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ORIVEDEN KAUPUNGIN RANTAOSAYLEISKAAVA
1. YLEISTÄ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen kaavan laatimiseen liittyvä suunnitelma. Siinä esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja lähtökohdat sekä kerrotaan, miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan
vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan kaavatyön edetessä.
Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen, mutta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti loma-asutuksen maankäyttömuotoa käsitellään kaavassa kiinteistökohtaisella tarkkuudella. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen eli sisältää sitovia määräyksiä, jotka ohjaavat tai rajoittavat alueiden käyttöä.

2. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Oriveden kaupungin alueella kaikki kaavoittamattomat rakennusoikeutta sisältävät (rantamitoitusta antavat) ranta-alueet lukuun ottamatta pieniä saaria, lampia ja puroja. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi seitsemän ranta-alueisiin liittyvää kyläaluetta: Eräjärvi,
Längelmäen kk, Naappila-Suomasema, Päilahti-Pitkäjärvi, Siitama, Talviainen ja Västilä.
Kaavoitettavalla alueella on rantaviivaa yhteensä noin 970 km. Lisäksi jo rantaasemakaavoitettuja ranta-alueita on noin 150 km. Ranta-asemakaavojen alueet esitetään yleiskaavassa ainoastaan informatiivisesti. Järviä ja lampia on yhteensä n. 430, joista yli 2 ha:n suuruisia on n. 200 kpl. Suurimmat vesistöt ovat Längelmävesi, Iso-Löytäne ja Eräjärvi. Kyläalueiden yhteispinta-ala on n. 2500 ha.
Vesijärven Vittanen-saaren eteläosan sekä kahden muun pienemmän saaren osalta on kyse
myös rantaosayleiskaavan muutoksesta, sillä alueella on voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava (Pir 21.12.2001).
Ranta-alueiden suunnittelusyvyys on lähtökohtaisesti noin 200 metriä, joka tarkentuu työn edetessä maasto-olosuhteista ja suunnittelutarpeesta riippuen.
Suunnittelualueeseen kuuluvat ranta- ja kyläalueet on esitetty liitekartalla 1.

3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Oriveden kaupungin ranta-alueille ja suunnittelutarvealueiksi katsottaville kyläalueille oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavalla pyritään sovittamaan yhteen alueisiin kohdistuvat erilaiset maankäyttötarpeet. Yleiskaavalla mm.
selvitetään rakentamismahdollisuudet sekä huomioidaan luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön arvot laaja-alaisesti maanomistajien tasapuolisen kohtelun lähtökohdista. Yleiskaavassa huomioidaan myös mm. maaseutuelinkeinojen ja matkailupalvelujen tarpeet sekä riittävien
virkistyskäyttömahdollisuuksien ja vapaiden rantojen säilyminen alueella.
Osayleiskaavalla määritetään rakentamisen määrä ja laatu sekä sijoittuminen suunnittelualueella. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että rantayleiskaavaa voidaan käyttää ainakin tavanomaisen loma- ja asuinrakentamisen rakennuslupien myöntämisperusteena. Muun rantaalueella tapahtuvan rakentamisen osalta osayleiskaava ohjaa poikkeamislupamenettelyä ja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.
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Ranta-alueella rakennusoikeus määritellään vuoden 1959 emätilalle, jolla oli vuonna 1959 rantaviivaa. Emätilan jäljellä olevaa rakennusoikeutta vähentää ranta-alueella jo käytetty rakennusoikeus.
Rakennusoikeuden määrään vaikuttaa alueella käytettävän mitoitusluvun lisäksi rantaviivan
muunnos ns. mitoitusrantaviivaksi, johon taas vaikuttavat mm. vastarannan läheisyys ja niemialueen tai kapeus.
Kyläalueiden osalta osayleiskaavan tavoitteena on selvittää lähinnä pysyvän asutuksen sijoittuminen ja mahdollisuudet käyttää yleiskaava rakennuslupien myöntämisperusteena (MRL 44§).

4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
4.1 Aiemmat suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa osayleiskaavan laadinnassa huomioon yleistavoitteina. Alueidenkäyttötavoitteiden mukaan on mm. varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon suunnittelun lähtökohtina.
Maakuntakaava
Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan kaavoitusprosessin aikana Pirkanmaan maakuntakaava on uudistunut. Uusi Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 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 tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumosi lainvoimaiset Pirkanmaan 1. maakuntakaavan sekä vaihemaakuntakaavat 1 ja 2.
Yleiskaava
Oriveden kaupungin alueelle on laadittu kaksi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Pohjoisten
järvien ja Iso-Teerijärven osayleiskaavat. Näiden lisäksi myös Oriveden keskustaajaman
oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan alueet jätetään suunnittelun ulkopuolelle.
Oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja suunnittelualueella on mm. Oriveden puoleiselle Längelmävedelle laadittu valtuuston 1987 hyväksymä osayleiskaava. Entisen Längelmäen kunnan
alueelle 1990-luvulla laadittu oikeusvaikutteiseksi tarkoitettu Längelmäveden osayleiskaava jätettiin kokonaisuudessaan vahvistamatta 2001. Vanhojen yleiskaavojen mitoitukset eivät tule
millään tavoin vaikuttamaan käynnissä olevaan kaavoitukseen. Sen sijaan rantayleiskaavojen
muuta aineistoa voidaan hyödyntää laadittavassa rantayleiskaavassa.
Vesijärven Vittanen-saaren eteläosan sekä kahden muun pienemmän saaren osalta on Oriveden rantaosayleiskaavan alueella voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava (Pir 21.12.2001).
Tältä osin on kyse myös rantaosayleiskaavan muutoksesta.
Ranta-asemakaavat
Suunnittelualueelle sijoittuu 53 voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Näiden sekä laadittavana
olevien ranta-asemakaavojen alueita käsitellään yleiskaavassa ainoastaan informatiivisena.
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4.2 Selvitykset ja suunnitteluaineisto
Yleiskaavaa varten laaditut selvitykset
- Luontoselvitys ja luontoselvityksen päivitys (Luontoselvitys Kotkansiipi Oy)
- Arkeologinen inventointi (Pirkanmaan maakuntamuseo)
- Kulttuuriympäristöselvitys (Arkinor Oy)
- Emätilaselvitys (Maanmittauslaitos/ Ympäristönsuunnittelu Oy/Oriveden kaupunki)
- Ranta-alueiden vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelu (Oriveden kaupunki)
- Maanmittauslaitos korkeusmalli 2m /kartat rakentamiskorkeudet (Oriveden kaupunki 2016)
Käytettävissä olevat selvitykset ja suunnitteluaineisto
- Kumpuja ja kivinavettoja, Oriveden kulttuuriympäristöohjelma 2003
- Juupajoen, Längelmäen ja Oriveden luontokohdeselvitys 2004. Pirkanmaan liitto/Oriveden
kaupunki
- Kumpujen kupeilla, Pitkäjärven-Päilahden -alueen kylien maankäyttösuunnitelma 2005
- Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset I-II 2005, Pirkanmaan liitto- ja maakuntamuseo
- Oriveden arkeologinen perusinventointi 2003, Pirkanmaan maakuntamuseo
- Längelmäen kulttuurimaisemaselvitys, osa 1. Längelmäen kunta 2009
- Längelmäen alueen maisemia ja rakennusperintöä, Jämsässä ja Orivedellä, osa 2. Längelmäen kunta/Jämsän kaupunki 2009
- Orivesi, Längelmäen arkeologinen osainventointi 2008, Pirkanmaan maakuntamuseo
- Pirkanmaan historiallisesti merkittävät tiet, Pirkanmaan maakuntamuseo 2011
- Pirkanmaan arvokkaat harjualueet 2008, Pirkanmaan liitto
- Oriveden kaupungin rakennusjärjestys 2008
- Oriveden pohjavesialueet ja vesihuoltokartat
- Oriveden vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen 2008
- Ranta-alueiden viistokuvaus n. 4750 kuvaa 2007, Lentokuva Vallas Oy/Oriveden kaupunki
- Oikaistut ortoilmakuvat 2006 (väärävärikuvaus), Blom kartta Oy/Oriveden kaupunki
- Oriveden kulttuuriympäristöselvitykset, viistokuvat 2003
- Oikaistut ortoilmakuvat 2007 (musta-valkoiset), Maanmittauslaitos
- Tampereen kaupunkiseudun liito-oravapaikkojen ennakointi kaukokartoituksen avulla, Suomen
ympäristökeskus 2010
- Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys. Oriveden kaupunki 2013
- Oriveden kaupungin rakennus- ja rakennuslupatiedot
- Maaseutuvirasto/Oriveden kaupungin eläin- ja viljatilojen tiedot
- Vakituisen asumisen edullisuusvyöhyketarkastelu (Oriveden kaupunki 2013-2016)
- Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY 2003)
- Ympäristöhallinnon aineistot
- Muiden viranomaisten aineistot, muinaisjäännösrekisteri, melumittausaineistot yms.
- Vesistöjen seurantatietoja
- Maanmittauslaitoksen maastotietokanta, numeerinen kiinteistörekisterikartta, kiinteistöjen
omistajatiedot
- Eräjärven Maakaapelilinjan muinaisjäännösinventointi v. 2013 (Mikroliitti Oy)
- Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 selvitykset

5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSALUE
Ympäristövaikutusten arviointia sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevassa lainsäädännössä on selvitettävät vaikutukset jaettu neljään ryhmään:
- ekologiset (vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen),
- sosiaaliset (vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen),
- kulttuuriset (vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemiin, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön),
- taloudelliset (vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen).
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Kaavatyössä arvioitavat vaikutukset yksilöidymmin
Arvioitavat tekijät
Ympäristövaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset

Yhdyskuntarakenne, tekninen
huolto
Taloudelliset vaikutukset

Sisältö
Rakennettu kulttuuriympäristö
- kulttuurimaisemat, rakennussuojelukohteet, muu
rakennuskanta
Luonnonympäristö
- Natura 2000 -verkoston alueet, suojelualueet, suojeluohjelmien alueet, luonnonmuistomerkit
- lakikohteet
- rauhoitetut, uhanalaiset ja erit. suojeltavat eliölajit
- direktiivilajit
- muut luontoarvot, maisema-arvot
- geologiset arvot
- pohjavesialueet
- vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet
Erityisarvot
- Muinaismuistot yms.
Vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat
Alueen virkistyskäyttäjät, matkailijat
Palvelut, virkistyskäyttömahd., jokamiehenoikeus
Olevien rakenteiden hyväksikäyttö, palveluiden saavutettavuus, energiahuolto, kunnallistekniikka, tiestö,
liittymät, kylien tukeminen, vapaat rannat
Kiinteistöjen arvo, kuntatalous, elinkeino- ja yritystoiminta; matkailu, maa- ja metsätalous

Kaavan ensisijainen vaikutusalue käsittää rantayleiskaavoitettavan alueen. Kaavoituksen välilliset vaikutukset saattavat ulottuvat tätä laajemmalle alueelle.
6. OSALLISET

Osallisia ovat MRL:n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisluetteloa täydennetään tarvittaessa työn aikana.
Maanomistajat
-kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat
Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Kuntalaiset
-kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat
-kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat, maanviljelijät
Viranomaiset
- kaupungin hallintokunnat; tekninen lautakunta, ympäristölautakunta
- Pirkanmaan liitto
- Pirkanmaan ELY-keskus (Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri- vastuualue, Liikenne ja infrastruktuuri- vastuualue, Ympäristö ja luonnonvarat- vastuualue)
- Pirkanmaan maakuntamuseo
- Pirkanmaan pelastuslaitos
- Liikennevirasto
- Metsäkeskus Pirkanmaa
- Metsähallitus
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Yhteisöt
- kylätoimikunnat
- tienhoitokunnat
- kalastusosakaskunnat
- luonnonsuojeluyhdistykset
- yhdyskuntatekniikasta vastaavat laitokset.
- etujärjestöt ym.
Naapurikunnat, joihin kaava-alue rajautuu
- Kangasala
- Kuhmoinen
- Jämsä
- Juupajoki
- Ruovesi
- Tampere

7. TIEDOTTAMINEN
Kaavoitukseen liittyvät viralliset kuulutukset julkaistaan Oriveden Sanomissa sekä pidetään nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Hankkeesta tiedotetaan muutoinkin työn aikana kaupungin kotisivuilla ja informoidaan lehdistöä työn eri vaiheissa.
Kaavoituksesta kuulutetaan seuraavissa työvaiheissa:
1. Kaavoituksen vireille tulovaihe: vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja nykyistä
maankäyttöä kuvaavan 0- kaavan nähtäville asettaminen ja alkuvaiheen esittelytilaisuus
2. Suunnittelu- ja mitoitusperustevaihe: valmisteluaineiston, selvitysten, tavoitteiden sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteiden nähtäville asettaminen ja esittelytilaisuus
3. Kaavaluonnosvaihe: kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen ja esittelytilaisuus
4. Kaavaehdotusvaihe: kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen
5. Hyväksymisvaihe: kaavan hyväksymispäätös
Tiedottamista täydennetään lähettämällä suunnittelualueen niille maanomistajille, joiden osoite
on tiedossa tiedotuskirjeet kaavan vireille tulovaiheessa (työvaihe 1) ja kaavaehdotusvaiheessa
(työvaihe 4).
Kaavoituksesta järjestetään esittelytilaisuudet seuraavasti:
1. Vireille tulovaihe
2. Suunnittelu- ja mitoitusperustevaihe
3. Kaavaluonnosvaihe
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8. OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUSMENETTELY
8.1 Vireille tulo- ja valmisteluvaihe
VAIHE / TOIMENPIDE

TOIMIJA

VIREILLE TULO


Päätös osayleiskaavan laatimisesta



Kaupunki



Sidosryhmäneuvottelu



Kaupunki / kaavan laatija / alikonsultit





Alikonsultit / kaavan laatija

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen



Kaavan laatija

Selvitysten laatiminen ja lähtöaineiston
kokoaminen





Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija /
alikonsultit



Viranomaisneuvottelu

Kuulutus / tiedotus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS)



- Esittely- /tiedostustilaisuus
- Maanomistajakysely (mielipiteen esittäminen kaava valmisteltaessa)



Kaupunki



Osalliset / kaupunki / kaavan laatija



Kaavan laatija / kaupunki



Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija

TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA
MITOITUSPERUSTEET
Tavoitteiden sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteiden valmistelu





Viranomaisten työneuvottelu

 Osalliset / viranomaiset / kaupunki / kaaValmisteluaineiston, selvitysten, tavoitteiden sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteiden van laatija
nähtäville asettaminen (30vrk) ja esittelytilaisuus



- mielipiteet / huomautukset (mielipiteen
esittäminen kaava valmisteltaessa)
- viranomaislausunnot, hallintokuntien lausunnot


Osallispalautteen käsittely



Kaupunki / kaavan laatija



Tarvittaessa viranomaisten työneuvottelu



Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija



Kaupunki

Tavoitteiden sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteiden hyväksyminen



8.2 Kaavaluonnosvaihe
VAIHE / TOIMENPIDE

TOIMIJA



Kaavaluonnoksen valmistelu



Kaavan laatija / kaupunki



Tarvittaessa viranomaisten työneuvottelu



Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus ja nähtäville asettaminen (30vrk)



7

Osalliset / viranomaiset / kaupunki / kaavan laatija



* ORIVEDEN KAUPUNKI * KESKUSTIE 23 * 35301 ORIVESI * PUH. VAIHDE: 03-565 56 000 *
Oriveden rantaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- mielipiteet / huomautukset (mielipiteen
esittäminen kaava valmisteltaessa)
- viranomaislausunnot, hallintokuntien lausunnot
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen
käsittely





Tarvittaessa viranomaisten työneuvottelu



Kaupunki / kaavan laatija



Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija

8.3 Kaavaehdotusvaihe
VAIHE / TOIMENPIDE
 Kaavaehdotuksen valmistelu


TOIMIJA
Kaavan laatija / kaupunki



Kaavaehdotus nähtäville (30 vrk)

Osalliset ja muut kunnan jäsenet / viranomaiset / kaupunki / kaavan laatija



- muistutukset
- viranomaislausunnot, hallintokuntien lausunnot


Muistutusten ja lausuntojen käsittely



Viranomaisneuvottelu

Tarvittaessa MRA 32 §:n mukainen kuuleminen





Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen



Kaupunki / kaavan laatija



Kaupunki / viranomaiset / kaavan laatija



Kaupunki / kaavan laatija



Kaavan laatija / kaupunki

8.4 Hyväksyminen
VAIHE / TOIMENPIDE

TOIMIJA



Esitys hyväksymisestä valtuustolle





Kaavan hyväksyminen



Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

9. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Kohdan 8, osallistumis- ja kaavoitusmenettely, mukaisesti.

10. KAAVOITUKSEN KUSTANNUKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n mukaan voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavassa saamansa hyödyn suhteessa.
Oriveden kaupunki tulee perimään maanomistajilta yleiskaavakustannuksia hyödyn suhteessa
myöhemmin päätettävin periaattein.
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11. ALUSTAVA AIKATAULU
VAIHE

AJANKOHTA

Vireille tulovaihe
Tavoitteet ja mitoitusperusteet
 Kaavaluonnosvaihe
 Kaavaehdotusvaihe 1
 Kaavaehdotusvaihe 2
 Kaavan hyväksyminen

2009
2011-2012
 2012-2013
 2014-2016
 2016-2018
 2020









12. YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE
Osayleiskaavatyötä johtaa kaupunginhallitus. Kaavoitusta ohjaa ympäristölautakunta ja kaupungin perustama rantayleiskaavatoimikunta. Kaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa. Kaupungin yhteyshenkilöinä työssä toimivat vt. kaavoituspäällikkö
Seppo Tingvall ja kaavasuunnittelija Tea Jylhä.
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa sekä
muistutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen: Oriveden kaupunki,
rantayleiskaava, PL 7, 35301 ORIVESI tai sähköpostitse rantayleiskaava@orivesi.fi
Oriveden kaupunki:

vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall
puh. 040 1339 133
e-mail: seppo.tingvall@orivesi.fi
kaavasuunnittelija Tea Jylhä
puh. 050 329 5303
e-mail: tea.jylha@orivesi.fi

Kaavan laatija:

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa /
Arto Remes
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