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TAVOITTEET

Tämän työn tavoitteena on selvittää Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavamuutostyötä varten
Oriveden Sukkavarras-Kirkkolahti -alueen viher- ja virkistysyhteyksien toteumista ja riittävyyttä.
Viherverkkoa on tarkasteltu asemakaava-aluetta laajemmalta alueelta.

kuva 1. Selvitysalueen rajaus sinisellä katkoviivalla peruskartalla.
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2.

ALUEEN VIHERYHTEYDET ERI KAAVATASOILLA

2.1

Maakuntakaava
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Pirkanmaan maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 29.5.2017 Pirkanmaan maakuntakaavan
2040 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut
lainvoiman.
Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa nykyiset lainvoimaiset Pirkanmaan
1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja
logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan
alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
Maakuntakaavassa 2040 asemakaava-alue on keskustatoimintojen sekä taajamatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää asemanseutua, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen. Alueelle
sijoittuu maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen alueita (Oriveden keskusta, Oriveden
vanha kylä) sekä tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (arvoluokka I). Alueella
sijaitsee myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Oriveden kirkko). Maakuntakaavassa virkistysalueeksi (V) on osoitettu seudullisesti merkittäviä taajamiin liittyviä ja/tai
taajamien ekologisen verkoston kannalta erityisen tärkeitä alueita. Selvitysalueen virkistysalueet
kehystävät Oriveden keskustaa länsi- ja eteläpuolelta. Viheryhteysmerkinnällä on yhdistetty keskusta-alueen itä- ja pohjoispuoliset alueet em. virkistysalueisiin. Maakuntakaavassa viheryhteysmerkinnällä osoitetaan taajamiin liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, joilla on
erityistä merkitystä alueellisen virkistysverkoston ja/tai ekologisten yhteyksien kannalta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää viheryhteyden tarkempi sijainti sekä varmistaa
maastokäytävän riittävä leveys, jotta seudullisten viheralueiden ja ulkoilureittien muodostama verkosto voidaan toteuttaa riittävän yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Oriveden keskusta-aluetta rajaavat virkistysalueet
liittyvät Iso Teerijärvi, Vähä Teerijärvi, Pukalajärven laajoihin maa- ja metsätalousalueisiin, jotka
ovat maakuntakaavassa osoitettu merkinnällä MK eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on
ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä. Selvitysalueen itäpuolella sijaitsee maakunnallisesti
merkittävä, valtakunnallisesti merkittäväksi esitetty, Lyytilän-Hirsilän kulttuurimaisema sekä maakunnallisesti merkittävä Peuhulan kulttuurimaisema.
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kuva 2. Ote Pirkanmaan 2040 maakuntakaavasta

2.2

Keskustaajaman osayleiskaava
Keskustaajamassa on kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta
1988. Asemakaavamuutosalueella sijaitsee kerrostalovaltaisia (AK) sekä pientalovaltaisia (AP)
asuntoalueita, keskustatoimintojen (C) ja palvelujen ja hallinnon alueita (P) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueita (PY). Yleiskaavan viherverkosto muodostuu lähivirkistys- (VL), virkistys(V) ja urheilu- ja virkistysalueista (VU). Myös hautausmaa (EH) toimii viherverkon osana. Yhtenäinen vihervyöhyke muodostuu selvitysalueen itäreunaan rautatien varteen ja virkistysalueet yhdistyvät Kirkkolahden rannan viheralueisiin ja edelleen Orivedentien länsipuolisiin virkistys- ja maatalousalueisiin.

Oriveden kaupunki on käynnistänyt koko kaupungin aluetta koskevan oikeusvaikutteisen Oriveden
strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
21.3.2018 lähtien.
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kuva 3. Ote keskustaajaman osayleiskaavasta 1988, värilliset yleiskaava-aluevaraukset ovat Pirkanmaan
liitossa syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana digitoitua aineistoa. Pohjakarttana maastotietokanta.

2.3

Asemakaava
Selvitysalue on kokonaan asemakaavoitettua. Voimassaolevassa asemakaavassa on varauksia erityyppiselle asumiselle, liiketoiminnalle ja muulle yritystoiminnolle sekä yleiselle rakentamiselle ja
virkistys- ja katualueille.
Asemakaavalla muodostuu yhtenäinen vihervyöhyke selvitysalueen itäosaan. Länsi- itä -suuntaisesti asemakaavassa ei ole osoitettu koko selvitysalueen läpi jatkuvia viheryhteyksiä. Keskeisillä
alueilla sijaitsee yksittäisiä kaavoitettuja viheralueita.
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kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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VIHERYHTEYKSIEN NYKYTILANNE JA KEHITYSSUOSITUKSET ASEMAKAAVAMUUTOS ALUEELLE
Viherverkon toteutumista voidaan tarkastella orthokuvaan perustuen. Tällöin nähdään, että selvitysalueen itä- ja eteläreunalla viheryhteydet ovat toteutuneet kuten eri kaavatasoilla on ohjattu.
Selvitysalueen pohjoisreunalla maakuntakaavan osoittama viheryhteys toteutuu rikkonaisena ja
osin piha-alueiden varassa, mikä palvelee heikosti ihmisten ja eliöstön liikkumista. Yhtenäisiä, koko
selvitysalueen mittaisia, itä-länsisuuntaisia viheryhteyksiä ei muodostu alueen keskiosissa. Aihtiantien jatkeena on kuitenkin itäreunaan saakka ulottuva vihervyöhyke. Asemakaavan muutosalueella on etelä-pohjoissuuntainen rakennettujen alueiden väleistä polveileva, suurelta osin kapeista
väylämäisistä jaksoista koostuva viheryhteys. Selvitysalueen eteläosassa maakuntakaavan mukainen viheryhteys Kirkkolahden rannoilta pohjoiseen ja länteen toteutuu järven eteläpuolelta selvitysalueen ulkopuolelta mutta myös Rantapolun kautta Keskustien länsipuolisen rakentamattoman
tontin ansiosta.
Asemakaavoitustyössä tulisi pohjois-eteläsuuntainen viheryhteys säilyttää ja tarkastella onko kapeita jaksoja mahdollista kehittää toimivimmiksi esim. tilavarausta kasvattamalla ja osoittamalla
istutettavia puita tai muita istutettavia alueita. Huomioitava on myös, että maakuntakaavan mukainen viheryhteys toteutuu alueen pohjoisosassa Puistolanrinteessä opistorakennuksen puistomaisen piha-alueen kautta. Mikäli opiston alueelle osoitetaan lisärakentamista, on se sijoitettava
siten, että viheryhteys säilyy. Viheryhteyden kaventuessa on hyvä ohjata rakentamista siten, että
yhteys tukeutuu tontin piha-alueisiin ja tonttivihreään. Opiston alueelta idän suuntaan sijaitseva
viheryhteys on myös hyvä säilyttää. Mikäli alueelle kohdistuu lisärakentamista, suositellaan viheryhteyden järjestämistä purouomaan tukeutuen. Aihtilantien jatkeena oleva poikittainen eheä viheryhteys tulee säilyttää. Tulevissa hankkeissa olisi hyvä pohtia viherakselin jatkamista keskustakortteleiden läpi Munkinmäen/Honkainmäkien metsäalueiden suuntaan. Viherakselin täydentämisen keinoina voidaan käyttää esim. katuvihreää Aihtilantiellä sekä yhdistämällä olemassa olevia
puistoja uusilla viherväylillä. Asemakaavamuutosalueen eteläosaan sijoittuva, Rantapolun kautta
kulkeva, viheryhteys on myös hyvä säilyttää ja huomioida myös Keskustien länsipuolisen alueen
tulevissa kaavoitustöissä.

VIHERVERKKOSELVITYS

LIITE 1 VIHERYHTEYDET KARTALLA

0-1

