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1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT
1.1. Tunnistetiedot
Kaavan nimi
Mäkitie-Hautakangas-Lehtimäki
Kunnan kaavatunnus:

562…

Kaavan päiväys:

14.9.2020, luonnos II

Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 86, 86A, 86B, 87, 87A, 91, 93, 94-96, 100, 101, 101A, 110,
110A, 110B, 412, 413, 415 ja 420 sekä lähivirkistys-, puisto-, suojaviher-, katu ja yleisen tien alueita.
Muutoksella muodostuu x.
Kaavan laatija
Oriveden kaupunki
Keskustie 23 / PL 7, 35301 ORIVESI
Puhelinvaihde 03 5655 6000
Kaavasuuunnittelija Tea Jylhä
Vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall

Vireilletulo
Kaavoituskatsaus
Hyväksyminen
Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2014
x
x
x

1.1. Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Asemanseudulla Mäkitien ympäristössä kantatien 58 sekä itä- että länsipuolella.
1.2. Kaavan tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on tarkistaa nykyisiä monin osin vanhentuneita aluevarauksia ja kaavamerkintöjä
siten, että kaavan toteutuminen varmistetaan mahdollisimman hyvin sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Liikenteen osalta tavoitteina ovat etenkin kantatien 58 tarveselvityksessä olevien aluevaraustarpeiden huomioon ottaminen sekä katu- ja liikennealuevarausten saattaminen muutoinkin ajan tasalle. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan.
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1.4. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

Asemakaavakartta, luonnos II
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, luonnos II
Ote ajantasa-asemakaavasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos I, nähtävillä 12.-25.1.2016
Asemakaavan seurantalomake
Lausunnot ja muistutukset vastineineen

1.5. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, selvityksistä ja lähdemateriaaleista
-

Kumpuja ja kivinavettoja, Oriveden kulttuuriympäristöohjelma
Kantatien 58 tarveselvitys välillä Yliskylä-Oripohja, 2012
Kantatien 58 meluselvitys, Ramboll 2019

2. TIIVISTELMÄ
2.1. Kaavaprosessin vaiheet
Vireilletulo

Kaupunginhallitus 27.10.2014 § 249

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja alustava kaavaluonnos

Nähtävillä 13.-26.11.2014

Luonnos

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 138
Nähtävillä 12.-25.1.2016

Luonnos II

Ympäristölautakunta
Nähtävillä

Ehdotus

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Nähtävillä x-x
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2.2. Asemakaavan sisältö
Kaavaluonnoksessa alueelle on varattu korttelialueita lähinnä asuinrakentamiseen. Viheralueita on runsaasti. Niistä merkittävimpiä ovat Hautakankaanpuisto, Revonlammenpuisto sekä Lehtimäenpuisto.
Käpytien varressa on yleinen pysäköintialue urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Käpykaristamon
kenttä) vieressä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu kantatien 58 liikennealuetta sekä lukuisia katualueita.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,5 ha.
2.3. Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan katuverkko on toteutettu, mutta kaavassa osoitetaan joitakin uusia ohjeellisia kevyen
liikenteen yhteyksiä.
Kaupungilla on alueella muutamia rakentamattomia pientalotontteja. Myös yksityisillä on joitakin rakentamattomia tontteja, jotka kuitenkin ovat rakennettavissa.

3. LÄHTÖKOHDAT
3.1. Alueen yleiskuvaus
Alue on pääosin jo rakentunutta pientaloaluetta katuineen ja lähivirkistysalueineen.
Kaava-alue sijaitsee asemanseudulla noin 2,5 km ydinkeskustasta kantatien 58 molemmin puolin. Palvelut sijaitsevat pääosin ydinkeskustassa, mutta lähipalveluita (mm. kauppa ja päiväkoti) on myös asemalla noin kilometrin etäisyydellä.
3.2. Suunnittelutilanne
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja
kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa sekä auttaa saavuttamaan maankäyttöja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja
kestävä kehitys.
Pirkanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi osa suunnittelualueesta on tiivistettävä asemanseutu -rajauksen sisällä ja alueen läpi kulkee ulkoilureitin merkintä.
Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta koko kaupungin kattava strateginen yleiskaava on vireillä ja se on ollut ehdotuksena nähtävillä 26.2.-26.3.2020. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue kuului tiivistyvän ja kohentuvan keskustaajaman alueeseen ja sinne on merkitty
tavoiteltavaa ulkoiluverkostoa maakuntakaavan ulkoilureitti-merkinnän mukaisesti.
Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä 3.
Oriveden kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10. kesäkuuta 2008. Uusi rakennusjärjestys on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2019, mutta siitä on valitettu hallinto-oikeuteen.
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Kiinteistörekisterin pitäjänä alueella toimii maanmittauslaitos. Alueella on ohjeellinen tonttijako.
Alueella ei ole suojelupäätöksiä. Kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita kohteita ei alueelta ole tunnistettu Oriveden kulttuuriympäristöohjelmassa.
Kantatien 58 tarveselvityksessä on merkitty suunnittelualueelle kaksi uutta kevyen liikenteen väylää
(alla olevassa kuvassa vihreällä) sekä kevyen liikenteen silta kantatien yli (pinkki).

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet
Kaupungin tavoitteena on mm. tarkistaa kaavaa kaavamerkintöjen osalta ajan tasalle, helpottaa kaavan
toteutumista, ottaa huomioon kantatien tarveselvityksen varaukset ja parantaa kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteita. Liikennemelu selvitetään ja otetaan huomioon.
4.2. Osalliset
Osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Näitä ovat
mm:






Kaava-alueen maanomistajat, naapurimaanomistajat, asukkaat
Oriveden kaupungin hallintokunnat
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan pelastuslaitos
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Pirkanmaan maakuntamuseo
Elisa Oyj
Elenia Oy
Telia Finland Oyj

4.3. Vireilletulo
Oriveden kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.10.2014 § 249 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laatimisesta.
Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin lehti-ilmoituksella Oriveden Sanomat -lehdessä 12.11.2014 sekä kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.
4.4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 4) ja alustava kaavaluonnos on lähetetty tiedoksi alueen
maanomistajille sekä muille osallisille ja samalla on tiedotettu asiakirjojen nähtävilläolosta 13.26.11.2014.
4.5. Asemakaavaluonnos I
Alustava luonnosvaihtoehto
Alustava kaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.-26.11.2014.
Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut lausunnon 26.11.2014. Maakuntamuseo toteaa, että rakennetun ympäristön osalta selvityksessä voidaan keskittyä hankkimaan asemakaavatasoista tietoa Oriveden kulttuuriympäristöohjelmassa arvokkaiksi alueiksi tunnistetuista kokonaisuuksista. Arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta museo toteaa, että kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museon tämän hetkisten tietojen perusteella alueella ei ole tarvetta
tehdä arkeologista inventointia.
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa 4.12.2014, että kaavaluonnoksessa on huomioitu kantatielle 58 tehty
tarveselvitys. Kantatien liikenteen haittojen vuoksi kortteli 101A voi olla ongelmallinen, mutta kortteli
on jo pääosin rakentunut. ELY-keskus katsoo, että tieliikenteen melutasot tulee selvittää siten, että
kaavaan voidaan liittää asianmukaiset melun leviämistä estävät määräykset.
Alustavan luonnoksen nähtävilläolon jälkeen suunnittelualueeseen lisättiin Käpykaristamon kentän
alue sekä Lehtimäenpuiston pohjoispuolisia alueita.
Nähtävilläolo
Ympäristölautakunta käsitteli kaavaluonnosta 15.12.2025. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.25.1.2016. Luonnoksesta on pyydetty teknisen lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan lausunnot.
Nähtävilläolosta on ilmoitettu kirjeitse osallisille sekä kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja
ilmoituslehdessä.
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Luonnoksena esillä ollut vaihtoehto
Suunnittelualueen korttelit on varattu lähinnä asuinrakentamiseen (AO, AO-2, AP, AP-1, AR, AK), asuin, liike- ja toimistorakentamiseen (AL) sekä yritystoiminnalle (TY). Myös urheilurakentamiselle on varattu kerrosalaa (VU-1). Lisäksi on varauksia virkistysalueille (VP ja VL) ja suojaviheralueille (EV), yleiselle pysäköintialueelle (LP-2) sekä kantatien 58 maantiealueelle (LT) ja katualueille. Nähtävillä ollut
kaavaluonnos on selostuksen liitteenä 5.
AO- ja AO-2 -korttelialueet
Suurin osa korttelialueista on AO-korttelialuetta. Sitä on yhteensä noin 12 ha ja 84 tonttia. Kerrosluku
vaihtelee (1/2)II-Iu3/4. AO-tonttien keskimääräinen tonttikoko on noin 1430 m² ja keskimäärinen tehokkuus noin e=0,23 tonttitehokkuuden vaihdellessa e=0,20-0,30. Yksi tonteista on varattu AO-2 -merkinnällä. Tontilla asuntojen osuus rakennusoikeudesta tulee olla vähintään 25 % ja enintään 50 %. Tontille saa rakentaa työtoiminnoille osoitettua verstas -tms. vastaavaa kerrosalaa enintään 75 % rakennusoikeudesta. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään kaksi asuntoa kohti ja yksi muun kuin asuinkerrosalan 90 k-m² kohti.
AP- ja AP-1 -korttelialueet
AP-korttelialueita on yhteensä noin 2,14 ha. Niistä kuusi kappaletta (noin 1,1 ha) on varattu AP-merkinnällä. AP-tontteja on Muurahaisenpolulla, Mikonpolulla, Mikontiellä sekä Riippakoivuntien päässä.
Tonteilla on kerrosalaa yhteensä 2520 k-m². Keskimääräinen tonttikoko on noin 1800 m² ja tehokkuusluku keskimäärin e=0,23. Mäkitien varrella on lisäksi kaksi tonttia AP-1 -merkinnällä. Niiden yhteispintaala on noin 1,05 ja keskimääräinen tehokkuus noin e=0,10. AP-1 -tonteille saa sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Sallitut kerrosalat on osoitettu erillisin määräyksin.
Autopaikkoja tulee korttelialueille toteuttaa vähintään yksi asuntoa kohti sekä yksi vieraspaikka alkavaa
neljää asuntoa kohti. Lisäksi tulee toteuttaa yksi autopaikka muun kuin asuinkerrosalan 90 k-m² kohti.
AR-korttelialue
AR-korttelialuetta on yksi tontti Hautakankaantien varrella korttelissa 86B. Tontin pinta-ala on noin
2980 m² ja sen kerrosluku on (1/2)II ja tehokkuusluku e=0,30. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään
yksi asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka alkavaa neljää asuntoa kohti.
AK-korttelialue
AK-korttelialuetta on kaksi tonttia Hautakankaantien varrella korttelissa 86A yhteensä noin 0,49 ha.
Kerrosluku tonteilla on III ja rakennusoikeutta on kummallakin tontilla 1050 k-m². Keskimääräinen tehokkuus on e=0,43. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään yksi asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka alkavaa neljää asuntoa kohti.
AL-korttelialue
AL-korttelialuetta on yksi tontti Lehtimäentien ja Isovainionkaaren kulmauksessa. Tontin pinta-ala on
noin 1950 m² ja sen kerrosluku on I ja tehokkuusluku e=0,25. Tontin kerrosalasta saa 70 % käyttää
asuinhuoneistoja varten. Autopaikkoja tulee toteuttaa kaksi asuntoa kohti sekä yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 k-m² kohti.
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TY-korttelialue
TY-korttelialuetta on yksi noin 4000 m² tontti korttelissa 91 Käpytien varrella. Tontin kerrosluku on I ja
tonttitehokkuus e=0,20. Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle ei saa sijoittaa tiloja sellaista toimintaa varten, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta
häiriötä. Kullekin tontille saa rakentaa yhden asuinhuoneiston kiinteistön hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään yksi kerrosalan 90 k-m² kohti.
Kaikki korttelialueet
Pyöräpysäköintipaikkoja on toteutettava kaikilla korttelialueilla vähintään yksi paikka / 40 k-m². Pyöräpysäköintipaikoista vähintään 50 % on osoitettava esteettömästi saavutettavaksi lukittavaan ja katettuun tilaan.
AP-, AR-, AK- ja AL -korttelialueilla tulee toteuttaa suojattua leikki- ja ulko-oleskelutilaa maantasossa
vähintään 10 m² asuntoa kohti. Leikki ja ulko-oleskelualueet on ympäröitävä riittävillä suojaistutuksilla.
Myös autopaikka-alueet on kaikilla korttelialueilla jäsennöitävä istutuksin ja rakenteellisesti.
Muut alueet
Muita alueita ovat virkistysalueet (VP, VL ja VU-1), suojaviheralueet (EV), yleinen pysäköintialue (LP-2),
kantatien 58 maantiealue (LT) sekä katualueet. Varsinaisia virkistysalueita on yhteensä noin 8,7 ha.
Niistä merkittävimpiä ovat kantatien länsipuolella sijaitsevat Hautakankaanpuisto, Petäjäpuisto, Mäkipuisto ja Revonlammenpuisto. Lisäksi Käpytien varteen sijoittuu noin 0,6 ha suuruinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Käpykaristamon kenttä (VU-1), jonne ollaan suunnittelemassa alueita mm. bmx-pyöräilyä ja rullalautailua varten. Alueella on rakennusoikeutta 300 k-m². Sen vieressä on lisäksi noin 0,34
ja suuruinen lähivirkistysalue. Näitä palvelee noin 0,15 ha suuruinen yleinen pysäköintialue LP-2. Kantatien itäpuolella merkittävimpiä virkistysalueita ovat Lehtimäenpuisto ja Honkapuisto. Kaava-alueelle on
varattu useita ohjeellisia leikkikenttiä. Katualueita on yhteensä noin 3,8 ha. Katualueita ovat mm. pääkokoojakatu Lehtimäentie sekä kokoojakadut Hautakankaantie ja Mäkitie sekä lukuisat muut kadut.
Alustava vaikutusten arviointi
Vaikutukset luonnonympäristöön:
Kokonaisuutena viheralueiden määrä kaava-alueella hieman kasvaa voimassaolevaan kaavaan nähden.
Tämä johtuu lähinnä siitä, että Kankaantien päässä olleesta tyhjästä tontista osa on varattu naapuritontin lisäalueeksi ja osa suojaviheralueeksi, johon on tarkoitus toteuttaa kevyen liikenteen yhteys Hautakankaantieltä Kankaantielle kantatien 58 tarveselvityksen mukaisesti. Viheralueita on kaava-alueesta
noin 35 %. Näistä noin neljäsosa on kantatien 58 varteen varattua suojaviheraluetta (EV). Suojaviheraluetta on varattu voimassaolevaa kaavaa enemmän.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön:
Kaava-alue on pääosin entuudestaan jo rakennettua pientaloaluetta eivätkä muutokset rakennetussa
ympäristössä ole merkittäviä. Alueella on kaksi jo rakennettua kerrostaloa. Alueelle tulee jonkin verran
täydennysrakentamista, joka muodostuu kokonaan pientalosta.
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Alueella ei ole kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita tai alueita. Oriveden kulttuuriympäristöohjelmassa arvokkaaksi todettu yhtenäinen alue K102.9 Oravatien talot jää kaava-alueen ja Asevelitien kaakkoispuolelle. Näin ollen erillistä kulttuuriympäristöselvitystä ei ole tehty.
Tiestö on pääosin rakennettua. Uusia väyliä ovat noin 100 m pituinen Mikonpolku sekä muutamat kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan varautumalla kantatien 58 tarveselvityksessä esitettyihin toimenpiteisiin, joita ovat kevyen liikenteen väylä ja ylikulkukäytävä Honkatien
päästä Hautakankaantielle kantatie 58 ylittäen, kevyen liikenteen väylä Hautakankaantieltä Kankaantielle sekä kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkiltä Mikonkujalle. Lisäksi on esitetty kevyen liikenteen yhteys Ketunkujan päästä kantatien 58 varressa kulkevalle kevytväylälle. Lisäksi on varattu lukuisia kevytväyläyhteyksiä mm. virkistysalueille kulkuun.
Käpytien ja Petäjätien risteykseen on varattu VU-1-aluetta, jonne on suunnitteilla alue BMX-pyöräilyä
ja rullalautailua varten. Sinne on mahdollista rakentaa aluetta palveleva enintään 300 k-m² huoltorakennus.
Muut vaikutukset
Kaava-alueen toteuttaminen edellyttää Mikonpolun rakentamista sekä kevyen liikenteen väylästön täydennystä. Lisäksi Käpytien varrelle suunniteltu urheilualue tulee toteuttaa.
Kaupunki saa tontinmyyntituloja alueella sijaitsevien noin 20 pientalotontin myynnistä.
Kaava-alueelle on varattu useita ohjeellisia leikkikenttiä.
Hulevesien hallintaa varten alueella on määräys, jonka mukaan korttelialueiden hulevedet tulee käsitellä tonteilla hulevesiä viivyttävillä rakenteilla ennen niiden johtamista hulevesiverkkoon. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohti. Määräystä tulkitaan siten, että rakennettuja vettä läpäiseviä pintoja
(esim. reikäkiveykset ja sorapinnat) pidetään osittain läpäisemättöminä ja puolet niiden pinta-alasta
kuuluu viivytysvaatimuksen piiriin.
Melun ja tärinän kannalta ongelmallisille alueille ei ole varattu uusia korttelialueita. Kantatien varresta
on myös osin poistettu korttelialuetta ja laajennettu suojaviheralueita. Kantatien varren lähimmille
korttelialueille on merkitty määräykset rakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan.
Mielipiteet ja lausunnot
Luonnoksesta pyydettiin lausuntoa tekniseltä sekä elämänlaatulautakunnalta. Elämänlaatulautakunta
lausui, että sillä ei ole huomautettavaa luonnoksesta. Teknisen lautakunnan lausunnossa oli kiinnitetty
huomiota seuraaviin seikkoihin: Kaavan ja yksittäisten kaavaratkaisujen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia ei ole arvioitu. Korttelin 110A kiinteistöjen vesihuollon ja hulevesilinjojen sijoittaminen on haasteellista ja näiden sijoittuminen tulee osoittaa asemakaavassa. Muurahaisenpolun ja Mikonpolun
päissä esitetyt katujen kääntöpaikat ovat liian pienet eikä niillä ole lumitilaa aurauslumia varten. Polkupyörien pysäköintipaikkoja sekä hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä on syytä lieventää. Ohjeellisten leikkikenttien varauksia tulisi tarkastella taloudellisuuden/tarkoituksenmukaisuuden kautta.
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Lisäksi kaupungin sisäisesti on käyty läpi kaavaratkaisuja. Kaupungin sisäisissä keskusteluissa on päädytty pienentämään kaava-aluetta, sillä osassa mukana olleista alueista kaavamuutos ei muuttaisi jo
voimassa olevaa tilannetta. Kaava-alueesta poistetaan Honkapuistoa ympäröivät korttelialueet sekä
Riippakoivuntien varressa oleva kortteli 26 ja sen itäpuolinen lähivirkistysalue. Myös kortteli 419 ja Eräjärventiehen rajoittuva lähivirkistysalue jätetään kaavamuutoksen ulkopuolelle.
Toinen merkittävä luonnokseen tehtävä muutos on Revonlammen puiston ympäristössä olevan rakentamattoman asuinkorttelin ja Mikonpolun poistaminen. Alueen maaperä ei ole hyvin rakentamiseen
soveltuvaa, joten korttelin rakentuminen ei olisi todennäköistä.
4.6. Asemakaavaluonnos II
Nähtävilläolo
Asemakaavaluonnosta käsiteltiin ympäristölautakunnassa x.2020 ja se päätettiin asettaa nähtäville
MRA 30 §:n mukaisesti. Luonnos II on ollut nähtävillä x-x.2020.
Nähtävillä oleva luonnos
Pääpiirteissään päivitetty kaavaluonnos on samanlainen nähtävillä olleen luonnoksen kanssa. Käyttötarkoitusmerkinnät pysyvät samoina kuten myös pääosa yksityisten maanomistajien alueilla esitetyistä
ratkaisuista. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sillä lähinnä päivitetään kaavamerkintöjä ja
aluerajauksia vastaamaan nykyistä tilannetta.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 31,5 ha, josta noin 11,5 h on viheralueita ja 13 ha korttelialueita.
Rakennusoikeudet on määritelty korttelialueilla pääosin tehokkuusluvulla. Suurimman osan kortteleista tehokkuusluku on 0,20 tai 0,25.
Päivitetyssä kaavaluonnoksessa Muurahaisenpolun, Mäkitien ja Mikontien rajaama alue muuttuu sekä
voimassa olevaan kaavaan että edelliseen kaavaluonnokseen verrattuna. Muurahaisenpolku osoitetaan
kaavaan ja sen ympärille jää yhtenäinen korttelialue. Tarpeettomia kevyen liikenteen väylien sekä puiston merkintä poistetaan korttelialueiden väliltä sekä yksi korttelialue poistetaan kokonaan. Kaavaan
myös merkitään alueen olemassa oleva vesihuollon verkosto ja korttelia 110a rajataan pienemmäksi,
jotta verkostoa ei jää tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle alueelle.
Hautakankaantiellä laajennetaan yhtä rakentamatonta rakennuspaikkaa lähivirkistysalueelle niin, että
kortteli 86b yhdistyy kortteliin 87.
Kantatien 58 varsilla liikenteen aiheuttama melu on sellaisella tasolla, että kaavaan on syytä merkitä
melusuojauksen tarve. Tehdyn meluselvityksen tulosten mukaisesti rakennusten rakenteiden ääneneristävyydeksi määrätään rakennuspaikasta riippuen joko 25 tai 30 dB.
Alustava vaikutusten arviointi
Vaikutukset luonnonympäristöön:
Kaavamuutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ovat erittäin vähäiset, koska kaava-alueeseen ei
kuulu muita kuin jo rakennettuja alueita ja pieniä puistoja, jotka eivät ole luonnontilaisia. Alueella ei
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myöskään ole merkittäviä ekologisia yhteyksiä. Rakentamisen tai rakennettujen alueiden määrä ei lisäänny kaavamuutoksen seurauksena, mutta viheralueiden määrä lisääntyy.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön:
Alue on jo pääosin rakennettu ja kunnallistekniset verkostot ovat olemassa, joten kaavamuutoksella ei
ole merkittävää vaikutusta myöskään rakennettuun ympäristöön. Kaavaan merkitään kantatien 58 tarveselvityksen mukaisia uusia ohjeellisia kevyen liikenteen yhteyksiä. Kevyen liikenteen sillan rakentaminen kantatien yli parantaa liikenneturvallisuutta. Joitakin korttelialueita muutetaan lähivirkistysalueiksi
ja suojaviheralueiksi, joten kaavamuutoksen seurauksena virkistysalueiden määrä lisääntyy.
Muut vaikutukset:
Uusien kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen vaatii kaupungilta investointeja.
Melun ja tärinän kannalta ongelmallisille alueille ei ole osoitettu uutta rakentamista. Kantatien varresta
on myös osin poistettu korttelialuetta ja laajennettu suojaviheralueita. Kantatien varren lähimmille
korttelialueille on merkitty määräykset rakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan.
Mielipiteet ja lausunnot
palautteen tiivistelmät ja vastineet
Luonnoksesta saadun palautteen huomioiminen ja kaavaehdotuksen valinta
miten ja miksi päädyttiin lopulliseen ehdotukseen
4.7. Asemakaavaehdotus
ympla, khall, nähtävilläoloaika, tiedottaminen, lausuntopyynnöt, lausunnot ja vastineet

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS (täytetään ehdotusvaiheessa)
5.1. Kaavan rakenne
kuvataan perusrakenne, toimintojen keskinäiset suhteet sekä liittyminen ympäristön yhdyskuntarakenteeseen, keskeiset mitoitustiedot kaavan seurantalomakkeesta, väestöstä ja työpaikoista, palveluista
5.2. Aluevaraukset

5.2.1. Korttelialueet
kortteleiden käytön periaatteet: rakennusten sijoittelu, pihat, leikki- ja oleskelu, istutukset, huolto,
autopaikat. perustelut rakentamista ohjaaville määräyksille kuten rakennusten muodolle, koolle,
tyypeille ja rakentamistavalle
5.2.2. Muut alueet
aluevarausten käytön periaatteet ja kaavamääräysten perustelut
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5.3. Kaavan vaikutukset
5.3.1. Vaikutukset luonnonympäristöön
Maisemarakenne, maisemakuva
Luonnonolot
Luonnon monimuotoisuus
Pienilmasto
Vesistöt ja vesitalous
Maa- ja metsätalous
Luonnonsuojelu
5.3.2. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Väestön rakenne ja kehitys
Yhdyskuntarakenne
Kaupunkikuva
Asuminen
Palvelut
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Virkistys
Liikenne
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Tekninen huolto
Erityistoiminnat
Ympäristön häiriötekijät
Sosiaalinen ympäristö
5.3.3. Muut vaikutukset

5.4. Kaavan suhde olemassa oleviin suunnitelmiin
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (jos ei oikeusvaikutteista yleiskaavaa, niin on selostettava)
Maakuntakaava
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Yleiskaava (MRL 39 § toteutuminen)
Muut?
5.5. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
.
5.6. Kaavamerkinnät ja -määräykset sekä nimistö
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat selostuksen liitteenä x.
Kaava koskee lähinnä täydennysrakentamista, joten uutta nimistöä ei tarvita.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1. Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen kadut on pääosin rakennettu ja katujen osalta rakennettavaa on lähinnä kevyen liikenteen väylästössä. Uusien pientalojen toteutus riippuu yksityisistä maanomistajista.
6.2. Toteutuksen seuranta
Alueen toteutumista seurataan ainakin liikennejärjestelyiden ja tonttien rakentumisen osalta sekä
asukkaiden ja käyttäjien palautteen perusteella.

7. KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ JA VOIMAANTULOSTA TIEDOTTAMINEN
7.1. Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen (MRA 94 §)
Kaupunginhallituksen kaavan hyväksymistä koskeva päätös, kaavakartta ja -selostus lähetetään tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Kaavan hyväksymispäätöksestä lähetetään pöytäkirjanote niille ehdotuksen nähtävillä ollessa muistutuksen tehneille tai lausunnon antajille, joilla on ollut huomautettavaa ehdotuksesta. Ilmoitus lähetetään myös niille viranomaisille ja kunnan jäsenille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa nähtävillä.
Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin internetsivuilla, missä julkaistaan myös hyväksytty kaavakartta ja -selostus.
7.2. Kaavan voimaantulosta ilmoittaminen (MRA 95 §)
Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Ilmoitus lähetetään
myös ELY-keskukselle.
Voimaan tullut kaava lähetetään Maanmittauslaitokselle, Pirkanmaan liitolle sekä rakennusvalvonnalle.

Orivedellä x.202x
Seppo Tingvall
Vt. kaavoituspäällikkö

Tea Jylhä
Kaavasuunnittelija
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