeseen tukeutuvana 
tiiviin asumisen alueena. Työ liittyy samanaikaisesti käynnissä olevaan Oriveden 
strategiseen yleiskaavaan. 

Kehittämisselvityksessä kuvaillaan suunnittelualueen nykytilanne ja alueelle tehdyt 

suunnitelmat. Suunnittelualueen kehittämistä koskevat sisäiset ja ulkoiset 
vahvuudet ja heikkoudet on koottu yhteen SWOT-analyysillä. Koottujen tietojen 

perusteella on tehty neljä erilaista skenaariotarkastelua ja arvioitu niiden 
vaikutuksia. 

2 Suunnittelualueen kuvaus 

Selvitysalue sijaitsee Oriveden keskustaajaman etelälaidalla, muutaman kilometrin 
etäisyydellä keskustasta. Selvitysalueen ytimessä ovat Aseman ja Hiedan alueen 

lähiympäristöt, mutta skenaariotarkastelua tehdään huomattavasti laajemmalle 

alueelle ulottuen pohjoisessa Eräjärventien toiselle puolen ja etelässä Säynäniemen 
ja Karpin suunnalle. Selvityksessä huomioidaan myös laajempia 
kaupunkirakenteellisia kysymyksiä kuten valtatie 9:n liittymäratkaisut. 

 
Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta (MML 2018) 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (38) 

   

28.1.2019   

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

  

Selvityksen ydinalue on aseman ja Hiedan lähiympäristöissä. Selvityksen keskeiset 
haasteet liittyvät taajaman laidalle virittyvään rautatiehen. 1880-luvulla 

rakennettiin sekä itse rata että edelleen toiminnassa oleva rautatieasema. Samoihin 
aikoihin aloitti toimintansa radan toisella puolen oleva Hiedan saha, jonka toiminta 

jatkui 1980-luvulle. Asema, saha ja ympärille tullut teollisuus synnyttivät radan 
taajaman puolelle asutusta, pienteollisuutta ja lähipalveluita. Taajamasta radan 

taakse jääneet alueet säilyivät vähemmällä rakentamisella. Itäpuolelle jäävän 
ratapihan yhteydessä on radan itäpuolella tällä hetkellä puunkuormauspaikka. 

Längelmäveden rannalla toimii kaupungin huvivenesatama, yleinen uimaranta sekä 

seurakunnan leirikeskus. Pappilanlahdessa on laaja luonnonsuojelualue, jossa on 
lintutorneja ja laiduntavaa ylämaankarjaa. Alueella on siis hyvin monipuolisesti 
erilaisia toimintoja, joiden yhteen sovittaminen on välillä haasteellista. 

 
Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueen itärajalta Eräjärventien ja radan risteysalueelta. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (38) 

   

28.1.2019   

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 
Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueesta (1. Oriveden rautatieasema, 2. kenkätehdas, 3. 

sepelin lastausalue, 4. puutavaran lastausalue) 

 
Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueesta kohti pohjoista. 

1 

2 

3 

Längelmävesi 

4 
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2.1 Kaavatilanne 

Maakuntakaava 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 
kokouksessaan 27.3.2017. Pirkanmaan maakuntahallitus on päättänyt MRL 201 §:n 

nojalla maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin 
8.6.2017. 

Merkinnät 

Maakuntakaavassa Oriveden asemalle on osoitettu tiivistettävä asemanseutu –

merkintä ( ). Alueen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen 

yhdyskuntarakenteeseen, joka tukee raideliikennettä ja hyviä kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiä.  

Oriveden asemalle osoitetaan kohdemerkinnät maaliikenteen alue ( ) ja asema    

( ), joilla osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät ratapiha-alue ja 

rautatieliikenteen asema. Maaliikenne alue melukuormitus ei saa kasvaa ja 
jatkosuunnittelussa on otettava huomioon liityntäpysäköinnin tarpeet. 

Asemanseudulle osoitetaan kohdemerkintä puuterminaali ( ), joka Oriveden 
aseman kohdalla tarkoittaa ainespuuterminaalia. 

Suunnittelualueelle osoitetaan aluevarauksella pääosin taajamatoimintojen 
alueeksi ( ). Pappilanlahden alueelle osoitetaan suojelualue ( ) merkintää. 

Radan ja Längelmäveden väliin jäävälle kaistaleelle osoitetaan ehdollinen 

taajamatoimintojen alue ( ). Alueen toteutuminen taajamatoimintojen alueena 
edellyttää ensin liikennejärjestelyjen sekä maaperän kunnostustoimien 
ratkaisemista. 

 
Kuva 5. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (Pirkanmaan liitto) 
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Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee Huppionvuori, joka maakuntakaavassa on 

osoitettu kallioalueeksi ( ), jolla osoitetaan valtakunnallisesti erittäin arvokas 

kallioalue. Satamaradan päähän osoitetaan kohdemerkintä satama/venesatama      
( ) ja Pappilanselän länsirannalle kohdemerkintä suojelualue ( ).  

Suunnittelualueelle osoitetaan virkistysyhteys ( ) merkintä, joka yhdistää 
Hiedan virkistysalue ( ) kohdemerkinnän ja Iso Teerijärven virkistysalueet. 

Alueen läpi kulkee päärata ( ) ja kantatie 58 ( ). Veneväylä-merkinnällä        
( ) osoitetaan yleinen kulkuväylä saha-alueelta Längelmävedelle.  

Alueen kehittämiseen liittyy merkittävästi Hiedasta länteen suuntaavan 

Yliskyläntien liittymä valtatielle 9. Liittymään on maakuntakaavassa osoitettu uusi 

eritasoliittymä ( ), jonka ajoitus ja rahoitus ovat vielä epävarmoja. 

Maakuntakaavan merkinnät tukevat alueen kehittämistä, mutta jättävät vielä 
toimintojen välisiä ristiriitoja ratkaisematta. 

Maakuntakaavan nykytilanne 

Maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä (27.3.2017) valitettiin Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kumoaa antamassaan 
päätöksessä (23.5.2018) Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 eräiden 

kaavamerkintöjen osalta. Kaksi eri tahoa on valittanut Hämeenlinnan hallinto-
oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yksi hallinto-oikeuden 

päätöksellä kumottu kaavamääräys on Oriveden aseman alueelle osoitettu 
puuterminaali-merkintä.   
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Maakuntakaavaan liittyy liikennejärjestelmän kuvauskartta, jossa Orivedelle on 

osoitettu kehitettäväksi henkilöraideliikennettä sekä teiden joukkoliikenteen 
laatukäytävä. Orivesi on suunnitelmassa asemanseutukeskus. 
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Tampereen seudun rakennesuunnitelma 

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 17.12.2014. 
Kyseessä on Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä 
tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. 

Suunnitelmassa aseman seutu on esitetty uutena/merkittävästi kehitettävänä 
asuinalueena. Sekä keskustaan että aseman seudulle on molempiin mitoitettu 1000 

uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Taajamajunaliikenne ulottuu 
suunnitelmassa keskustan seisakkeelle asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAL-sopimus 

Rakennesuunnitelma 2040:n kärkitoimenpiteet on sisällytetty Tampereen seudun 
kuntien ja valtion väliseen MAL-aiesopimukseen. Sopimuskausi on 2016-2019. 

Valtio osoittaa Tampereen kaupunkiseudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. 

Painopiste kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisessa on joukkoliikenteeseen 
tukeutuvien alueiden täydennysrakentamisessa. 
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Osayleiskaava 

Oriveden keskustaajamassa on oikeusvaikutukseton osayleiskaava vuodelta 1988. 
Kaavassa maankäytön pääkäyttötarkoitus jaksottuu radan Längelmäveden puolella 

melko selkeästi. Pappilanlahden suojelualuetta seuraa Hiedan virkistysalue. 
Sataman vieressä on sahan teollisuusalue. Säynäniemen ympäristö on maa- ja 
metsätalousaluetta, jonka keskelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet. 

 
Kuva 6. Ote Oriveden keskustaajaman oikeusvaikuttomasta yleiskaavasta (Orivesi) 

Oriveden kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 käynnistää oikeusvaikutteisen 

strategisen yleiskaavan laadinnan koko kaupungin alueelle. Strategisessa 
yleiskaavassa tarkastellaan maankäytön tulevia suuntia ja painopisteitä. Kaavassa 

tarkastellaan myös Hiedan ja Aseman ympäristön kytkeytymistä laajemmin 

kaupunkirakenteeseen. Strateginen yleiskaava ja tässä raportissa esitelty selvitys 
luovat yhdessä pohjaa Hiedan ja Aseman seudun suunnittelulle ja päätöksenteolle. 
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Asemakaava 

Asemanseudun länsipuolinen alue on asemakaavoitettu kokonaan. Radan 
pohjoispuolelle on kaavoitettu puskuriksi korttelialueita erilaisen teollisuuden ja 

liikerakentamisen käyttötarkoitusta varten. Puskurin takana on pientalovaltainen 
asuntoalue. 

 
Kuva 7. Ote Oriveden ajantasa-asemakaavasta 

 
Kuva 8. Ote Oriveden ajantasa-asemakaavasta 
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Suunnittelualueen itäosassa, Eräjärventien itäpuolella, on voimassa Vehkalahden 

asemakaava (Kuva 9). Radan varressa sijaitsee maisemallisesti arvokkaita 
peltoalueita (MA) ja Venehjoki (W). Joenmutkan MA-alueelle on haettu 

asemakaavan muutosta, jonka myötä viereinen erillispientalojen korttelialue 
laajenisi.  

 
Kuva 9. Ote Vehkalahden asemakaavasta. (Oriveden kaupunki) 
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Oriveden vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa esitetään Oriveden asemanseudun 

asemakaavojen päivittämistä sekä asemakaava-alueen laajentaminen 
asemanseudun ympäristöön. Päivittämisellä pyritään ajantasaistamaan 

asemanseudun olemassa olevaa rakennuskantaa ja teollisuuskortteleiden 
käyttötarkoituksia sekä tarkistamaan alueen liikennejärjestelyjä. (Kuva 10) 

 
Kuva 10. Ote Oriveden kaupungin kaavoituskatsauksesta 2017 
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2.2 Maanomistus 

 
Kuva 11. Suunnittelualueen ydinosan maanomistus. Sinisellä on merkitty Oriveden 
kaupungin ja keltaisella valtion omistamat maat. Laaja keltainen alue Längelmäveden 

rannalla on suurelta osin Pappilanlahden luonnonsuojelualuetta. 
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2.3 Palvelut 

Aseman lähiympäristön palvelut 

Oriveden asemalla pysähtyy päivittäin useita henkilöliikenteen junavuoroja. Alue 

on keskustaajaman etelälaidalla, kevyen liikenteen keinoin jo melko kaukana 
Oriveden keskustan palveluista. Aseman ympäristön palvelut ovat monien 

vastaavien keskittymien tapaan heikentyneet palvelurakenteen ja 
elinkeinorakenteen yleisen muutoksen siivittämänä. Aseman ympäristössä toimii 
kuitenkin edelleen päivittäistavarakauppa, lounasravintola ja päiväkoti. 

Virkistyspalvelut 

Hiedan entisen sahan lähistöllä on Oriveden pienvenesatama (yksityinen) sekä 
yleinen Hiedan uimaranta. Pappilanniemen kärjessä toimii seurakunnan leirikeskus, 

jonka lähellä on Pappilanlahden suojelualueen alueella oleva lintutorni. 
Naurissaaressa Maakuntakaavan ehdollisen taajama-alueen etelälaidalla toimii 

Säynäniemen leirintäalue. Hiedan sahan raunioita käytetään jonkin verran airsoft-
pelialueena, joskin käyttö on ollut viime vuosina turvallisuuskysymysten vuoksi 
vähäistä. 

Muita julkisia palveluita 

Lähimmät koulut ovat Rovastinkankaalla ja Karpinlahdessa. Terveyskeskus on 
Kiikanmäellä, Kirkkolahden eteläpuolella. Terveyskeskuksen lähiympäristöön on 
suunnitteilla tulevaa palveluasumista. 

2.4 Väestö ja työpaikat 

Viimeisen 10 vuoden tarkastelussa Oriveden Aseman taajaman väestökehitys on 

painottunut eteläosiin. Väkiluku on kasvanut Laitamon, Lehtikankaan ja 
Rovastinmäen alueilla. Kirkkojärven eteläpuolella sen sijaan väkiluku on ollut 

laskeva. Keskustaan ja maaseutuun verrattuna Asemanseudulla ikärakenne on 
nuori. 

Aseman taajaman merkittävin työpaikkakeskittymä on terveyskeskuksen ympärillä 
Kiikanmäessä, jossa on n. 200 työpaikkaa. Näistä 150 on terveys- ja sosiaalialalla.  
Myös jonkin verran teollisuutta on.  

2.5 Liikenne 

Oriveden asema sijoittuu kantatien 58 läheisyyteen. Tie kulkee Kangasalta 

Oriveden taajaman läpi Keuruulle ja edelleen Kärsämäelle. Kantatie 58 on pääväylä 
Oriveden taajaman halki ja yhteys Oriveden pohjoisosista asemalle. Tie on 

taajama-alueella varustettu kävelyn ja pyöräilyn väylällä. Kantatieltä asemalle 

johtaa Asematie. Kantatien 58 liikennemäärä Oriveden aseman kohdalla on noin 
2770 ajoneuvoa vuorokaudessa, raskaan liikenteen osuus on noin 7,2 % (n. 200 

ajoneuvoa) ja Asematiellä noin 740 ajoneuvoa, raskaan liikenteen osuus on noin 
2,1 %. Aseman jälkeen kantatien liikennemäärä nousee noin 4150 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Kantatietä 58 on kehitetty vuoden 2018 aikana.  

Asemalle on yhteys valtatieltä 9 Yliskyläntien kautta. Tämän tien liikennemäärä on 
noin 930 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 4,3 %.  

Vuonna 2018 Kangasalan ja Oriveden välisellä tieosuudella on parannettu tien 
kantavuutta ja uusittu päällystettä. Vuonna 2014 vt 9:n ja kt 58 eritasoliittymään 
on toteutettu kiertoliittymä keskustan puoleisen rampin päähän.  
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Oriveden aseman ohi kulkee Tampere – Jyväskylä rata. Asema on risteysasema, 

Orivedeltä erkanee Haapamäen kautta Seinäjoelle kulkeva ratayhteys. 
Haapamäenradan varrella on Oriveden keskustan seisake.  

Oriveden asema on hyvin saavutettavissa maantieliikenteellä. Kantatien 
liikennemäärät ovat maltilliset ja tiellä ei ole tiedossa olevia ongelmia liikenteen 

toimivuuden tai sujuvuuden osalta. Aseman alueelta suorin yhteys valtatielle 9 
kulkevan Yliskyläntien ja valtatien 9 liittymä on ongelmallinen toimivuuden osalta. 

Liittymästä on hankalaa kääntyä vasemmalle Tampereen suuntaan, sillä valtatien 
9 liikennemäärät ovat jo niin korkeat, että kääntymistä voi joutua odottamaan 

pitkään. Tästä syystä linja-autoliikenne ei enää käytä tätä yhteyttä, sillä sen käyttö 
vaikeuttaa aikataulussa pysymistä.  

Oriveden aseman yhteydessä sijaitsevan puuterminaalin liikenne kulkee 
Satamarannantien kautta. Tie on kapea ja siinä on todettu liikenne-

turvallisuusongelmia mm. koululaisten ja raskaan liikenteen kohtaamisten osalta. 
Tiellä on tunnistettu myös pöly- ja tärinähaittoja.  

Puuterminaalin kautta kuljetetaan noin 300 000 kuutiota puuta vuodessa. 
Terminaalista lähtee joka arkipäivä kokojuna, eli 24 vaunullista puuta. 

Kelirikkoaikaan varautuminen aiheuttaa sen, että liikenne puuterminaaliin on 
vilkkaampaa ennen kelirikkokautta, jotta puun kulku teollisuudelle turvataan. 

Kelirikkoaikana kaikilta metsäteiltä ei saada kuljetettua puuta, tällöin liikenne 
puuterminaaliin voi olla hiljaisempaa, jos puuta ei saada kerättyä kantavan 
tieverkon piiristä.  

Puukuljetuksille on tärkeää myös yhteys valtatielle 9. Yliskyläntien kautta kulkeva 
liikenne on pois Oriveden keskustan läpi kulkevasta liikenteestä. 

Valtatien 9 kehittäminen, joka vaikuttaa myös Oriveden aseman 

saavutettavuuteen, on edennyt suunnittelun osalta. Pirkanmaan ELY-keskus on 
laatinut yleissuunnitelman valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja 

Oriveden eritasoliittymän välille. Yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2010. 
Vuonna 2013 Suinulan ja Käpykankaan sekä Yliskylän ja Orituvan välille 

valmistuivat keskikaiteellisten ohituskaistojen tiesuunnitelmat. Alkuvuodesta 2017 
valmistui yhteysvälin kehityskäytäväselvitys.  

Vuonna 2018 valmistui Oriveden ja Kangasalan kaupunkien kehittämissuunnitelma 
valtatie 9 välillä Kangasala Tarastejärven liittymä-Orivesi. 

Kehittämissuunnitelmassa selvitettiin alueen kehittämispotentiaali ja vahvistettiin 
valittujen kehityskohteiden profiloitumista tulevaisuuden elinkeinotoiminnan 

kehittämisen painopisteinä. Tämän työn yhteydessä ilmani, että Yliskylän alueen 
kehittäminen edellyttää eritasoliittymää valtatien 9 ja Yliskyläntien liittymään.  
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2.6 Puukuormaus ja sepelinlastaus 

Liikennevirasto hallinnoi Oriveden Satamarannan yksityistien läheisyydessä 
puunkuormausaluetta ja sepelinlastausaluetta. 

Puunkuormausalue toimii raakapuun varastointi- ja lastauspaikkana. 

Puunkuormausalueen pinta-ala on 3 ha. Puunkuormausaluetta käytetään kuuden 
metsäyhtiön tai muun puun ostajan hankkiman puun kuormaukseen. Raakapuu 

tuodaan rekoilla alueelle metsäyhtiöiden toimesta. Rekoista puut lastataan 

puukasoihin, minkä jälkeen raakapuu lastataan juniin poiskuljetettavaksi. 
Metsäyhtiöt tilaavat rautatiekuljetukset VR yhtymältä. 

 
Kuva 12. Ilmakuva Oriveden puunkuormausalueesta. 

Yhden junan lastaus kestää 6-8 tuntia ja tapahtuu pääsääntöisesti klo 7 ja 21 

välisenä aikana. Yhteen junaan mahtuu 1 500 m3 puutavaraa, joka tarkoittaa n. 
30 rekkakuormaa. Alueella tarvitaan varastotilaa, sillä kaikkea puuta ei ehditä 

tuomaan lastattavaksi suoraan junavaunuihin. Puutavaran kierto varastossa 
vaihtelee muutamasta viikosta puoleen vuoteen riippuen puutavaralajista ja 
vuodenajasta. 

Puuta tuodaan alueelle n. 50 kilometrin etäisyydeltä. Raakapuun ajo metsästä 

tapahtuu suoraan kuormausalueelle. Pääosin puuta tuodaan alueelle päiväsaikaan, 
mutta jonkin verran tuodaan myös öisin ja viikonloppuisin. Junavaunuja tuodaan ja 

haetaan kaikkina viikonpäivinä, mutta aikatauluihin vaikuttaa vilkkaasti 
liikennöidyn Tampere-Jyväskylä –radan raideliikennekapasiteetti. Alueella on ollut 
puunkuormaustoimintaa useamman vuosikymmenen ajan. 

Oriveden puunkuormausalue kuuluu valtakunnalliseen puunkuormauspaikkojen 

tavoiteverkkoon. Vuonna 2011-2012 puunkuormauspaikkojen tavoiteverkkoon. 
Vuonna 2011-2012 puunkuormausalue kunnostettiin, ja alueella on siten tehty 

kaikki tarvittavat kunnostustoimet. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta laajentaa 
kuormausaluetta. Nähtävissä ei ole kuormausmäärien kasvua, mutta mahdollinen 
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puumäärien kasvu ei edellytä kuormausalueen laajentumista. Todettakoon 

kuitenkin, että vuonna 2011 laaditun raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkoja 
koskevan selvityksen ajantasaistaminen on käynnissä. 

Puukuormausalueen koillispuolella on sepelinlastaukselle varattu alue. 
Sepelinlastausalue palvelee ratatöissä tarvittavan sepelin välivarastointi- ja 

lastausalueena. Sepelinlastausta on ollut alueella noin 1960-luvulta lähtien. 
Ratatöissä tarvittava sepeli on erikoistuote, jota valmistetaan harvoin ja siksi vaatii 

varastointitilaa. Sepeli tuodaan alueelle rekoilla ja lastataan juniin. Sepelinlastaus 
ajoittuu kunnossapidon osalta pääosin keväälle, mutta radan 
rakentamishankkeiden tarvitsemaa sepeliä on lastattu myös muina vuodenaikoina. 

Lähialueen asukkaat ovat kokeneet puunkuormauksen ja sepelinlastauksen 

aiheuttavan melu- ja tärinähaittoja. Tähän liittyen alueelle on tehty vuonna 2017 
melu- ja tärinäselvitykset (Selvitys puunkuormauksesta ja sepelinlastauksesta 

Oriveden Satamarannantiellä, Liikennevirasto 2017). Mittausten tulosten 
perusteella melun ja tärinän ohjearvot asuinkohteille eivät ylity. Haitta on kuitenkin 

havaittavissa. Satamanrannantien asukkaat kokevat myös toiminnasta aiheutuvan 
pölyhaittaa. 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on esitetty maakunnan puuterminaaliverkko, 
johon Oriveden aseman kuormauspaikka kuuluu. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 

kumonnut (23.5.2018) Oriveden asemanseudun puuterminaalin kaavamerkinnän. 
Maakuntakaavan hyväksymispäätöksen käsittely jatkuu tällä hetkellä 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

2.7 Pilaantuneet maat 

Rautatien ja Längelmäveden välisellä alueella sijaitsi noin 100 vuoden ajan Hiedan 

saha. Sahatoiminta loppui alueella vuonna 1985, jonka jälkeen rakennukset ovat 

olleet mm. tuhopolton kohteena. Alueella on vuosien varrella tehty paljon maaperän 
pilaantuneisuutta koskevia tutkimuksia, mutta kunnostustoimenpiteitä ei ole 
suoritettu.  

Vuonna 2013 alueella tehtiin maaperätutkimuksia. Alueen maaperä on pilaantunut 
sahalla käytetystä puunsuoja-aineesta ja CCA-kyllästeistä. Tutkimusten perusteella 

pilaantunutta maa-aineista on saha-alueen pintamaassa (0,0 - 2,0m). Alueelle 

tuolloin tarkastellun käyttöönoton virkistysalueena tai teollisuutta palvelevana 
terminaalina todettiin vaativan riskinhallintatoimia.  

Vuonna 2014 valmistuneessa Hiedan sahan kunnostussuunnitelmassa esitetään 

alueen rakennusten purkamista, massanvaihtoa (2100 m2) ja pilaantuneiden maa-
aineisten peitto (4900 m2). Alustavan kustannusarvion mukaan sahan alueen 
kunnostuskustannukset virkistyskäyttöön olisivat yhteensä 630 000 euroa.  
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Kuva 13. Sahan alueella tehtyjen maaperätutkimusten alueet. 

Kuvassa 13 on esitetty pilaantuneisuuteen liittyviä selvityksiä. Valkoisella esitetään 
alueet, joilta on tehty selvityksiä. Punaiset alueet ovat selvitysten valossa alueita, 

joiden jatkokäyttö asumis- tai virkistystoiminnassa edellyttää perusteellisia 
toimenpiteitä kuten maanvaihtoa. Keltaisella osoitettujen alueiden pilaantuneisuus 
ei ole yhtä selkeätä, vaan näillä alueilla tulee tehdä jatkoselvityksiä. 

Ratapihan viereisen puunkuormaus- ja sepelinlastausalueen osalta maaperän 

pilaantuneisuutta on käsitelty vuoden 2017 Liikenneviraston selvityksessä 
puunkuormauksesta ja sepelinlastauksesta Oriveden Satamarannantiellä. 

Toimintahistorian perusteella ei ole oletettavissa, että maaperässä olisi haitta-
aineita. Tästä johtuen puunkuormausalueella eikä sepelinlastausalueella ole tehty 
maaperän haitta-aineselvityksiä. 

Tarkastelualueella ei ole arvokkaita pohjavesialueita. 

Alueelta on tehty seuraavat maaperän pilaantuneisuuteen liittyvät tutkimukset: 

 Oy Nokia Ab on ottanut velvoitetarkkailuohjelman 20.12.1979 mukaisia 

pinta- ja pohjavesinäytteitä vuosina 1980 – 1985. 

 Hiedan saha-alueen tutkimukset 1989, Oriveden kaupunki, Ahto Penttinen 
ja Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 

 Selvitys entisen saha-alueen kloorifenoli- ja CCA-likaantumisesta. 
Insinööritoimis-to Paavo Ristola Oy 21.1.1991 

 Dioksiinien ja furaanien tutkimustulokset 1996 
 Muistio 3.5.1999: Tarkastus- ja näytteenottokäynti Hiedan sahalla 

 Historiaselvitykset 14.5.1992, 11.11.1994 ja lehtiote Oriveden joulu 1996 
 Hiedan sahan lautatarhan maaperätutkimus. Paavo Ristola Oy 2.2.1994 

 Kaivovesitutkimus 4.8.1999 Hiedantie 12 

 Kloorifenolitutkimus 5.4.2006 Raimo Kuivajärven tontilla 
 Ympäristötekninen tutkimus Senaatti-Kiinteistöt Orivesi, Hiedanmäki, 

Golder Associates Oy 11.6.2009 
 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma. Versowood Oy 

Hiedan saha, Orivesi, Vahanen Environment Oy 2014 
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 Ympäristötekninen selvitys. Insinööritoimisto Geotesti Oy 26.6.2006 

 Asemajärjestelyt, ympäristötekniset toimenpiteet, toimenpideraportti 
12.12.2007, Oriveden ratapiha. Ratahallintokeskus, Golder Associates Oy 

 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.1.2011. Päätös 

pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Ratalinja Tampere-Orivesi sekä 
Oriveden ratapiha 

 Ympäristötekninen työohje - radan kunnossapitotyöt 2017. Golder 
Associates Oy 17.3.2017 

 
2.8 Kunnallistekniikka 

Alue jatkaa Oriveden keskustaajamaa ja on siten kohtuullisen hyvin liitettävissä 
olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. 

Kaupungin teknisen toimen vuonna 2011 antaman alustavan arvion perusteella 

vesihuollon ja kokoojakadun rakentaminen Hiedan alueelle maksaisi noin 1000 
euroa/metri, jolloin kokonaiskustannus noin 1, 5 kilometrille olisi noin 1,5 miljoonaa 
euroa. Tehokkaamman käytön kynnyskustannukset ovat siten varsin suuret. 

2.9 Maaperä 

 
Kuva 14. Maaperäkartta 1:20000 (GTK 2018) 

 

Hiedan sahan 
maaperä on 

hiesua 
(violetti väri) 

 

Hiekkamoreeni 

(vaalea sävy) 
Kalliomaa 

(punainen) 

 

Karkea hieta 
(keltainen) 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 20 (38) 

   

28.1.2019   

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

2.10 Tulvakysymykset 

Alue ei ole merkittävää tulvariskien ydinaluetta. Kuitenkin kerran 1000 vuoden 
aikana luokiteltava tulvariskialue ulottuu pappilanlahden luonnonsuojelualueelle ja 
radan yli rakentamattomille pelloille. 

 
Kuva 15. Tulvavaaravyöhykkeet Vesistötulva 1/1000a (SYKE 2018) 
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2.11 Kulttuuriympäristö 

Kivikauden asukkaista on merkkejä Vehkalahdella ja Venehjoen vaiheilla. Vanhin 
tieto pysyvästä asutuksesta on pappilasta 1460-luvulta. Kangasala-Orivesi –

maantien varressa on ollut myös Säynäjoen kartano ja joitakin Yliskylän tiloja. 
Rautatien myötä aseman läheisyyteen syntyi teollisuutta, niiden palveluksessa 

olevien omakotitaloja sekä monenlaisia palveluita. Sotien jälkeen Pappilankankaalle 
rakennettiin rintamamiestaloalueita. Arvokkaat kulttuuriympäristöt ovat lähinnä 

maatiloja, pappila, kartano, rautatieasema, teollisuusympäristöjä ja yhtenäisiä, eri 
aikojen asuinalueita. (Kumpuja ja kivinavettoja / Oriveden 
kulttuuriympäristöohjelma 2003) 

 

 

 

  

Vehkalahti 
 Kylätie kivisiltoineen 

 Pienipiirteistä 1900-luvun alun 
rakennuskantaa 

 Vehkalahden entinen kansakoulu 
 Sillanpään rakennus 

 

Naulatehtaan alue 
 Toiminnassa oleva tehdasalue 

 Kerrostumat 1800-luvun 
lopulta nykyaikaan 

 Kukkulan päärakennus 
 Koekäyttöhalli 

 Asuntola 
 

Rautatieasema 

 Rata ja asema 1880-luvulta 
 Valtakunnallisesti arvokas 

RKY-alue 
 Aseman ravintolarakennus, 

funktionalismi 

  
 Hiedan saha 

 Toimi 1880-luvulta 1980-
luvulle 

 Oriveden ensimmäisiä ja 

suurimpia sahoja 

 Rakenteita/jäänteitä jäljellä 

Tiiliruukinmäki 
 Myöhemmin 

täydennettyä 
mäkitupa-aluetta 

 

Hiedanmäki 

 Kangasala-Orivesi 
maantien vanhaa 

tienvarsiasutusta 
 

Varismäki 

 Kauniisti 
rinnemaastoon 

sijoitettu asuinalue 
 

Koivisto 
 Yhtenäinen 

asuinalue 

 

Oravatien talot 
 Jälleenrakennuskauden 

yhtenäinen asuinalue 
 

Säynäjoen kartano 

 Päärakennus 
 Puukuja 

 

Karppila 
 Pihapiiri 

 

Pappila 
 Päärakennus 1918 

 Pappila jo mahdollisesti 1400-luvulla 
 Pajalan rakennusryhmä 

 Paavolan pihapiiri 
 

 Eskolan ja Anttilan 

kantatilat 
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Kuvaus (Oriveden rautatieasema, RKY) 

Oriveden rautatieasema on Tampere-Vaasa radan IV luokan, myöhemmin III 
luokan asema, jossa on hyvin säilynyt asemarakennus radan rakentamisajalta 1883 
sekä monipuolinen asema-alueen rakennuskanta. 

Rakennukset muodostavat rivistön Asematien varteen Längelmäveden tuntumassa. 

Asema-alueella on useita asuin- ja talousrakennuksia kuten rivitaloja 1940-luvulta. 
Veturitalli sijaitsee radan eteläpuolella. 

 
Kuva 16. Oriveden rautatieaseman RKY-alueen rajaus 

Historia (Oriveden rautatieasema, RKY) 

Tampere-Vaasa -rata linjattiin teollisuuden tarpeita ajatellen. Radan linjaukseen ja 

rakentamiseen Näsijärven itäpuolelta eli Oriveden kautta vaikuttivat tehtailija Gösta 

Serlachius Mäntästä ja valtiopäiväedustaja Agathon Meurman Kangasalalta. Rata 
oli osa Helsingin ja Pohjanmaan välistä päärataa. 

Tampere-Haapamäki rata valmistui 1882 ja vihittiin käyttöön syksyllä 1883. 

Samana vuonna valmistuivat ensimmäiset Oriveden asema-alueen rakennuksista; 
asemarakennus, kaksoisvahtitupa sekä talousrakennuksista kellari ja liiteri. 

Asemarakennusta laajennettiin 1910. Muut rakennukset valmistuivat 1900-1942 
välisenä aikana. Pistoraide Oriveden satamaan vedettiin 1890. 

Oriveden asemalta Päijänteen vesiyhteyksien äärelle kulkevaa rataa alettiin 
suunnitella 1930-luvun alussa ja Orivesi-Jämsänkoski -radan työt käynnistettiin 

vuoden 1938 lopussa. Toisen maailmasodan vuoksi lopullinen valmistuminen kesti 
vuoteen 1953 asti. Radan kustannuksista vastasi valtion lisäksi Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy. 

Tampere-Parkano- Seinäjoki -rata valmistui 1971 ja Orivesi jäi syrjään Helsingistä 

Pohjamaalle johtavalta pääradalta. Oikorata Orivedeltä Jämsän kautta Jyväskylään 
valmistui 1977. 
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2.12 Luonto 

Aseman vastaisella rannalla sijaitsee pappilanlahden luonnonsuojelualue. Alueella 
on lintutorni. 

 
Kuva 17. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040. Kuvassa Pappilahden suojelualue. 

Säynäniemessä sijaitsee kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta: Runebergin 
mäki sekä Mustakorpi. Kantatien 58 pohjoispuolella sijaitseva Huppionvuori on 
valtakunnallisesti erittäin arvokas kallioalue. 

 
Kuva 18. Suunnittelualueella on kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta ja arvokas 
geologinen muodostuma. 
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3 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jota käytetään yleisesti erilaisten 
strategioiden laadinnassa, ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Analyysissä tunnistetaan Hiedan ja Aseman ympäristöjen 
kehittämistä koskevat sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset 
mahdollisuudet ja uhat. Tiivis SWOT-kooste on koottu seuraaville sivuille. 

Taulukko 1. Hidan ja Aseman ympäristön SWOT-analyysi. 

Vahvuudet Heikkoudet 

Kunnallistekniikka Toimintojen väliset ristiriidat 

Väestö ja työpaikat Ympäristöhäiriöt 

Nykyiset palvelut ja toiminnat Saavutettavuuskysymykset 

Vesistö Rakennettavuus 

Kulttuuriympäristö ja maisema Maanomistus 

Mahdollisuudet Uhat 

Raideliikenne Kustannusriskit 

Ilmastotavoitteet 
9-tiellä Yliskyläntien eritasoliittymän 

toteutumisen epävarmuus 

Asumispreferenssit Toimintojen ristiriidan kasvu 

Matkailun ja hyvinvoinnin paikka Oriveden keskusta 

Puuterminaali Palveluiden häviäminen 

Maakuntakaavoitus, seutusuunnittelu  
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3.1 Vahvuudet 

Kunnallistekniikka 

Hiedan alue jatkaa käytännössä Oriveden keskustaajamaa, joten kunnallistekniikka 

on suhteellisen lähellä. 
 

Väestö ja työpaikat 

Aseman taajamassa väestön kehitys on viime aikoina painottunut aseman läheisille 

pientalovoittoisille alueille. Aseman taajaman eteläalueilla on siis vetovoimaa. 
 

Nykyiset palvelut ja toiminnat 

Alueella on aktiivista toimintaa kuten päivittäistavarakauppa, virkistyspaikkoja ja 
Karpin koulu. Myös aseman pohjoisen taajaman palvelut ovat saavutettavissa. 

Virkistys- ja matkailutoimintoja ovat luonnonsuojelualueet ja lintutorni, uimaranta 
ja yksityissatama sekä Säynäniemen leirintäalue. 

 

Vesistö 

Alueella on paljon vesistöön liittyviä virkistystoimintoja kuten satama, uimaranta, 
seurakunnan virkistyspaikka ja luonnonsuojelualue lintutorneineen. Alue on 

Oriveden keskustaajaman keskeinen potentiaalinen rantarakentamisen alue. 

 

Kulttuuriympäristö ja maisema 

Asema ja sen lähiympäristön arvokas kulttuuriympäristö muodostavat potentiaalia 
alueen identiteetin rakentamiselle. Myös hyvään ilmansuuntaan avautuvat 

järvimaisemat ja katveinen luonnonsuojelualue ovat vetovoimaisia. 
 
 

 

 

  

Asema 
saavutettavuus, 

identiteetti 
lähipalvelut 

Vesistö 

Maisemat 
Virkistys 

Vesiliikenne 
 

Hieta 
Rakentamatonta 

maata 
 

Satama 
ja uimaranta 
 

Luonnonsuojelualueet 

virkistyspaikka 

 

58-tie 

Keskeinen kulkuväylä 

lähellä aluetta, bussit 
ja pyörätie 

 

Raide 
Saavutettavuus, 

Yritystoiminta, 
raide on pitänyt alueen 

rakentamattomana 
 

Koulu 
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3.2 Heikkoudet 

Toimintojen väliset ristiriidat 

Radan ja puutavaraterminaalin aiheuttamat ympäristöhäiriöt ja liikenne vaikuttavat 

virkistys- ja asuintoimintoihin heikentävästi. Virkistys- ja asuintoiminnot 
aiheuttavat puutavaraterminaaliin liittyvälle toiminnalle vastaavasti rajoituksia. 

Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella on erityisesti sahan ympäristössä pilaantunutta maaperää, joka 

on aiheuttanut rajoituksia alueen toiminnan kehittämiselle. Asuinrakentamisen 
kannalta haasteita aiheuttavat myös radasta johtuvat melu sekä tärinä, jotka 
nostavat rakentamisen kustannuksia. 

Saavutettavuuskysymykset 

Rata aiheuttaa alueella melun ja tärinän lisäksi liikkumisen estevaikutuksia. Pääsy 

virkistyspaikkoihin edellyttää yleensä kiertoreittiä. Alueen kehittäminen matkailun 

tai asumisen kohteena edellyttäisi saavutettavuuden parantamista, mikä 
tarkoittaisi uutta katuyhteyttä radan ali tai yli. Alituksen kannalta haasteita 

aiheuttaa maaperän laatu ja vesiolosuhteet. Myös aseman saavutettavuus 
pyöräillen voisi olla parempi. 

Rakennettavuus 

Tarkastelualueen ydinalueella parhaan rakennettavuuden omaavat paikat ovat 

pitkälti käytössä, ja vapaa alue on pitkälti alavia peltotilkkuja tai ranta-aluetta. 
Myös tulvariskit on huomioitava. 

Maanomistus 

Kaupungilla on alueella runsaasti omistuksessa rakentamatonta maata, mutta 
toisaalta maanomistus on pirstaleinen. Laajempien kokonaisuuksien kehittäminen 
edellyttää ponnistuksia ja vuorovaikutusta. 

 

  

Radan estevaikutus 

 

Puukuormaus 

Yhteensovittamisen 

haasteet muiden 
toimintojen kanssa 

 

Kapea paikka 
Alueen yhdistäminen 

Säynäniemestä Hietaan 
voi olla haasteellista 

 

Heikko maaperä 

Vapaiden peltoaukeiden 
rakentaminen ja radan 

alitukset voivat olla 
haasteellisia 

 

Maaperän 

saastuneisuus 
Hiedan sahan alue 
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3.3 Mahdollisuudet 

Raideliikenne 

Asemalta kestää junalla 25 minuuttia Tampereelle ja reilun tunnin Jyväskylään. 

Aseman seudulla on potentiaalia asumisen, työpaikan ja tapahtumien paikkana, 
josta on nopeat julkiset yhteydet molempiin kaupunkeihin. Asema on myös 

pohjoiseen ja Mänttään suuntaavalla raiteella, jolle on suunniteltu raideliikenteen 
kehittämistä. Pendelöintiä ja lähimatkailua voisi tapahtua myös Ylä-Pirkanmaan 

alueella. Kaupungistuminen ilmiönä tukee raideliikenteen hyödyntämistä. 
 

Ilmastotavoitteet 

Raideliikenne, taajaman tiivistäminen ja lähimatkailun edistäminen vastaavat 
ilmastotavoitteisiin. Tämä voi olla myös perusteena rahoituksen saamiseen alueella 

tehtäviin kehittämishankkeisiin. Oriveden strategisen yleiskaavan 
kaupunkilaiskyselyssä nousi erityisesti esille oriveteläisten toive kulkea enemmän 

junalla. 
 

Asumispreferenssit 

Taajamien rantojen rakentaminen on suosiossa. Orivedellä Hiedan alue on 

tällaiselle rakentamiselle ainoa mahdollinen paikka.  

 

Matkailun ja hyvinvoinnin paikka 

Alueella on jo pieniä matkailun ja hyvinvoinnin paikkoja, joita voidaan kehittää 
nykyisestään samalla, kun aluetta mahdollisesti täydennysrakennetaan. Alueen 

saavutettavuus on hyvä etenkin julkisella liikenteellä. 
 

Puuterminaali 

Toiminnassa oleva puuterminaali voi antaa mahdollisuuksia myös muun 

yritystoiminnan kehittämiseen. 

 

Maakuntakaavoitus ja seutusuunnittelu 

Pirkanmaan maakuntakaava sekä seudun rakennesuunnitelma tukevat 
asemanseudun ja Hiedan kehittämistä osoittaen alueelle uutta taajama-aluetta ja 

edistäen joukkoliikennettä. Myös Tampereen seudun rakennesuunnitelma tukee 
henkilöraidetta. 

 
 

 

  

Asema 

Sijainti aseman lähellä on 
vetovoimatekijä. Julkisen 

liikenteen läheisyys liittyy 

asumispreferensseihin.  
 

Kehittämishankkeet 

Hiedan alueen 
kehittämiseen voidaan 

etsiä kiinteistökehittäjä 
tai useita kehittäjiä 

toteuttamaan 
kokonaiskonseptia. 

Matkailu 

Aseman ja Hiedan alue 
on saavutettavissa 

matkailupaikkana hyvin 

julkisilla liikennevälineillä 
sekä vesitse. 

 

Valtatie 9 

Yliskyläntien eritasoliittymän 
toteutuminen toisi potentiaalia 

Yliskylän alueen kehittämiseen 

ja parantaisi julkisen liikenteen 
toimintamahdollisuuksia. 
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3.4 Uhat 

Kustannusriskit 

Ranta-alueen rakentamiseen liittyy runsaasti taloudellisia epävarmuustekijöitä. 

Raideliikenne aiheuttaa alueelle tärinää ja melua. Maaperä vaatii paikoin laajojakin 
puhdistamistoimenpiteitä. Toteutusvaihtoehdosta riippuen alueen 
liikennejärjestelyt kasvattavat kustannuksia. 

9-tien eritasoliittymän toteutumisen epävarmuus 

Yliskylän eritasoliittymään 9-tien varrella on pitkälle suunnittelullinen valmius. 
Toteutuksen rahoitus on kuitenkin epävarmaa. Yliskyläntien liittymä on nykytilassa 

usein ruuhkainen ja liikenneturvallisuuden kannalta heikko. Hiedan alueen ja 
Aseman kehittämisen kannalta on tärkeää, että Yliskylän eritasoliittymä 

toteutetaan. Kasvava liikenne liittymässä kasvattaa negatiivisia 
liikennevaikutuksia. 9-tien liittymän toteutumiseen liittyy myös bussiliikenteen 
ratkaisut. 

Toimintojen ristiriidan kasvu 

Valmiiksi ristiriitaisien toimintojen ristiriitaisuuden kasvun ehkäiseminen vaatii 
huolellista suunnittelua. Riskinä on turvallisuuden ja terveellisyyden vaarantuminen 
alueella. 

Oriveden keskusta 

Alue on keskustaajaman laidalla, suhteellisen etäällä keskustan palveluista. Tämä 
heikentää alueen vetovoimaisuutta. Riskinä on myös, että Aseman seudun 

kehittäminen syö keskustan vetovoimaa ja synnyttää taajaman sisäistä kilpailua 
uusista asukkaista. 

Palveluiden säilyminen 

Alueella olevien palveluiden säilyminen edellyttää käyttäjiä. Jos alueelle ei 
rakenneta uusia asuntoja, on riskinä palveluiden toiminnan lopettaminen. 

 

  

Raideliikenteen 
häiriöt 

Melu ja tärinä rajoittavat 
rakentamista ja/tai 
nostavat kustannuksia. 

Palvelut 
Palveluita uhkaa 

väheneminen, jos ei 
alueella ole tarpeeksi 

asiakkaita. 

Ristiriidat 

Toimintojen väliset 

ristiriidat ja niiden 
vaikutukset voivat jopa 

kasvaa alueen 
kehittämisen myötä. 
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4 Skenaariot 

Seuraavilla sivuilla on esitetty neljä alustavaa skenaariota tarkastelualueen 
kehittämisestä. Skenaariot on pyritty koostamaan huomioiden mahdollisimman 
monenlaisia keskustelussa esille tulleita teemoja. 

Skenaarioissa on tarkasteltu kehittämistä hyvin alustavalla tasolla. Skenaarioita 
voidaan käyttää keskustelun pohjana, kun vuorovaikutus alueen kehittämisestä 

aloitetaan eri osallistahojen kuten maanomistajien, asukkaiden ja viranomaisten 
kanssa. 

Skenaarioiden periaatteet on valittu työn alkuvaiheessa seuraavasti, tavoitteena 
saada mahdollisimman paljon toisistaan eroavia vaihtoehtoja: 

VE 1: Nykytilanne säilyy, mikään ei muutu 

VE 2: Hiedan aluetta kehitetään matkailu- ja virkistyskäyttöön, osaksi 
viherverkkoa. Aseman lähiympäristöä täydennetään merkittävästi 
kaupunkimaiseen suuntaan. 

VE 3: Hiedan aluetta täydennetään väljällä asumisella. Aseman ympäristöä 
täydennetään pienin toimenpitein. 

VE 4: Hiedan alue osoitetaan valikoiduilta alueilta tiiviin/tehokkaan asumisen 
tarpeisiin. Reitistöä aseman suuntaan kehitetään. 
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4.1 Nykytila säilyy, mikään ei muutu 

Vertailuskenaariona on ”nollavaihtoehto” jossa ei toteuteta muissa vaihtoehdoissa 
esitettäviä paikoin mittaviakin kehittämistoimia. Nollavaihtoehdossa alueelle 
tehdään joitakin harkittuja pienehköjä investointeja. 

Alueen virkistysreitistöä voidaan kehittää rakentamalla esim. luontopolku, jonka 
varrelle tehdään laavu ja grillipaikka. Talvella alueelle voidaan tehdä latu. 

Uimarantaa voidaan kehittää, ja harkita rannan osittaista siirtoa. Mikäli avantouinti 

loppuu Säynäniemessä, voidaan avantouinnin siirtämisestä Leiripirtille neuvotella 
lähemmin seurakunnan kanssa. Alueelle voidaan myös tehdä frisbeegolf-rata. 

Nämä ovat keinoja, joita on tuotu esille vuonna 2011 tehdyssä tiiviissä Hiedan 
alueen suunnittelu -selvityksessä. 

Uusia kulkuyhteyksiä radan yli tai ali ei avata. Satamarannan tien päällystettä 
parannetaan asutuksen lähellä. 

 
Elinympäristön laatu jatkaa skenaariossa nykyistä kehityskulkua. Aseman seudun 

toiminnat ovat vuosien saatossa vähentyneet. Riskinä on aseman lähiympäristön 
rapistumisen jatkuminen. Pienillä toimenpiteillä voidaan kuitenkin saada hyvää 

lisäarvoa virkistysalueelle ja tukea virkistysalueen imagon ylläpitämisellä 
mahdollisia tulevia kehittämishankkeita. 
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4.2 Kaupunkimainen asemanseutu, matkailun Hieta 

Aseman lähiympäristöä täydennetään intensiivisesti uudella rakentamisella, myös 
korvaten osan nykyisistä rakennuksista. Aseman yhteyteen rakennetaan uusi 

ylikulku vähintäänkin pyöräilylle ja kävelylle. Alueella otetaan käyttöön 
kaupunkipyörät, jotka palvelevat sekä paikallisia että matkailijoita. Karppi ja 
Pappilanselän puoleisen Vehkalahden alueet täydentyvät pientaloasumisella. 

Virkistysalueet muodostavat laajan kokonaisuuden, johon kuuluu Pappilanniemen 

luonnonsuojelualue sekä matkailu- ja tapahtumapainotteinen Hiedan puisto. 
Puistossa osa vanhoista sahan rakennuksista hyödynnetään matkailupaikkoina, ja 

aluetta maisemoidaan. Rantaan voi sijoittua kelluva lomakeskus mökkeineen. Näitä 
kelluvia rakenteita kuuluu myös asemanläheiseen tiiviiseen asuinalueeseen, 
yhteistiloina kuten saunat, melomismajat, vierasmajoituspaikat. 

 
Täydentämällä asemanseutua voidaan samalla parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja 

laatua. Oikein toteutettuna täydennysrakentaminen nostaa kulttuuriympäristön 
arvot alueen vetovoimatekijöiksi ja edistää niiden säilymistä. Taajama pysyy 

tiiviinä. Matkailu- ja virkistystoiminnasta muodostuu kokonaisuus, joka palvelee 
sekä oriveteläisiä että matkailijoita. 

Asumisen, virkistyksen ja matkailun lisääminen ratapihan ja puutavaran 

kuormausalueen läheisyyteen nostaa esiin turvallisuuskysymykset. Aseman ympäristön 

intensiivinen muuttaminen edellyttää kiinteistönomistajien yhteistä tahtotilaa.   
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4.3 Parantuva asemanseutu, pientalojen Hieta 

Aseman lähiympäristön laatua parannetaan harkitulla täydennysrakentamisella ja 
kohentamalla katumiljöötä sekä autojen ja pyörien pysäköintialueita erilaisin pienin 

keinoin. Pyöräilyetäisyydellä asemasta toteutetaan erilaisia konseptiasumisen 
hankkeita. Näitä voivat olla kytkettyjen kaupunkipientalojen alueet ja 
miniomakotitalot. Aseman pyöräilypysäköintiin kiinnitetään huomiota. 

Yliskylä-Ruskeamäen ja Karpin ympäristöjä täydennetään pientalorakentamisella. 

Radan rannanpuolisia asuinalueita suojataan melulta suojavihervyöhykkeelle 
tehtävällä maavallilla ja tärinältä tarvittaessa muilla rakenteellisilla keinoilla. 

Katuyhteys Hietaan voidaan järjestää ylittämällä tai alittamalla raide. Vaihtoehtoja 
on nostettu esiin eri skenaarioissa. 

 
Maltillisen täydentämisen yhteydessä voidaan parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja 

laatua. Mittakaava on hillitty. Radanvarrelle sijoittuvien kaupunkipientalojen ja 

minitalojen ympäristön suunnittelu on haasteellista, ja radan häiriöt syövät tonttien 
vetovoimaa. Uudenlaisilla asuinympäristöillä voidaan toisaalta monipuolistaa 
Oriveden asuntotarjontaa. 

Pientalorakentaminen on alueella melko tehotonta, mikä heikentää alueesta 
saatavia tuotto-odotuksia. Esimerkiksi melusuojauksia joudutaan joka tapauksessa 

tekemään. Raiteen ja ratapihan häiriöt ja estevaikutus voivat myös olla monelle 
potentiaaliselle pientaloasujalle negatiivinen tekijä asuinpaikan valinnassa.  
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4.4 Yritysten asemanseutu, tehokas Hieta 

Vanhan aseman lähiympäristöä kehitetään puukuormaustoiminnan ehdoilla, 
synnyttäen aseman ympäristöön terminaalista hyötyvää monen tyyppistä 

yritystoimintaa. Elinkeinotoimintaa kiihdytetään tarjoamalla tiloja 
radanvarsikaupunkien ja oppilaitosten yhteishankkeille. Raskas liikenne kulkee 
terminaalialueelle pohjoisesta. 

Uusi asema rakennetaan Hiedan sahan läheisyyteen, ylikulkusillan tuntumaan. 

Uuden aseman yhteyteen sijoittuu palveluita ja työpaikkoja. Asemanseutu 
rakennetaan radan molemmin puolin kaupunkimaisesti kerrostaloin. Ympäristö on 

esteetöntä ja osa kortteleista muodostuu elinkaaritaloista, joihin tavoitellaan 
monen ikäisiä ja monen taustaisia asukkaita. Intensiivinen rakentaminen jatkuu 
ranta-aluetta pitkin Karppiin.  

Rakentamisessa muokataan rantaviivaa, ja osa uudisrakennuksista tehdään 

täyttömaalle. Radan melu ja tärinä torjutaan rakenteellisesti. Rannassa kulkee 
asemanseudun bulevardi, joka ulottuu Pappilanniemestä luonnonsuojelualueelta 
Naurissaareen leirintäalueelle. 

Orivedentien pohjoispuolelle Yliskylästä Pappilaan täydennetään nykyisiä 
asuinpainotteisia alueita uudella pientalovaltaisella rakentamisella. 
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Alue muokkaantuu merkittävästi. Uuden aseman ympäristöön syntyy tehokasta 

kävely-ympäristöä. Rannan rakentaminen muokkaa Oriveden kaupunkisiluettia 
Längelmäveden suunnalta.  Nykyisen aseman arvokas kulttuuriympäristö jää 

syrjään kehittämisen ydinalueesta. Paljon jää kiinni alueelle sijoittuvasta 

toiminnasta. Runsas uudisasukkaiden määrä tukee palveluita ja joukkoliikennettä. 
Uusi asema mahdollistaa seisakkeen välittömän lähiympäristön intensiivisen 

kehittämisen. Intensiivisimmän rakentamisen rinnalla skenaariossa myös 
kustannukset ja riskit ovat korkeat. 

5 Vaikutusten arviointi 

Laadituista neljästä skenaariosta on tehty yleispiirteinen vaikutusten arviointi, jossa 
on vertailtu asiantuntijatyönä alustavasti, sanallisesti seuraavia vaikutuksia: 

 Alueen saavutettavuus (koulut, palvelut, joukkoliikenne) 

 Liikenneratkaisut ja niiden kustannukset (ja tarpeen mukaan 

liikennetuotokset) 
 Kunnallistekniikan kustannukset 

 Pilaantuneen maan puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset 
 Kaupungin tuotto-odotukset 

 Asukasmäärä 
 Elinympäristön laatu 

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vähäisimmät kustannukset ovat odotetusti 

nollavaihtoehdossa, jossa muutos nykyiseen ei ole suuri. Ratkaisussa ei ole suoria 

tuotto-odotuksia kaupungille, vaikka harkituilla pienehköilläkin toimenpiteillä 
voidaan kohentaa alueen laatua ja merkitystä nykyisille asukkaille merkittävästi. 

Kallein toteutettava vaihtoehto on niin ikään odotetusti vaihtoehto 4, jossa toteutus 
on tehokasta. Tässä myös tulot kaupungille ovat suurimmat. Tuotto-odotusten 

vertailu on kuitenkin hankalaa, koska jokaiseen vaihtoehtoon liittyy erilaisia 
kynnyskustannuksia, joiden kustannuksia on osin hankala arvioida. Tämän vuoksi 

vaikutusten arvioinnissa on pyritty nostamaan esille mahdollisia 
epävarmuustekijöitä ja riskejä. 

Vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset on koottu yhteen raportin liitteenä (Liite 
1) olevaan taulukkoon. 

5.1 FCG Ave Online -arviointimenetelmä 

Alueiden sisäisten teknisen huollon verkostojen ja asuntojen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset sekä liikenteen kustannukset arvioitiin FCG Oy:ssä 

kehitetyllä yhdyskuntataloudellisten vaikutusten laskentamallilla (AVE). 
Kustannukset määräytyvät AVE-mallissa eri rakenteille määriteltyjen 

yksikköhintojen, alueiden rakennetta kuvaavien korttelikaavioiden ja etäisyyksien 
perusteella. Katujen sekä teknisen huollon liityntäverkon rakentamiskustannukset 

perustuvat FORE -tietokantaan (Rapal Oy) sekä eri skenaarioiden 

rakentamiskustannuksiin.  Rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksia on 
sisällytetty kustannusarvioon.   
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Esimerkki AVE-työkalun korttelikaavioista ja niiden toteuttamisesta kaupungille 

aiheutuvat menot. Vasemmassa kuvassa on omakotitaloasutuksen korttelikaavio 
(aluetehokkuus 0.02), oikeassa kuvassa tiivis kerrostaloalue (aluetehokkuus 0.5): 

        
Tilastot: pinta-ala: 40 000 m2 

korttelialueet: 0 m2 

rakennusoikeus: 480 k-m2 

asunnot: 3 kpl 

asukkaat: 9 henk. 

kokoojakatu: 90 m 

tonttikatu: 150 m 

puistoalue: 0 m2 

puistotiet: 0 m 

leikkipaikat: 0 m2 

 pinta-ala: 40 000 m2 

korttelialueet: 19 200 m2 

rakennusoikeus: 20 000 k-m2 

asunnot: 222 kpl 

asukkaat: 389 henk. 

kokoojakatu: 90 m 

tonttikatu: 135 m 

puistoalue: 16 200m2 

puistotiet: 240 m 

leikkipaikat: 2000 m2 

 

Kaupungille 

aiheutuvat menot: 

 

3300 EUR/as./40v.  1500 EUR/as./40v.  

     
Kaavan toteuttamisvastuita koskevat säännökset sisältyvät MRL:n uuteen 12 a -

lukuun (Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen). Kehittämiskorvausmekanismi varmistaa, että kunta voi kohdella 

kaikkia maanomistajia tasapuolisesti kaavan toteuttamisesta sovittaessa ja 

päätettäessä riippumatta siitä ovatko kaikki kaavoitettavan alueen maanomistajat 
halukkaita yhteistyöhön maankäyttösopimusmenettelyn pohjalta. Käytännössä 

kehittämiskorvausta ei saa määrätä maanomistajalle, jonka omistamille alueille 
osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta vain asuntorakentamiseen eikä 

rakennusoikeuden tai rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylitä 500 
kerrosneliömetriä. Kehittämiskorvauksena voidaan tonttikohtaisesti periä 

kustannuserä, joka vastaa enintään 60 % asemakaavasta johtuvasta tontin 
arvonnoususta. Kustannuserä määritellään esim. infran investointien perusteella1. 

Osa tarkastelussa mukana olevista meno- ja tuloeristä on kertaluonteisia ja osa 
vuosittain toistuvia. Kertaluonteiset vaikutukset laskettiin yhteen vuosittain 

toistuvien vaikutusten kanssa nykyarvomenetelmällä. Menetelmän perusajatus on 
se, että eriaikaiset suoritukset diskontataan samaa korkokantaa käyttäen yhteiseen 

vertailuajankohtaan, joka tavallisesti on laskentahetki eli nykyhetki. Laskennan 
jälkeen on mahdollista verrata ”samanarvoisiksi” tehtyjä suorituksia keskenään. 

Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan dis-konttauskertoimella (Taulukko 

2), joka muodostuu laskentakorkokannasta ja tarkasteluajanjaksosta (pitoajasta) 
vuosissa.  

Taulukko 2. Diskonttauskertoimet 10 - 50 vuoden pitoajoilla ja 5 prosentin laskentakorkokannoilla. 

Laskenta-korko 
Pitoaika (vuotta) 

10 20 30 40 50 

5 % 7,72 12,46 15,37 18,26 19,85 
 

Tässä työssä pitoaikana käytettiin kahtakymmentä vuotta ja laskentakorko-
kantana viittä prosenttia. Diskonttauskerroin on näillä oletuksilla 12,46. Tämä 

merkitsee sitä, että vuosittaisten vaikutusten 20 vuoden kertymän nykyarvo 

                                          
1 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (MRL 222/2003), jolla uudistettiin asemakaavan toteuttamisen 

kustannusvastuita. 
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vastaisi runsaan 12 vuoden vaikutuksia, mikäli ne toteutuisivat jo investointi-

vaiheessa. Kaikki raportissa esitettävät kustannustiedot edustavat vuoden 2017 
rahan arvoa ja ovat ilman ALV:tä. 

5.1.1 Skenaarioiden kustannukset 

 
Kuva 19. VE2 – Kaupunkimainen asemanseutu, matkailun Hieta 

 
 

 
Kuva 20. VE3 – Parantuva asemanseutu, pientalojen Hieta 

Pien- ja minitalot 

Pinta-ala: 40 ha 

Asukkaat: 900 hlö 

Tulot: 15,8 milj. € 
Menot: 3,9 milj. € 

Pientalot 

Pinta-ala: 14 ha 

Asukkaat: 420 hlö 

Tulot: 7,4 milj. € 
Menot: 1,3 milj. € 

Kaupunkipientalot 

Pinta-ala: 16 ha 

Asukkaat: 340 hlö 

Tulot: 6,0 milj. € 
Menot: 1,3 milj. € 

Minitalot 

Pinta-ala: 12,5 ha 

Asukkaat: 130 hlö 

Tulot: 2,1 milj. € 
Menot: 0,5 milj. € 

Täydentyvä asema 

Pinta-ala: 3,5 ha 

Asukkaat: 920 hlö 

Tulot: 14,2 milj. € 
Menot: 0,6 milj. € 

Kaupunkimainen 

Aseman ympäristö 

Pinta-ala: 7 ha 

Asukkaat: 300 hlö 

Tulot: 5,1 milj. € 
Menot: 0,6 milj. € 

Kaupunkimainen 

Aseman ympäristö 

Pinta-ala: 10 ha 

Asukkaat: 450 hlö 

Tulot: 10,9 milj. € 
Menot: 1,0 milj. € 

Pientaloasuminen 

Pinta-ala: 7 ha 

Asukkaat: 128 hlö 

Tulot: 3,4 milj. € 

Menot: 0,7 milj. € 

Pientaloasuminen 

Pinta-ala: 9,5 ha 

Asukkaat: 270 hlö 

Tulot: 4,5 milj. € 

Menot: 0,8 milj. € 

VE -2 Kaupunkimainen 

asemanseutu, matkailun Hieta 

 

VE 3- Parantuva asemanseutu, 

pientalojen Hieta 
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Kuva 21. VE4 – Yritysten asemanseutu, tehokas Hieta 

5.1.2 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Pitkälle ajanjaksolle ulottuvien taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arviointiin 

liittyy epävarmuuksia. Arviointi perustuu arviointihetken kehityslinjaan. Tässä 
työssä taloudellisten vaikutusten laskenta tehtiin nykytiedon pohjalta. 

Yksi itsestään selvä epävarmuustekijä liittyy esimerkiksi liikenteessä ja 
liikkumisessa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin: millaiset ovat liikkumisen 

muodot (sähköajoneuvojen lisääntyminen) ja kustannukset vuonna 2030? –
Liikennekustannusten ja -päästöjen arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat 
mm. todelliset matkapituudet, kulkutapajakauma, autojen käytön kehitys yms.  

Nykytietoa käytettiin myös rakentamis- ja kunnossapitokustannusten ja tulojen 

arvioinneissa. Rakentamis- ja kunnossapitokustannukset esimerkiksi kuitenkin 
vaihtelevat todellisuudessa alueittain ja ovat riippuvaisia yleisten alueiden laadusta 

(esimerkiksi torit tai rantarakenteet).  Suurimmat investoinnit toisaalta pystytään 
huomioimaan maan luovutushinnoittelussa. 

Kaukolämpöverkon (käytetty laskelmissa oletusarvona) ulkopuolelle sijoittuvien 
selvitysalueiden lämmitysmuodot vaihtelevat tulevaisuudessa kiinteistökohtaisesti. 

Kaukolämpöverkoston rakentaminen omakotitaloalueisiin voi olla toimijoille 
taloudellisesti haastava, koska asiakkaiden määrä voi olla pieni suhteessa 

investoinnin suuruuteen. Sähkölämmityksen osuus uusilla rakennettavilla alueilla 
todennäköisesti vähenee aurinkoenergiajärjestelmien sekä maalämmön ja 

ilmalämpöpumppujen suosion kasvaessa. Yksityistaloudet voivat hankkia myös 

melkein päästötöntä sähköä, joka on tuotettu vesi- tai tuulivoimalla. Näin tuotetun 
sähkön hinta voi olla kuitenkin keskihinnaltaan korkeampi. Kansainväliset 

säädökset voivat vaikuttaa esimerkiksi energiantuotantoon. Laskelmissa on 
käytetty tyypillistä ostosähköä ja sen CO2-ominaispäästöjä 181 g/kWh. 

Työpaikat ja 

puuterminaali 

Pinta-ala: 14 ha 

Tulot: 26 milj. € 
Menot: 1,3 milj. € 

Uusi asema 

Pinta-ala: 7,8 ha 

Asukkaat: 2030 hlö 

Tulot: 31,5 milj. € 

Menot: 1,4 milj. € 

Täydentyvä asuinalue 

Pinta-ala: 43 ha 

Asukkaat: 940 hlö 

Tulot: 16,3 milj. € 
Menot: 4,1 milj. € 

Täydentyvä asuinalue 

Pinta-ala: 34,7 ha 

Asukkaat: 800 hlö 

Tulot: 13,6 milj. € 
Menot: 2,9 milj. € 

Ranta-asuminen 

Pinta-ala: 24 ha 

Asukkaat: 1150 hlö 

Tulot: 20,7 milj. € 

Menot: 2 milj. € 

VE 4- Yritysten asemanseutu, 

tehokas Hieta 
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Tonttien luovutushinnoissa voi tapahtua oleellisia muutoksia, mikäli ihmisten 

asumismieltymykset ja -tottumukset muuttuvat. Samalla luovutusmuoto 
todennäköisesti vaihtelee alueittain ja tämä vaikuttaa kaupungin aluekohtaisiin 

tuloihin. Tässä on syynä huomioida, että maan vuokraaminen on pidemmällä 

aikavälillä kaupungille taloudellisesti parempi vaihtoehto (kasvu voi olla jopa 25 % 
korkeampi 50 vuoden ajanjaksolla, jos vuokrahinta on 2,5% maan 
myyntihinnasta). 

6 Suositukset 

Suosituksena jatkotyölle on vuorovaikutuksen käynnistäminen esimerkiksi 

sidosryhmätyöpajojen muodossa. Strategiseen yleiskaavaan nostettava keskeinen 
tavoite on radan taajamanpuolella käynnistettävä tehokas kehittäminen, jolle ei ole 

tällä hetkellä vastaavia esteitä kuin radan Längelmäveden puolella. Hiedan ja 
Säynäniemen välisen alueen kehittäminen voidaan strategisessa yleiskaavassa 

tuoda esiin siten, että erilaiset vaihtoehdot mahdollistuvat. Radan järvenpuolista 
aluetta on syytä tarkastella kehityshankkeissa kokonaisuutena. 

Käynnistyvässä aseman ympäristön asemakaavatyössä tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että erilaisten skenaarioiden toteutumista Hiedan alueella ei estetä. 
Liikenneratkaisuille tulee esimerkiksi varata niiden tarvitsemat tilavaraukset. 

Alueen ulkoilukäytön kehittämistä voidaan viedä eteenpäin. Mahdollisuuksia ovat 

esimerkiksi nollaversion ulkoilureittien ja pienten ulkoilupalveluiden toteuttaminen. 
Tässäkin tulee huomioida, että pidetään auki eri skenaarioiden 

toteutumismahdollisuudet. Pienet harkitut investoinnit ja periaatepäätökset 
koskien alueen käyttöä voivat herättää kiinnostusta esimerkiksi sijoittajien piirissä, 
mikä edistää rahoituksen ja toimijoiden löytymistä.  
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VE1 / Pienet parannukset VE2 / Matkailun Hieta 

Kaupunkimainen asemanseutu 

VE3 / Pientalojen Hieta 

Parantuva asemanseutu 

VE4 / Tehokas Hieta 

Yritysten asemanseutu 

Mitoitus Täydennettävän alueen pinta-ala: 0 

Uudet asukkaat:- 

kerrosala:- 

Ns. nollavaihtoehto 

Täydennettävän alueen pinta-ala: 34,1 ha 

Uudet asukkaat: 1 146 

kerrosala: 66,6 tkm2 

Uusi asutus ja työpaikat sijoittuvat hybridirakenteena 

aseman lähiympäristöön. Tapahtumapuisto ja resort-

toiminta luovat palvelualan työpaikkoja. Työpaikkojen 

määrä riippuu toiminnan laadusta ja toteutustavoista. 

Lisäksi työpaikkoja voi syntyä palvelukeskittymän 

yhteyteen aseman lähiympäristöön. 

Täydennettävän alueen pinta-ala: 86,2 ha 

Uudet asukkaat: 1 215 

kerrosala: 125,8 tkm2 

Uusi asutus sijoittuu radan eri puolille sekä 

58-tien varrelle teemoittain jäsentyviin

alueisiin. Työpaikkoja voi syntyä

palvelukeskittymän yhteyteen aseman

lähiympäristöön.

Täydennettävän alueen pinta-ala: 123,9 ha 

Uudet asukkaat: 2 420 

kerrosala: 301,0 tkm2 

Uusi asutus sijoittuu ranta-alueille tehokkaana 

rakentamisena. Uuden aseman yhteyteen tulee 

mahdollisesti uusia lähipalveluita. Vanhan aseman 

ympäristöä kehitetään työpaikka-alueena, jossa 

voi olla palveluita, matkailutoimintaa tai 

tuotantoa. Työpaikkojen määrä riippuu toiminnan 

laadusta. 

Elinympäristön 

laatu 

Elinympäristön laatu jatkaa nykyistä 

kehityskulkua. Aseman seudun toiminnat ovat 

vuosien saatossa vähentyneet. Riskinä on 

aseman lähiympäristön rapistumisen jatkuminen. 

Pienillä toimenpiteillä voidaan kuitenkin saada 

hyvää lisäarvoa virkistysalueelle ja tukea 

virkistysalueen imagon ylläpitämisellä mahdollisia 

tulevia kehittämishankkeita. 

Täydentämällä asemanseutua voidaan samalla 

parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja laatua. Oikein 

toteutettuna täydennysrakentaminen nostaa 

kulttuuriympäristön arvot alueen vetovoimatekijöiksi ja 

edistää niiden säilymistä. Taajama pysyy tiiviinä. 

Matkailu- ja virkistystoiminnasta muodostuu 

kokonaisuus, joka palvelee sekä oriveteläisiä että 

matkailijoita. 

Maltillisen täydentämisen yhteydessä voidaan 

parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja laatua. 

Mittakaava on hillitty. Radanvarrelle 

sijoittuvien kaupunkipientalojen ja minitalojen 

ympäristön suunnittelu on haasteellista, ja 

radan häiriöt syövät tonttien vetovoimaa. 

Uudenlaisilla asuinympäristöillä voidaan 

monipuolistaa Oriveden asuntotarjontaa. 

Alue muokkaantuu merkittävästi. Uuden aseman 

ympäristöön syntyy tehokasta kävely-ympäristöä. 

Rannan rakentaminen muokkaa Oriveden 

kaupunkisiluettia Längelmäveden suunnalta. 

Nykyisen aseman arvokas kulttuuriympäristö jää 

syrjään kehittämisen ydinalueesta. Paljon jää 

kiinni alueelle sijoittuvasta toiminnasta. 

Alueen 

saavutettavuus 

Hiedan virkistysalueen saavutettavuus paranee 

luontopolun myötä, riippuen polun 

kattavuudesta. Autoliikenteen näkökulmasta 

alueen saavutettavuus ei parane. Vaihtoehdossa 

ei osoiteta palvelurakennetta tukevaa uutta 

asumista tai muita toimintoja. 

Aseman ympäristön runsas kehittyminen tukee 

aseman lähiympäristön palveluita ja vahvistaa aseman 

seudun vetovoimaa. Tapahtumapuiston 

saavutettavuus paranee.

Uutta asumista sijoittuu suhteellisen vähän 

kävelyetäisyydelle asemasta. Sen sijaan 

pyöräilyetäisyydelle sijoittuu hieman 

enemmän. Asukasmäärän kasvu 

Säynäniemessä ja ympäristössä tukee 

Karpinlahden koulun toimintaa. 

Aseman siirtyminen n.800m heikentää aseman 

saavutettavuutta nykyisen eteläisen taajaman 

näkökulmasta. Toisaalta kävelyetäisyydelle 

asemasta saadaan paljon asukkaita. Karpin alueen 

palvelut hyötyvät uusista asukkaista. 

Kustannukset ilman 

kynnysinvestointeja 

(AVE-vertailu) 

- 3 176 000 € 7 704 000 € 12 806 000 € 

Tuotot 

(AVE-vertailu) 

- 24 021 000 € 45 496 000 € 108 218 000 € 

Liikenneratkaisujen 

kynnysinvestoinnit 

Uusia kulkuyhteyksiä radan yli tai ali ei avata. 

Satamarannan tien päällystettä parannetaan 

asutuksen lähellä. 

Alueen läpi kulkeva luontopolku 

pysähtymispaikkoineen: voidaan toteuttaa eri 

tavoin. 

Uusi katuyhteys Eräjärventieltä Markunniemen uuden 

kaarroksen ja Eräjärventien alikulun kautta 

puunkuormausalueelle. 

Uusi katuyhteys Lastaajantien uuden alikulun kautta 

Hiedan tapahtumapuistoon. 

Asemantien ja ympäristön pyöräilyreitistön 

parantaminen. Kaupunkipyörät / vuokraamon 

infrastruktuuri. 

Alueen läpi kulkeva virkistysreitti 

pysähtymispaikkoineen: voidaan toteuttaa eri tavoin. 

Halutaanko reitistä luontopolku vai esimerkiksi pyörällä 

ajettava? 

Satamarannan tien katupäällystettä 

parannetaan asutuksen lähellä. 

Uusi katuyhteys Lastaajantien/Satamatien 

uuden alikulun kautta Hiedan 

kaupunkipientaloalueelle. Katuyhteys voidaan 

toteuttaa myös pengerrettynä ylikulkuna 

Satamatien jatkeeksi, kevyen liikenteen sillan 

vierelle. 

Uuden aseman rakennuskustannukset radan 

ylittävine siltakansineen ja 

liityntäpysäköinteineen. 

Satamarannan katupäällystettä parannetaan 

asutuksen lähellä. 

Kunnallistekniikan 

kynnysinvestoinnit 

- Tapahtumapuiston, lomaresortien ja mahdollisen 

vierassataman avaaminen edellyttää kunnallistekniikan 

rakentamista alueelle. Osa toiminnoista voidaan 

mahdollisesti toteuttaa ”irti verkosta” periaatteella. 

Kaupunkikuvallisesti laadukkaat hulevesiaiheet 

taajamassa. 

Kunnallistekniikan liittymien tuominen Hiedan 

alueelle. 

Rakentaminen täyttömaalle ja yleisesti rantaan 

liittyvät sataman ja rantabulevardin rakenteet 

ovat merkittävä kustannus. Rakennetuksi 

ympäristöksi osoitettua rantaviivaa on n. 1,5 km. 

Toteutus voidaan tehdä eri tavoin. 
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Pilaantuneet maat 

ja sahan rakenteet 

 

Pilaantuneita maita ei toistaiseksi kunnosteta. 

Sahan alue ja yksityissatama pidetään aidattuna. 

 

Pilaantuneiden maiden kunnostamien 

virkistystarkoitukseen sopivalle tasolle. Sahan 

rakennusten ja jäänteiden purkaminen tai jos 

mahdollista, jalostaminen osaksi matkailukohdetta 

tukemaan alueen imagoa ja tarinaa. 

 

Sahan pilaantuneiden alueiden kunnostukset 

asumistarkoitukseen sopivalle tasolle. Sahan 

rakenteiden purkaminen. 

 

Sahan pilaantuneiden alueiden kunnostukset 

asumistarkoitukseen sopivalle tasolle. 

Melu ja tärinä 

 

- Radan melulta suojattavia uusia asuintoimintoja 

muodostuu todennäköisesti n. 2km matkalle. 

Melusuojaus voidaan toteuttaa esim. meluaitana tai 

paikasta riippuen maavallina. 

 

Tärinän osalta suojattava alue on todennäköisesti yhtä 

pitkä kuin melulta suojattava. Suojausta voidaan tehdä 

paikoin rakenteellisesti esim. kerrostalorakentamisen 

yhteydessä, mikä kuitenkin nostaa rakentamisen 

hintaa. 

Radan melulta suojattavia uusia 

asuintoimintoja muodostuu todennäköisesti n. 

2km matkalle. Melusuojaus voidaan toteuttaa 

esim. meluaitana tai paikasta riippuen 

maavallina. 

 

Tärinän osalta suojattava alue on 

todennäköisesti yhtä pitkä kuin melulta 

suojattava. 

Melulta suojattavia uusia asumistoimintoja 

muodostuu radan varrella todennäköisesti 

yhteensä n. 2km matkalle. Melusuojaus voidaan 

toteuttaa rakenteellisesti joko sijoittamalla esim. 

paikoitustiloja radan varteen tai rakenteellisesti 

seinärakenteiden ominaisuuksilla. Ilmansuuntien 

kannalta rakenteellinen suojaus on otollinen, pihat 

voidaan ohjata etelään. 

 

Tärinän osalta suojattava alue on todennäköisesti 

yhtä pitkä kuin melulta suojattava. 

 

Rakennettavuus 

 

- Lastaajantien alikulku ja sen viereinen uusi asuinalue 

sijoittuvat heikolle maaperälle. Tällä alavalla paikalla 

myös alikulun toteuttaminen voi olla vesiolosuhteiden 

kannalta haastavaa. 

   

Asemantien läheiselle pellolle sijoittuva 

asuinalue on vaihtoehto 2:n tapaan heikosti 

rakennettavalla maaperällä. Myös alikulun 

vesiolosuhteiden kanssa voi tulla haasteita. 

Asemantien läheiselle pellolle sijoittuva asuinalue 

on vaihtoehto 2:n tapaan heikosti rakennettavalla 

maaperällä. 

Muut investoinnit 

 

Luontopolku, jonka varrelle tehdään laavu ja 

grillipaikka. Talvella latu. Näiden rakentamiseen 

ja huoltoon kuluvat kustannukset. 

 

 

Sataman ja lomaresortien avaamiseen liittyvät 

kustannukset riippuvat toiminnoista ja palvelutasosta. 

Kustannukset voivat kohdistua kaupungille tai 

yksityiselle toteuttajalle toteutustavasta ja hallinnosta 

riippuen. 

 

Tapahtumapuiston koordinointi ja markkinointi sekä 

resort-toiminnan kehittäjien löytäminen vaativat 

resursseja. 

 

Yksityissataman avaaminen osaksi 

asuinaluetta. Satamarakenteiden investoinnit 

riippuvat toiminnoista ja tavoitetasosta. 

Satamasuunnittelu voidaan tehdä eri tasoille 

riippuen halutaanko alueelle esimerkiksi  

yksityissatama, vierassatama tai 

palvelusatama. 

Palveluita tarjoavan vierasvenesataman 

rakentamiseen rakenteineen ja toimintoineen 

liittyvät kustannukset riippuvat tavoiteltavista 

toiminnoista, palvelutasosta ja ympäristön 

laadullisista tavoitteista. 

Epävarmuustekijät 

 

Alueen kehittämättä jättämisessä alueen 

vetovoima saattaa heiketä, vaikuttaen edelleen 

koko Oriveden vetovoimaan. Myös aseman 

palvelurakenteen heikkeneminen vähitellen tuo 

haasteita alueen menestymiselle. 

 

Toisaalta uusien alueiden kehittämiseen liittyvät 

riskit vältetään. 

Asumisen, virkistyksen ja matkailun lisääminen 

ratapihan ja puutavaran kuormausalueen läheisyyteen 

nostaa esiin turvallisuuskysymykset. Ympäristön 

laadun tulee ohjata kulkua alueella siten, ettei radalle 

tai puunlastausalueelle eksytä vahingossa. Tämä voi 

olla esimerkiksi suurien matkailutapahtumien 

yhteydessä haaste. 

 

Aseman ympäristön intensiivinen muuttaminen 

edellyttää kiinteistönomistajien yhteistä tahtotilaa. 

Samoin määrätietoisessa Hiedan alueen virkistys- ja 

matkailutoiminnan kehittämisessä tarvitaan 

yhteistyötä kiinteistönomistajien ja eri toimijoiden 

välillä. 

Pientalorakentaminen on alueella melko 

tehotonta, mikä heikentää alueesta saatavia 

tuotto-odotuksia. Esimerkiksi melusuojauksia 

joudutaan joka tapauksessa tekemään. 

Raiteen ja ratapihan häiriöt ja estevaikutus 

voivat myös olla monelle potentiaaliselle 

pientaloasujalle negatiivinen tekijä 

asuinpaikan valinnassa. 

 

Toisaalta tarjoamalla eri tyyppisesti 

profiloituvia asuinympäristöjä voidaan tukea 

Oriveden tavoitteita asuntokannan 

monipuolistamisesta ja vaihtoehdoista. 

Rannan asuinalueiden rakentamisessa vastaan 

tulee monia erityistekijöitä, jotka aiheuttavat 

kustannuksia. Rakentamisesta tulee 

todennäköisesti alueella hyvin kallista. Orivedellä 

on tarvetta tällä hetkellä edullisista vuokra-

asunnoista, mihin suunnitelmassa esitetyt asunnot 

eivät vastaa. 

 

Rantarakentamisen kustannusten epävarmuus. 

Tärinäsuojauksen kustannusten ja toteutustavan 

epävarmuus. 

 

Intensiivisesti rakennettavaksi osoitetun ranta-

alueen maanomistus on suhteellisen pirstaleista, 

mikä edellyttää ponnistuksia ja vuorovaikutusta 

alueen suunnittelussa ja toteutuksessa eheänä 

kokonaisuutena. 

 

Erityiset 

lisäselvitystarpeet 

Luontopolkujen ja muiden toimenpiteiden 

suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon, että 

pidetään tulevat kehittämismahdollisuudet auki. 

Resort-toiminnan, satamatoiminnan, ja muun 

matkailutoiminnan kehittäminen edellyttää 

koordinointia, johon voi alkuvaiheessa liittyä 

esimerkiksi markkinatutkimuksen tekemistä ja 

tarveselvityksiä. 

 

Melu- ja tärinäolosuhteet vaativat tarkempaa 

selvittämistä, jos radan läheisyyteen tulee uutta 

rakentamista, riippumatta valittavasta vaihtoehdosta. 

Hiedan alueelle voidaan tuoda katuyhteys 

kantatieltä 58 eri reittejä pitkin, ja rata 

voidaan joko ylittää tai alittaa. Kustannukset 

ja liikennevaikutukset on tarpeen selvittää 

vaihtoehtojen osalta. 

Uuden aseman rakentaminen edellyttää 

ratageometrian ja tilantarpeen selvittämistä, jotta 

varmistetaan että alue sopii seisakkeelle. 

 

Rakentaminen täyttömaalle ja rantarakenteet 

yleisesti edellyttävät erilaisia rakennettavuuteen ja 

pohja-aineksen laatuun liittyviä selvityksiä, joissa 

voidaan vertailla erilaisen toteutustapojen 

kustannuksia. 
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Selite: Yksityinen

Kokonaispinta‐ala 341 267 m2 Kokonaispinta‐ala 861 590 m2 Kokonaispinta‐ala 1 238 961 m2

Kerrosala 66 679 k‐m2 Kerrosala 125 807 k‐m2 Kerrosala 301 057 k‐m2

Asuntoja 543 Asuntoja 1 215 Asuntoja 2 420

Asukkaita 1 146 Asukkaita 2 713 Asukkaita 4 916

Asukkaita per hehtaari 33 Asukkaita per hehtaari 31 Asukkaita per hehtaari 39

€ € / ha € € / ha € € / ha

Tuotot 24 021 000 11 998 000 Tuotot 45 496 000 14 731 000 Tuotot 108 218 000 20 318 000

Kustannukset 3 176 000 1 399 000 Kustannukset 7 704 000 1 720 000 Kustannukset 12 806 000 2 256 000

Yhteensä 20 845 000 10 599 000 Yhteensä 37 792 000 13 011 000 Yhteensä 95 412 000 18 062 000

€ € / k‐m2 € € / k‐m2 € € / k‐m2

Maanhankinta osto 0 0 Maanhankinta osto 0 0 Maanhankinta osto 0 0

Maanhankinta vuokraus 0 0 Maanhankinta vuokraus 0 0 Maanhankinta vuokraus 0 0

Esirakentaminen 0 0 Esirakentaminen 0 0 Esirakentaminen 0 0

Erikoisinvestoinnit 0 0 Erikoisinvestoinnit 0 0 Erikoisinvestoinnit 0 0

Muut kustannukset 0 0 Muut kustannukset 0 0 Muut kustannukset 0 0

Esikustannukset yhteensä 0 0 Esikustannukset yhteensä 0 0 Esikustannukset yhteensä 0 0

€ € / k‐m2 € € / k‐m2 € € / k‐m2

Rakennusten rakentaminen 169 650 000 2 540 Rakennusten rakentaminen 323 098 000 2 570 Rakennusten rakentaminen 769 778 000 2 560

Verkostojen kytkentä 0 0 Verkostojen kytkentä 0 0 Verkostojen kytkentä 0 0

Katuverkko 0 0 Katuverkko 0 0 Katuverkko 0 0

Vesihuoltoverkko 0 0 Vesihuoltoverkko 0 0 Vesihuoltoverkko 0 0

Kaukolämpöverkko 0 0 Kaukolämpöverkko 0 0 Kaukolämpöverkko 0 0

Tietoliikenneverkko 0 0 Tietoliikenneverkko 0 0 Tietoliikenneverkko 0 0

Sähköverkko 0 0 Sähköverkko 0 0 Sähköverkko 0 0

Alueen sisäisten verkostojen rakentaminen 9 761 000 150 Alueen sisäisten verkostojen rakentaminen 23 106 000 180 Alueen sisäisten verkostojen rakentaminen 39 625 000 130

Katuverkko Katuverkko Katuverkko

Yleinen katuverkko 1 482 000 20 Yleinen katuverkko 3 910 000 30 Yleinen katuverkko 6 075 000 20

Tonttien sis. väylät 722 10 Tonttien sis. väylät 1 384 000 10 Tonttien sis. väylät 2 247 000 10

Vesihuoltoverkko Vesihuoltoverkko Vesihuoltoverkko

Yleinen vesihuoltoverkko 728 10 Yleinen vesihuoltoverkko 1 814 000 10 Yleinen vesihuoltoverkko 2 892 000 10

Tonttijohdot + talohaarat 556 10 Tonttijohdot + talohaarat 1 001 000 10 Tonttijohdot + talohaarat 1 613 000 10

Kaukolämpöverkko 1 852 000 30 Kaukolämpöverkko 5 348 000 40 Kaukolämpöverkko 6 920 000 20

Sähköverkko 786 10 Sähköverkko 2 284 000 20 Sähköverkko 3 439 000 10

Tietoliikenneverkko 171 0 Tietoliikenneverkko 371 0 Tietoliikenneverkko 763 0

Pysäköinti 3 175 000 50 Pysäköinti 6 459 000 50 Pysäköinti 14 458 000 50

Virkistysalueet 292 0 Virkistysalueet 532 0 Virkistysalueet 1 211 000 0

Kunnan kustannukset yhteensä 2 501 000 40 Kunnan kustannukset yhteensä 6 255 000 50 Kunnan kustannukset yhteensä 10 183 000 30

Yksityiset kustannukset yhteensä 176 912 000 2 650 Yksityiset kustannukset yhteensä 339 945 000 2 700 Yksityiset kustannukset yhteensä 799 218 000 2 650

Rakentamiskustannukset yhteensä 179 413 000 2 690 Rakentamiskustannukset yhteensä 346 200 000 2 750 Rakentamiskustannukset yhteensä 809 401 000 2 690

Pääomitetut kustannukset 0 Pääomitetut kustannukset 0 Pääomitetut kustannukset 0

Elinkaari 20 vuotta Elinkaari 20 vuotta Elinkaari 20 vuotta

€ € / k‐m2 € € / k‐m2 € € / k‐m2

Katuverkko Katuverkko Katuverkko

Kytkentäverkko 0 0 Kytkentäverkko 0 0 Kytkentäverkko 0 0

Sis. verkko yleinen katuv. 180 000 0 Sis. verkko yleinen katuv. 382 000 0 Sis. verkko yleinen katuv. 630 000 0

Vesihuoltoverkko Vesihuoltoverkko Vesihuoltoverkko

Kytkentäverkko 0 0 Kytkentäverkko 0 0 Kytkentäverkko 0 0

Sis. verkko yleinen vesih.v. 169 000 0 Sis. verkko yleinen vesih.v. 428 000 0 Sis. verkko yleinen vesih.v. 653 000 0

Virkistysalueet 328 000 0 Virkistysalueet 638 000 10 Virkistysalueet 1 345 000 0

Yhteensä 675 000 10 Yhteensä 1 448 000 10 Yhteensä 2 627 000 10

€ € €

Myynti ja vuokraus Myynti ja vuokraus Myynti ja vuokraus

Rakennusoikeuden myynti 3 302 850 Rakennusoikeuden myynti 8 441 670 Rakennusoikeuden myynti 21 757 260

Tonttivuokraus 1 529 840 Tonttivuokraus 3 034 310 Tonttivuokraus 6 688 540

Muut maksut Muut maksut Muut maksut

Vesiliittymismaksu (€/kiinteistö) 966 800 Vesiliittymismaksu (€/kiinteistö) 1 824 190 Vesiliittymismaksu (€/kiinteistö) 4 365 320

Kaavoitus‐ ja rakennuslupamaksu 152 840 Kaavoitus‐ ja rakennuslupamaksu 311 880 Kaavoitus‐ ja rakennuslupamaksu 667 400

Verotulot Verotulot Verotulot

Kiinteistöverotulo 21 371 000 Kiinteistöverotulo 40 325 000 Kiinteistöverotulo 96 497 000

Yhteensä 24 021 000 Yhteensä 45 496 000 Yhteensä 108 218 000

TULOT

Esikustannukset

Kunta

VE2
Kaupunkimainen asemanseutu 

Matkailun Hieta

VE3
Parantuva asemanseutu

Pientalojen Hieta

VE4
Yritysten asemanseutu

Tehokas Hieta

MENOT

Rakentamiskustannukset

Kunnan käyttökustannukset

YHTEENVETO KUNNAN KUSTANNUKSISTA JA TULOISTA
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