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Strateginen yleiskaava, 
kaavatyön vaiheet ja aikataulu
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Mikä on strateginen yleiskaava?

• Nyt tehtävän strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata maankäytön tulevaisuuden 
suuria linjoja ja ratkaista erilaisten toimintojen yhteen sovittaminen. Strateginen 
yleiskaava osoittaa tulevaisuuden tahtotilan ja tukee kaupungin strategisia linjauksia.

• Strateginen yleiskaava kattaa koko kaupungin alueen, ja siinä määritellään kaupungin 
maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Kaavan tavoitevuodeksi 
asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten 
suunnitelmien kanssa.

• Kuntakohtaisen strategisen yleiskaavan laatiminen kuuluu myös Tampereen seudun 
kuntien MAL-sopimukseen.

• Kaavan keskeisiä kysymyksiä ovat keskustaajaman 
kehittämisen painopisteiden löytäminen sekä 
keskeisten liikenneväylien varsien maankäyttö.

• Strateginen yleiskaava tehdään oikeusvaikutteisena 
ja sen laatimisprosessi noudattaa maankäyttö- ja 
rakennuslaissa määriteltyä yleiskaavan laatimis-
prosessia. Strateginen yleiskaava myös ohjaa 
laadittaessa uusia tai muutettaessa voimassa olevia 
osayleis- tai asemakaavoja. Strateginen kaava on 
voimassa samanaikaisesti tarkempien 
osayleiskaavojen kuten tekeillä olevan 
rantaosayleiskaavan kanssa. Kaavoitusjärjestelmä
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Oriveden strategisessa yleiskaavassa tavoitteena on selvittää:

• Oriveden rooli Tampereen kaupunkiseudulla 

• Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ympäristön laatu

• Kaupungin kasvusuunnat ja kehittämisen painopisteet

• Yritysalueiden sijoittuminen ja profilointi; elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

• Valtatien 9 tarjoamat mahdollisuudet, Orituvan ja Yliskylän rooli

• Joukkoliikenteen ja valtatien 9 kehittäminen

• Aseman seutujen ja Hiedan alueen kehittämismahdollisuudet, toimintojen yhteensovittaminen

• Monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet

• Taajaman ja maaseudun välinen suhde

• Vapaa-ajan, virkistyksen, matkailun ja hyvinvoinnin edistäminen

• Strateginen yleiskaava valmistellaan vuorovaikutteisesti ja poliittista päätöksentekoa 
sitouttavasti. Työn aikana järjestetään työpajoja niin poliittisille päättäjille kuin kaikille 
Oriveden kehittämisestä kiinnostuneille osallisille. Strateginen yleiskaava on julkisesti 
nähtävillä yleisölle, ja sen hyväksyvät kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

• Strategisen yleiskaavan ohjausryhmänä toimii virkamies- ja päättäjäedustuksesta 
koostuva Oriveden osayleiskaavojen ohjausryhmä. Tämän rinnalla käytännön 
työskentelyä tekee Oriveden kaavoitusviranomaisten ja yleiskaavaa työstävän konsultin 
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) muodostava ydinryhmä.
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Kaavatyön vaiheet ja aikataulu

1. 
Lähtötiedot
9/2017-
2/2018

Lähtötieto-
raportti
OAS

2. 
Tavoitteet
3-5/2018

Viranomais-
neuvottelu
Yleisö-
työpaja
(kyselyt)
Vuorovai-
kutus-
raportti

3. 
Kehityskuvat
6-9/2018

Kehityskuva-
raportti
Valtuusto-
työpaja

4. 
Kaavaluonnos
10/2018-
3/2019

Kaava-
aineisto
Nähtävilläolo

5. 
Luonnos-
vaiheen 
palaute
4/2019

Vastine-
raportti

6. 
Kaava-
ehdotus
5/2019-
3/2020

Viranomais-
neuvottelu
Kaava-
aineisto
Nähtävilläolo

7. 
Ehdotus-
vaiheen 
palaute 
4-8/2020

Vastine-
raportti

8. 
Hyväksy-
minen
4-10/2020

Erillis-
neuvottelu 
Pirkanmaan 
maakunta-
museon 
kanssa
Hyväksymis-
aineisto
Kuulutus
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1. Lähtötiedot
• Muodostetaan kokonaiskuva kaupungin strategisista lähtökohdista ja tavoitteista sekä maankäytön 

nykytilanteesta ja vahvuuksista. 

• Laaditaan analyysi, jossa tuodaan esille taajama-alueen lisäksi mm. keskeiset alakeskukset ja 
kyläalueet.

• Paikkatietopohjaisia teemakarttoja, joissa tarkastellaan mm. kaupungin asutusta, työpaikkoja, väestöä, 
palveluja ja arvokkaita alueita.

2. Tavoitetyöskentely
• Tavoitetyöskentelyn keskeinen osa on yleisötyöpaja, jossa kartoitetaan kaavoituksen tueksi osallisten 

ideoita ja näkemyksiä. Työpajatyöskentelyn yhteydessä visioidaan tulevaisuuden Orivettä ja pohditaan 
millä toimenpiteillä esitetyt ideat voivat toteutua.

• Tavoitetyöskentelyn tulokset kirjoitetaan teemoittain puhtaaksi vuorovaikutusraporttiin, joka täydentyy 
kaavatyön edetessä.
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3. Kehityskuvat
• Tulevaisuustyöpajan tulosten pohjalta tehdään kaksi toisistaan eroavaa kehityskuvaa. Kehityskuvissa 

tutkitaan ja ideoidaan yhdyskuntarakenteellisia ratkaisuja, mm. asumisen ja palveluiden 
kehittämistarpeita, työpaikkojen sijoittumista. Vaihtoehtojen tarkoituksena on synnyttää keskustelua 
maankäytön keskeisistä valinnoista. 

Kehityskuvien testaus

• Viimeistellyt ja ohjausryhmän hyväksymät kehityskuvat liitetään osaksi kaavan vuorovaikutusraporttia. 
Kehityskuvia käsitellään kaupunginvaltuustolle järjestettävässä pelityöpajassa, jossa valtuutetut voivat 
pienryhmissä pohtia esimerkiksi väestörakenteen muutokseen liittyviä kysymyksiä. Työpajassa voidaan 
myös ideoida eri alueiden ja paikkojen imagoja ja toiminnallisia profiileja.

• Työpajan tavoitteena on paitsi kartoittaa valtuutettujen ideoita ja näkemyksiä, myös synnyttää 
ajatuksia ja keskustelua kaupungin kehitykseen liittyen. 

• Työpajan tulokset kirjoitetaan puhtaaksi ja täydennetään osaksi vuorovaikutusraporttia.

4. Kaavaluonnos
• Kehityskuvien vertailun ja testauksen perusteella muodostetaan strategisen yleiskaavan luonnos. 

Strategisessa yleiskaavassa kuvataan yleispiirteisesti koko kaupungin ja tarkasteltavien osa-alueiden 
tulevaisuuden maankäytön suuntaviivat. 

• Kaavaluonnos hyväksytään ja asetetaan nähtäville.
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5. Luonnosvaiheen palaute

• Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläoloaikana saatu palaute kootaan ja saatuun 
palautteeseen laaditaan vastineet. 

6. Kaavaehdotus

• Viranomaisneuvottelussa käydään läpi kaavaluonnoksesta saatua palautetta sekä 
muutos- ja täydennystarpeita. Kaava-aineisto kehitetään ehdotukseksi saadun palautteen 
ja viranomaisneuvottelun pohjalta. 

• Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi.

7. Ehdotusvaiheen palaute

• Kaavan ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana saatu palaute kootaan ja saatuun 
palautteeseen laaditaan vastineet. Järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.

7. Hyväksyminen

• Kaavaehdotusaineistoon tehdään saadun palautteen perusteella vähäiset muutokset. 
Kaava tulee lainvoimaiseksi hyväksymisen jälkeen kuulutuksella, mikäli 
hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
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Oriveden
yleistiedot
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Väestö

• Asukkaita vuoden 2016 lopussa n. 9 300.

• Taajama-aste on pienempi kuin maassa tai Pirkanmaalla keskimäärin.

• Ikäihmisiä on Orivedellä enemmän, kun taas työikäisiä vähemmän kuin 
Pirkanmaalla tai maassa keskimäärin.

• Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä on melko pieni verrattuna koko 
Pirkanmaahan ja Suomeen.

• Orivedellä asutaan vahvasti pientaloissa ja rivitaloissa. Vuokralla asutaan 
vähän.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.
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Väestökehitys

Väkiluku ja väkiluvun muutos 1987 – 2015 

• Oriveden väkiluku on ollut loivasti vähenevä. Haasteita ovat väestön ikääntyminen, luonnollinen vähentymä sekä 
kuntien välinen muuttotappio.

• 2000-luvun jälkipuoliskolla väestö kasvoi ja kuntien välinen muuttoliike oli positiivinen. Myös 2010-luvun 
alkupuoliskolla Orivesi koki positiivista muuttoliikettä, mutta väkiluku ei enää kasvanut. 2010-luvun 
loppupuoliskolla muuttoliike ja väkiluvun muutos on ollut negatiivista.

2015 2020 2025 2030 2035 2040

KOKO MAA 5490245 5595213 5690988 5769032 5825225 5861491

Orivesi 9555 9525 9563 9582 9590 9589

Lähde: Tilastokeskus. Väestöennuste 2015.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.

• Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat aikaisempien vuosien 
väestökehitykseen.

• Pirkanmaan maakuntakaavan 
vuonna 2014 asetettu väestösuunnite 
Orivedelle on 9 700-10 600 asukasta. 
Orivesi on maakuntakaavassa ainoa 
pohjoisen Pirkanmaan kaupunki, 
jossa myös väestösuunnitteen 
vaihteluvälin alaraja on positiivinen.

• Oriveden kaupungin tavoitteena 
on n. 0,5 % vuosittainen 
väetönkasvu.

• Väestökehitystilastoa lukiessa on huomioitava vuoden 2007 kuntaliitos, 
jolloin osa Längelmäen kunnasta liitettiin yhteen Oriveden kanssa.

Tilastokeskuksen väestöennuste 2015
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Elinkeinorakenne

• Oriveden työpaikkojen määrä laski voimakkaasti 1990-luvun laman aikana. Vuoden 2005 
jälkeen työpaikkakehitys on kääntynyt jälleen positiiviseksi. ¹

• Julkiset palvelut on koko 2000-luvun säilynyt kaupungin ylivoimaisesti suurimpana 
toimialana. Yksityiset palvelut ja kauppa ovat kasvattaneet työpaikkaosuuttaan ja ne ovat 
ohittaneet teollisuuden työpaikkojen lukumäärässä. Teollisuus on menettänyt yli 130 
työpaikkaa 2000-luvulla. Myös rakentaminen on kasvattanut työpaikkaosuuttaan 
Orivedellä. ¹

• Korkeakoulutettuja asuu kaupungissa jonkin verran vähemmän kuin Pirkanmaalla tai 
Suomessa keskimäärin.

• Alkutuotannon työpaikkojen osuus on selkeästi suurempi kuin Suomessa tai Pirkanmaalla 
keskimäärin. Palvelujen osuus on puolestaan pienempi.

• Huoltosuhde on keskimääräistä suomalaista ja pirkanmaalaista kuntaa heikompi.

Lähde: Tilastokeskus. Kuntien avainluvut.

¹ Pirkanmaan liitto. 2014. Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle - Työpaikka-alueet 2040. s. 77. 
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Kaupungin suunnitelmat ja selvitykset
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Kaupunkistrategia
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Oriveden kaupunkistrategia 2030

• Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 27.11.2017.

• Strategiaa uudistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.

• Tavoitteena kehittää palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, keskittyminen 
kaupungin ydintehtäviin ja kaupungin Kannustaminen omatoimisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen.

• Strategian tavoitteet vuoteen 2030 on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

1. hyvinvoinnin 
edistäminen

• Lapset ja nuoret 
voivat hyvin

• kaupunkilaiset ovat 
aktiivisia 
toimintakykyisiä ja 
hyvinvoivia

• Vilkas järjestö- ja 
vapaaehtoistoiminta 
luo hyvinvointia 
kaikkiin 
väestöryhmiin.

2. vetovoiman vahvistaminen

• Kaupungin kasvu

• Monimuotoiset ja tasokkaat 
asumismahdollisuudet

• Uusien asukkaiden houkutteleminen 
monipuolisella tonttitarjonnalla

• Erilaisten asuinympäristöjen suunnittelu

• Joukkoliikenteen ja Vt 9:n kehittäminen

• Asukaslähtöinen maankäyttö- ja 
elinkeinopolitiikka

• Vt 9:n tarjoamat mahdollisuudet

• Yritystonttialueen rakentaminen

• Maankäytön suunnittelu yhdessä 
kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa

3. toimintatapojen ja -
kulttuurin uudistaminen

• Kaupunkilaiset 
osallistuvat palvelujen 
suunnitteluun ja 
kehittämiseen

• Viestintä on avointa ja 
ketterää

• Moniammatilliseen 
yhteistyöhön panostetaan

• Kaupunkikonsernia 
johdetaan 
suunnitelmallisesti ja 
kaupungin 
palvelutuotantoa 
vahvistaen
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Muut strategiset ohjelmat ja selvitykset
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Kehittämishankkeet, ohjelmat ja selvitykset

Oriveden selvityksiä:

• Elinvoiman kehittämisohjelma (tekeillä)

• Oriveden kaupunkistrategia 2030 (2017)

• Liikennevirasto: Oriveden kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 
(2016)

• Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 

• Oriveden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2020 (2017)

• Oriveden kulttuuriympäristöohjelma (2003)

Seudullisia ja maakunnallisia selvityksiä

• Pirkanmaan maakuntakaava 2040 selvityksineen (2017)

• Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2012)

• Tampereen kaupunkiseutu: Rakennesuunnitelma 2040 (2014)

• Tampereen kaupunkiseutu: Viherrakenteen yleissuunnitelma (tekeillä)

• Pirkanmaan POSKI –hanke: Pohjaveden suojelun- ja kiviaineshuollon 
yhteensovittaminen (2012-2015)
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Oriveden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 
2018-2020

• Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 27.11.2017

• Suunnitelman pohjana on Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus.

• Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet perustuvat Oriveden kaupungin uuteen 
kaupunkistrategiaan. 

• Suunnitelmassa on huomioidaan hyvinvointitilinpäätöksessä tehdyt havainnot, talvella 2017 kaupunkilaisille 
suunnatun hyvinvointikyselyn ja 10.5.2017 pidetyn kaupunkilaisten työpajan tulokset sekä eri toimielimien 
antamat palautteet. 

Oriveden painopisteet ja esimerkkejä 
tavoiteltavista toimenpiteistä:

1. Lasten, 
nuorten ja 
perheiden 
hyvinvoinnin 

edistäminen

• Lähiliikunta-
paikkojen 
rakentami-
nen lapsille 
ja nuorille

2. Ikäihmisten elämän-
hallinnan edistäminen

• Matalan kynnyksen 
neuvontapisteen ja 
kohtaamispaikkojen 
kehittäminen ikäihmisille

• NOPA-palveluliikenteen 
kehittäminen edelleen 
vastaamaan ikäihmisten 
tarpeita

• Senioripuiston kehittä-
minen ja tunnettavuuden 
lisääminen

3. 
Päihteet-
tömän ja 
savutto-
man 
elämän-
tavan 
tukeminen

2. Turvallisuuden, viihtyvyyden ja 
osallisuuden lisääminen

• Keskeisten kevyenliikenteen väylien ja 
liikuntapaikkojen kunnon pitäminen riittävänä 
kaikkina vuodenaikoina

• Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman 

toimenpiteiden toteuttaminen

• Esteettömyyskartoituksen päivittäminen: 
liikkumisen lisäksi aistiesteettömyyden, 
huomioiminen, esteettömän luontoreitin 
suunnittelu

• Kylätalojen ja -yhdistysten hyödyntäminen ja 
tukeminen: matalan kynnyksen neuvonta-
paikat, vapaaehtoistyö

• Erityisryhmien liikunta- ja harrastusmahdol-
lisuuksien kehittäminen ja lisääminen 
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Oriveden kulttuuriympäristöohjelma

• Oriveden kulttuuriympäristöohjelma on valmistunut vuonna 2003.

• Se on tarkoitettu käsikirjaksi Oriveden asukkaille ja työkaluksi 
paikalliselle hallinnolle. 

• Ohjelmaan on kerätty tietoa 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokkaista kulttuuri-
ympäristöistä.

• Ohjelma sisältää myös 
toimenpide-
ehdotuksia ja 
aluekohtaisia ohjeita.
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Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015 –
2017 

• Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015 –
2017 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 

17.11.2014.

• Ohjelman tehtävänä on turvata ja kehittää 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja olla 
osana kehittämässä koko kaupunkiseudun 
vetovoimaisuutta yritystoiminnalle. 

• Elinkeino-ohjelmaan asettuja tavoitteita ovat 
mm.:
• Nykyisten yritysalueiden laajentaminen ja mahdollisuuksien mukaan uusien suunnittelun 

aloittaminen erityisesti valtatie 9 läheisyyteen Orituvalta Tampereen suuntaan.

• Orituvan alueen kehittämissuunnitelmien aloittaminen maakuntakaavan pohjalta ja tarvittavien 
liikennejärjestelyjen vauhdittaminen.

• Valtatie 9 kehittämissuunnitelmien edistäminen Tampereen ja Oriveden välille.

• Erilaisten vaihtoehtojen punnitseminen liikenteen radanylityksiin.

• Asemanseudun ja pohjoisen alueen vetovoimaisuuden parantaminen asumisen ja yritystoiminnan 
tarpeisiin.

• Keskusta-alueen kehittäminen siten, että maankäyttö ja liikenne palvelevat myös yritystoimintaa.

• Loma-asutuksen lisääminen, koska sillä on suuri merkitys kaupalle ja palveluille.
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Yleiskaavatilanne
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Oriveden yleiskaavatilanne

Oikeusvaikutuksettomat 
yleiskaavat

• Keskustaajaman yleiskaava, 
laadittu 1988 

Oikeusvaikutteiset 
yleiskaavat 

• Pohjoisen järvialueen 
osayleiskaava 

• Iso Teerijärven yleiskaava 

Käynnissä olevat 
yleiskaavahankkeet

• Suuren osan Oriveden ranta-
alueista kattava 
rantaosayleiskaava, joka 
sisältää myös maaseudun 
kyläkaavoituksen.
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Oriveden rantayleiskaava: kaavoitettavat alueet

Lähde: Oriveden kaupunki, Rantaosayleiskaavaehdotus, liitetiedosto 1

Oriveden kaupungin kaavoitustilanne ja kaavoitettavat alueet uudessa rantaosayleiskaavassa
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Käynnissä olevan rantaosayleiskaavan edullisuusvyöhyketarkastelu
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Keskustaajaman osayleiskaava
(oikeusvaikutukseton, laadittu 1988)

Kaavan mukaisesti rakentuneita 
paikkoja

• Oripohjan yritysalue

• Moisio

• Kaupinrinne

• Rintala
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Seudullisen tason tavoitteet
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040
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• Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on 
kokonaismaakuntakaava, joka korvaa 
vanhan maakuntakaavan ja vaihe-
maakuntakaavat. 

• Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin 
maakuntavaltuuston kokouksessa 
27.3.2017.  

• Maakuntahallitus määräsi kaavan 
tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Kaava tuli voimaan 
8.6.2017.

• Maakuntakaavan hyväksymisestä 
valitettiin Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen, joka kumosi maakunta-
kaavan hyväksymispäätöksen eräiden  
kaavamerkintöjen osalta.

• Yksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 
päätöksen mukainen kumottava 
kaavamerkintä on Oriveden 
asemanseudulle osoitettu puuterminaali 
(Pt).

• Korkein hallinto-oikeus antoi 24.4.2019 
päätöksen, jonka mukaan Pirkanmaan 
maakuntakaavan 2040 säilyy voimassa 
sellaisena, kuin siitä päätettiin 
maakuntavaltuustossa. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava Oriveden alueelta
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Pirkanmaan maakuntakaava 2040

• Maakuntakaavan aluerakenne ja joukkoliikenteen 
pääyhteydet -kartassa linjataan maankäytön 
perusratkaisut ja liikenteen kasvun ja kehityksen 
painopistesuunnat. 

• Pohjoisen Pirkanmaan maankäytön kehittäminen 
perustuu monikeskusmalliin ja asemanseutujen 
kehittämiseen.

• Erityistä yritystoimintapotentiaalia on luonnonvara-
talouden aloilla.

• Oriveden roolina korostuu toimiminen raide- ja maan-
tieliikenteen terminaalipaikkana. 

Pirkanmaan maakuntakaava, aluerakenne ja liikennejärjestelmä Länsi-Pirkanmaan alueelta
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Poimintoja maakuntakaavasta Orivedellä: 
Liikenne, elinkeinot ja asuminen

MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
LIIKENTEELLISESSÄ SOLMUKOHDASSA

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti 
merkittävät ja liikenteellisesti vetovoimaiset 
alueet.  

Orivedellä on osoitettu valtatien 9 ja kantatien 
58 risteysalue Oripohjan ympäristössä. 

Alueelle sijoittuvien toimintojen tulee 
täydentää taajamarakennetta ja väylien tulee 
parantaa alueiden keskinäistä kytkeytyvyyttä. 

TYÖPAIKKA-ALUE, EHDOLLINEN

Oriveden Orituvan alueen toteuttaminen 
edellyttää, että liikennejärjestelyistä 

valtatielle 9 huolehditaan.

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA 
PÄÄRATA

Merkinnällä osoitetaan pääradat, joiden 
liikennetarve edellyttää radan 
merkittävää parantamista.

Rataosalla Orivesi–Jämsä tulee varautua  
lisäraiteen toteuttamiseen.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE

Hirsilä on maakuntakaavassa 
osoitettu taajama-alueeksi.

TIIVISTETTÄVÄ ASEMANSEUTU

Merkinnällä osoitetaan yhdyskunta-
rakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka 
tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen.

Alueella on pyrittävä raideliikennettä 
tukevaan tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen 

sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyksiin.

UUSI ERITASO-
LIITTYMÄ

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE, EHDOLLINEN

Oriveden Hiedanrannan ja Säynäniemen alueen 
Toteuttaminen edellyttää liikenteellisten järjestelyjen 
sekä maaperän kunnostustoimien ratkaisemista alueella.

PUUTERMINAALI

Kohdemerkinnällä osoitetaan 
puutavaraan liittyvän maa-
kunnallisesti merkittävien 
terminaalien yleispiirteinen sijainti.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
kumosi asemanseudulle osoitetun 
puuterminaalimääräyksen. 
Pirkanmaan maakuntahallitus on 
valittanut päätöksestä.

Merkinnällä 
osoitetaan 
tärkeät uu-
det eritaso-
liittymät. 

MERKITTÄVÄSTI 
PARANNETTAVA 
VALTA- TAI KANTATIE

Merkinnällä osoi-
tetaan yhdyskunta-
rakenteen kannalta 
merkittäviä yhtenäisiä 
tieosia, joiden kunto, 
liikennetarve tai 
ympäröivä maan-
käyttö edellyttää tien 
merkittävää 
parantamista.

Välillä Tampere–
Orivesi valtatie 9 on 
tarkoitus parantaa 
moottoritieksi 

KYLÄ

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti 
merkittävät kylät ja muut 
maaseutuasumisen keskittymät, joihin on 
tarkoituksenmukaista ohjata asumista, 

palveluita ja työpaikkoja.
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MAA- JA METSÄTALOUSVALTAI-
NEN ALUE, JOKA ON EKOSYSTEEMI-
PALVELUJEN KANNALTA MERKITTÄVÄ 

Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnallisesti merkittävät laajat 
yhtenäiset luonnon ydinalueet tai 
luonnon- ja kulttuuriympäristöjen 
kokonaisuudet, joilla on tarvetta 
retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. 

Merkintä ei rajoita alueen maa- ja 
metsätalouskäyttöä tai käyttöä 
vakituiseen tai loma-asumiseen.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon luontoarvojen säilyminen 
sekä välttää luonnonympäristöjen 
pirstoutumista.

Poimintoja maakuntakaavasta Orivedellä:
ympäristö sekä maa- ja metsätalous

LUONNON MONI-
MUOTOISUUDEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti 
merkittävät ja edustavat 
luontokokonaisuudet. 

Merkintä ei rajoita alueen 
maa- ja metsätalous-
käyttöä tai käyttöä haja-
asutusluonteiseen 
rakentamiseen tai loma-
asumiseen.

Alueen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon 
luontoarvojen säilyminen.

RETKEILY- JA 

ULKOILUALUE

Merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti ja 
seudullisesti merkittävät ja 
alueeltaan laajat taajama-
rakenteen ulkopuolella 
sijaitsevat retkeilyn ja 
ulkoilun alueet.

KIVIAINESHUOLLON KANNALTA TÄRKEÄ ALUE

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee maakunnan kiviaines-huollon 
kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottamisedellytysten 
säilymiseen, alueiden jälkikäyttöön, alueiden käytön liikenteellisiin vaikutuksiin 
ja huolehdittava siitä, että suojelualueisiin ei kohdistu merkittävää meluhaittaa.

VIRKISTYSALUE

Merkinnällä osoitetaan 
seudullisesti merkittävät 
taajamiin liittyvät 
virkistysalueet ja/tai 
ekologisen verkoston 
kannalta tärkeät alueet. 
Alueella voi sijaita olemassa 
olevia rakennuspaikkoja. 

Alue varataan yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun. Alueen 
suunnittelussa on turvattava retkeily- ja ulkoilukäyttö-
edellytyksien säilyminen sekä kiinnitettävä huomiota 

ympäristön laatuun, ekologiseen verkostoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen.

VENEVÄYLÄ

Merkinnällä 
osoitetaan vesilain 
mukaiset yleiset 
kulkuväylät.
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SATAMA / VENESATAMA

Kohdemerkinnällä osoitetaan tärkeimmät 
olemassa olevat tai kehittyvät vieras-,
palvelu- ja kotisatamat, jotka liittyvät 
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviin
veneilyväyliin.

TIIVISTETTÄVÄ ASEMANSEUTU

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan 

tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat 
ensisijaisesti raideliikenteeseen.

Alueella on pyrittävä raideliikennettä tukevaan 
tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen sekä 

laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin.

VENEVÄYLÄ

Merkinnällä osoitetaan vesilain mukaiset yleiset 
kulkuväylät.

SUOJELUALUE

Pappilanlahti

TAAJAMATOIMINNOT

Maakuntakaavan rajauksen mukaisia 
keskustaajaman laajenemissuuntia

TYÖPAIKKA-ALUE, EHDOLLINEN

Oriveden Orituvan alueen toteuttaminen 
edellyttää, että liikennejärjestelyistä 

valtatielle 9 huolehditaan.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE, 
EHDOLLINEN

Oriveden Hiedanrannan ja Säynä-
niemen alueen Toteuttaminen 
edellyttää liikenteellisten järjeste-
lyjen sekä maaperän kunnostus-
toimien ratkaisemista alueella.

Maakuntakaava ja keskus-
taajaman rakennukset kartalla

UUSI ERITASOLIITTYMÄ

Oritupa

MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
LIIKENTEELLISESSÄ SOLMUKOHDASSA

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ja liikenteellisesti 
vetovoimaiset alueet.  

Orivedellä on osoitettu valtatien 9 ja kantatien 58 risteysalue Oripohjan 
ympäristössä. 

Alueelle sijoittuvien toimintojen tulee täydentää taajamarakennetta ja 
väylien tulee parantaa alueiden keskinäistä kytkeytyvyyttä. 

MAALIIKENTEEN ALUE

Kohdemerkinnällä osoitetaan  nykyiset vähintään 
seudullisesti merkittävät ratapiha-alueet

PUUTERMINAALI

Kohdemerkinnällä osoitetaan puutavaraan liittyvän 
maakunnallisesti merkittävien terminaalien 
yleispiirteinen sijainti.
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Tampereen kaupunkiseudun 
rakennesuunnitelma 2040
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Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040

• Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 17.12.2014.

• Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen 
suunnitelma.

• Keskittyy ydinkaupunkialueeseen ja siihen kytkeytyviin seudun isoimpiin keskuksiin.

• Suunnitelma hyväksytään kuntien 
valtuustoissa. Sen sitovuutta 
vahvistetaan toteuttamisohjelmalla ja 
seurannalla. 

• Kärkitoimenpiteet sisällytetään MAL-
sopimukseen.

10. Orivesi, keskusta
39. Orivesi, asema
58. Oripohja
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Asuminen

• Rakennesuunnitelmassa varaudutaan arvioidun väestönkasvun (115 000 henkeä) lisäksi 
asumisväljyyden kasvuun ja asuntokannan poistumaan. Siksi rakennesuunnitelmatyössä varaudutaan 
todellista väestönkasvua suurempaan kasvuun. Suunnitelmassa on lisäksi jonkin verran eri alueille 
osoitettua toteutusvaraa. kokonaismitoituksen ollessa 212 600 henkeä.

• Kasvu suunnataan ensin sisäänpäin kaupunkirakennetta tiivistäen ja keskuksia vahvistaen ja vasta 
toissijaisesti harkitusti rakennetta laajentaen.

• Suunnitelmassa varaudutaan niin Oriveden aseman kuin Oriveden keskustan saavan n. 1000 uutta 
asukasta vuoteen 2040 mennessä. Oriveden keskustan ja Oriveden aseman odotetaan kehittyvän 
taajamajunaliikenteen yhdyskuntina. 

• Oriveden suunnalla kehitetään taajamajunaliikennettä ja vuorotarjontaa lisätään nykyisestä 3 
junaparista 6–7 junapariin vuorokaudessa vuoteen 2040 mennessä.

Lähijunaan tukeutuvien alueiden mitoitukset, asuntomäärät ja toteutuksen jaksottaminen
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Keskukset

• Tärkeimpiä keskuksia ovat kuntien ja kaupunkien keskustat, jotka kokoavat ihmisiä paitsi 
asioimaan myös viihtymään. Kuntien keskustoilla on tärkeä aluekeskusrooli. Niiden tulee 
olla helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen. Lisäksi 
aluekeskukset on kytketty raideliikenteen verkkoon.

• Kaupalliset palvelut ohjataan keskustoihin sekä tämän ohella joukkoliikennekäytävien 
varrelle ja alemman tasoisiin keskuksiin. Tilaa vievä kauppa sijoitetaan asioinnin kannalta 
tarkoituksenmukaisesti. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikka on keskusta-alue, 
ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu.

• Keskustoja elävöitetään ja niiden vetovoimaisuutta kehitetään myös lisäämällä keskusta-
asumisen tarjontaa sekä toimisto- ja liiketilatarjontaa.

• Oriveden keskustan rooli seudun ydinrakenteesta erillisenä palvelukeskittymänä on 
tärkeä.

• Oriveden aluekeskuksen identiteettiarvoksi on tunnistettu viherverkoston läheisyys sekä 
kulttuuriympäristöt.

• Orivedellä keskusta ja Oriveden asema kehittyvät taajamajunaliikenteen yhdyskuntina 
sekä Oriveden asema myös kaukojunaliikenteen pysähdyspaikkana. 
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MAL-sopimus
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Tampereen seudun MAL-sopimus

• Sopimuskausi 2016 – 2019.

• Rakennesuunnitelma 2040:n kärkitoimenpiteet on sisällytetty MAL-aiesopimukseen.

• Sopimuksen toimenpiteillä pyritään kehittämään Tampereen kaupunkiseudun 
maankäyttöä, asumista ja liikennettä ja edistämään valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista 
Tampereen kaupunkiseudulla.

• Painopiste on yhdyskuntarakennetta eheyttävissä, joukkoliikennettä tukevissa ja 
keskuksia kehittävissä toimenpiteissä sekä seudullisesti merkittävien hankkeiden 
toteuttamisessa. Monimuotoisen asuntotuotannon edellytykset turvataan kuntien ja 
valtion toimenpitein.

• Valtio osoittaa Tampereen kaupunkiseudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. 
Painopiste kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisessa on joukkoliikenteeseen 
tukeutuvien alueiden täydennysrakentamisessa.

• Kaupunkiseutujen strategiset tavoitteet, kärkihankkeet ja toimenpiteet kohta 9: 

• Kunnat laativat strategiset yleiskaavat valmistuvan maakuntakaavan mukaisen 
yhdyskuntarakenteen ja infraratkaisujen edistämiseksi sekä päivittävät maankäytön 
toteuttamisohjelmaa.

• Alustavia seurantakohteita: 

• Kuntien strategisten yleiskaavojen laadintatilanne ja maankäytön toteutusohjelmien ajantasaisuus

• yleis- ja asemakaavavarannot 
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Oriveden MAL-hankkeet

• Kiertoliittymä vt 9 rampin ja kt 66 liittymään, linja-autopysäkit ja 
liityntäpysäköinti 

• Hankkeen tavoitteena on lisätä joukkoliikennetarjontaa Orivedelle. 

• Monet valtatietä 9 ajavat bussit eivät käy Oriveden linja-autoasemalla, mutta 
pysähtyisivät valtatien läheisyydessä, mikäli poikkeaminen valtatieltä tapahtuisi 
nopeasti. 

• Hankkeessa rakennettava kiertoliittymä mahdollistaa Tampereen suuntaan 
liikennöivien bussien palaamisen takaisin valtatielle. 

• Lisäksi hankkeessa toteutetaan bussipysäkit ja 
liityntäpysäköintialue autoille.

• Kiertoliittymä kt 58 ja Opintien liittymään

• Hankkeessa toteutetaan kiertoliittymä kantatien 58 
ja Opintien liittymään. 

• Toimenpide parantaa kantatien liikenne-
turvallisuutta ja mahdollistaa maankäytön 
kehittämisen.
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Tampereen kaupunkiseudun viherrakenteen 
yleissuunnitelma
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Tampereen kaupunkiseutu:
Viherrakenteen yleissuunnitelma

• Tampereen kaupunkiseutu 
laati viherrakenteen 
yleissuunnitelman, joka 
valmistui 2019.

• Yleissuunnitelma kattaa 
virkistysalue- ja ekologiset 
verkostot. 

• Suunnitelman tarkoituksena 
on selkeyttää luonnon-
suojelulain poikkeamis-
päätösten käsittelyä alueilla, 
missä poikkeamilla on 
merkitystä yhdyskunta-
rakenteen eheyttämisen, 
täydennysrakentamisen tai 
toimivan liikenne-
järjestelmän näkökulmasta.
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Kaupungin tavoitteet
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Kaupungin alustavat tavoitteet

• Strategisessa yleiskaavassa määritellään kaupungin maankäytön tulevat 
kehittämisen painopisteet ja suunnat. Alustavasti tässä työssä asetetaan 
tavoitteeksi selvittää mahdollisuuksia seuraavien asioiden kehittämiseksi: 

• Oriveden rooli Tampereen kaupunkiseudulla 

• Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ympäristön laatu

• Kaupungin kasvusuunnat ja kehittämisen painopisteet

• Yritysalueiden sijoittuminen ja profilointi; elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

• Valtatien 9 tarjoamat mahdollisuudet, Orituvan ja Yliskylän rooli

• Joukkoliikenteen ja valtatien 9 kehittäminen

• Aseman seutujen ja Hiedan alueen kehittämismahdollisuudet, toimintojen yhteensovittaminen

• Monimuotoiset ja tasokkaat asumismahdollisuudet

• Taajaman ja maaseudun välinen suhde

• Vapaa-ajan, virkistyksen, matkailun ja hyvinvoinnin edistäminen
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Karttatarkastelut
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Yhdyskuntarakenne

Västilä
Siitama

Naappila –
Suomasema

Eräjärvi

xxx

Asemanseutu ja 
Yliskylä

Hirsilä
ympäristöineen

Keskusta ja
oripohja

Lyytikkälä – Holma –
Köykkä - Leppähammas

Tietolähde: Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntarakenne 2015

• YKR-alueet kuvaavat 
yhdyskuntarakennetta. 

• YKR-aluejakoja ovat: 

• Taajamat: vähintään 200 
asukkaan taajaan 
rakennettu alue

• Kylät: taajamien ulko-
puolisen haja-asutus-
alueen rakennus- ja 
asutustihentymät, jossa 
vakituista asumista ja yli 
39 asukasta

• Pienkylät: taajamien ulko-
puolisen haja-asutus-
alueen rakennus- ja 
asutustihentymät, jossa 
vakituista asumista ja 20-
39 asukasta

• Maaseudun harva asutus: 
vähintään yksi asuttu 
rakennus kilometrin 
säteellä

Pohjoiset harvaan asutut 
alueet 

Päilahti –
Pitkäjärvi

Talviainen

Längelmäen
kirkonkylä

Länkipohja

Juupajoen
Korkeakoski

Suinula

Leväslahti
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Väestö

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016

Hirsilä on 
rakennemuutoksesta 
huolimatta edelleen 
myös asutuksen 
keskittymä

Oriveden 
asukkaista suurin 
osa (yli 6000 
asukasta) sijoittuu 
keskustaajamaan 
ja asemanseudulle

Eräjärven 
kyläkeskittymä

Längelmäen 
kirkonkylään ei ole 
keskittynyt tiivistä 
asutusta. Ympäristössä 
asutaan kuitenkin laajalti 
haja-asutustyyppisesti

Kangasalle 
suuntaavan 58-
tien varren 
taajamat 

Asumiseen liittyviä haasteita 
ovat esimerkiksi uudemman 
vuokratalokannan puute ja 
ikäihmisille soveltuvien 
asuntojen heikko kunto.

Yleisesti asuntotarjonta ja 
nykyaikaiset 
asumispreferenssit eivät 
Orivedellä kaikin osin kohtaa.

Kehittämiseen on kuitenkin 
mahdollisuuksia, palvelut 
ovat Orivedellä kompaktisti 
lähellä ja julkiset 
liikenneyhteydet suuriin 
kaupunkeihin saatavilla.
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Väestön ja eri ikäryhmien sijoittuminen

Iäkkäiden osuus on Orivedellä 
korkeampi kuin muualla Suomessa tai 
Pirkanmaalla keskimäärin. Yli 64-
vuotiaita asuu erityisesti keskus-
taajamassa.

Lasten osuus väestöstä on 
Orivedellä hieman koko maan 
ja Pirkanmaan keskiarvoa 
pienempi. Tarkastelualueista 
alle 16-vuotiaiden lasten 
suhteellinen osuus on suuri 
Hirsilän, Oriveden aseman ja 
Rajalahden tarkastelualueilla.

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016. 
Tilastokeskus, PX-Web-tietokannat, Kuntien avainluvut

Alle 15 vuotiaiden 
osuus väestöstä % 2016

15 - 64 -vuotiaiden 
osuus väestöstä % 2016

Yli 64-vuotiaiden osuus 
väestöstä % 2016

KOKO MAA 16,2 62,9 20,9

Pirkanmaan 
maakunta

16,3 63,1 20,6

Orivesi 15,6 56,6 27,8
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Asukasluvun kehitys eri puolilla kaupunkia 

Hirsilä on kokenut 
rakennemuutoksen teollisen 
tuotannon siirtyessä toisaalle. 
Samalla lähipalvelut ovat 
kutistuneet aiemmasta.

Kaupinrinne-Tallukallio
ja Kirkkolahden 
pohjoispuoli näyttäytyy 
täydennysrakentamises
ta huolimatta 
negatiivisena.

Oriahteen ympäristössä 
asukkaiden määrä on 
vähentynyt viime 
vuosina

Oriveden toinen selkeästi 
kasvuvoittoinen keskittymä on 
aseman läheisessä taajamassa 
Laitamossa, Rovastinkankaalla 
ja Lehtimäessä.

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016. 
Tilastokeskus, väestöruutuaineisto 2005.

Kirkkolahden 
eteläpuolinen alue 
näyttäytyy 
vähenevänä hyvien 
julkisten palveluiden 
saavutettavuudesta 
huolimatta

Maaseudulla asukasluvun 
muutos vaihtelee lievästi 
negatiivisesta lievästi 
positiiviseen. 
Voimakkaimmat yksittäiset 
vähenemisen paikat 
löytyvät usein 
kyläkeskuksien ytimestä, 
esimerkiksi Eräjärvellä ja 
Västilässä.

Harvaan asutuilla 
maaseudun pohjoisosilla 
väestökehitys on ollut 
negatiivista

Liikekeskustan 
pohjoispuolella ja 
Oriveden opiston 
ympäristössä 
asukasluku on 
kasvanut viime vuosina
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Keskeiset työpaikkakeskittymät 
(työpaikkaluvut vuodelta 2011)

Lähde: Pirkanmaan liitto, 2014. Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle - Työpaikka-alueet 2040.

Hirsilässä on noin 70 teollisuuden 
työpaikan keskittymä, joka erottuu 
huomattavimpana keskustaajaman 

ulkopuolisena työpaikkakeskittymänä.

Lehdistön ja Neron 
yritysalueilla on yhteensä noin 
350 työpaikkaa, joista suurin osa 
on teollisuuden ja rakentamisen 
toimialoilta. Alueella on myös 
jonkin verran eri kaupan sekä 
kuljetuksen ja varastoinnin 
toimintoja. Alueet ovat melko 
tiiviisti rakentuneita, mutta 
maakuntakaavan aluevarauksen 
pohjoiset osat ovat vielä 
rakentumatonta peltomaata.

Kiikanmäessä on hieman alle 200 työpaikan 
keskittymä. Noin 150 työpaikkaa on terveys-
ja  sosiaalipalveluiden toimialalla (Oriveden 
terveyskeskus). Myös teollisuuden työpaikkoja 
on jonkin verran.

Oriveden huomattavin työpaikkakeskittymä on 
keskusta, jossa on yli 1 000 työpaikkaa - noin puolet 
koko keskustaajaman työpaikoista. Keskustassa on 
paljon sekoittuneita toimintoja. Merkittävimmät suuret 
toimialat ovat vähittäiskauppa, koulutus sekä terveys-
ja sosiaalipalvelut.

• Oriveden työpaikoista noin 80 % 
sijaitsee keskustaajamarakenteessa.

• Noin 100 työpaikkaa on lisäksi 
Hirsilän taajamassa.

• Suuria työpaikkakeskittymiä ei ole 
taajamien ulkopuolella

• Suurimpia kyläalueiden 
työpaikkakeskittymiä ovat Eräjärvi, 
Pehulan alue, Leväslahti ja Päilahti. 
Oriveden kyläalueilla on yhteensä 
noin 160 työpaikkaa. 

• Oriveden harvaan asutulla 
maaseudulla on noin 300 työpaikkaa.

Oritupa on merkittävä 
taajamarakenteen 
ulkopuolinen
Työpaikkakeskittymä.

Oripohjan yritysalueella on noin 70 
työpaikkaa pääosin teollisuuden toimialalta. 
Alueella on myös jonkin verran 
vähittäiskaupan ja autokaupan toimintoja. 
Oripohjan laaja työpaikka-alue on vielä 
harvaan rakentunut suhteessa aluevarauksen 
kokoon.
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Työpaikat: tulevia haasteita ja mahdollisuuksia

9-tien laakson 
kehittämismahdollisuudet 
Jyväskylän suunnalla

Hirsilän
profiloituminen

Asemanseutujen toiminnalliset 
kehittämismahdollisuudet

Rautatien estevaikutusten 
voittaminen

Oriveden opiston tulevaisuus 
ja siihen liittyvä keskustan 
toiminnallisuus

Terveyskeskuksen 
ympäristön 
kehittämismahdollisuudet

9-tien maankäytön 
periaatteet ja niihin liittyvät 
liikenteelliset ratkaisut.

Oritupa ja Yliskylä 

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016. 

Haasteita 
elinkeinoelämälle 
muodostaa myös mm. 
Kaupungin ikärakenteen 
kehitys sekä 
työntekijöille sopivien 
vuokra-asuntojen heikko 
tarjonta
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Asutuksen ja työpaikkojen sijoittuminen

Hirsilän tarkastelualueella on n. 570 
asukasta ja n. 120 työpaikkaa. 

Keskustan länsipuolelle 
sijoittuvan Valtatien 9  
tarkastelualueella asuu 

vain muutama ihminen. 
Työpaikkoja on n. 40

Keskustan tarkastelu-
alueella on n. 3600 
asukasta ja n. 1510 
työpaikkaa. 

Tietolähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016

Pohjois-Oriveden tarkastelu-
alueella on n. 290 asukasta ja 
n. 50 työpaikkaa. 

Oriveden aseman 
tarkastelualueella on n. 

2730 asukasta ja n. 
480 työpaikkaa. 

Holma-Pehulan ja 
Leppähampaan alueelle 
sijoittuvan Valtatien 9 
tarkastelualueella on n. 300 

asukasta ja n. 50 työpaikkaa. 
Kaupungin itäpuolelle 
sijoittuvan Valtatien 9  
tarkastelualueella on n. 170 
asukasta ja n. 20 työpaikkaa.

Eteläisen Oriveden 
tarkastelualueella on n. 680 
asukasta ja n. 150 työpaikkaa. 



30.9.2020  Sivu 53

Liikenneverkko, moottoriajoneuvot

Liikennemäärät 2016
(Liikenneviraston ylläpitämät maantiet)

Moottoriajoneuvojen 
kokonaismäärä vuorokaudessa

Lähde: Liikennevirasto. Liikennemääräkartat.

Valtatie 9 on tärkeä osa Suomen TEN-
tieverkostoa (Trans-European Road 
Network). Kangasalan ja Oriveden 
keskustan välillä vuorokauden 
kokonaisliikennemäärä on n. 10 000 - 11 
000 moottoriajoneuvoa.

Valtatiellä 9 Oriveden 
keskustan ja Länkipohjan 
välillä vuorokauden 
kokonaisliikennemäärä on 
reilu 6000 moottori-
ajoneuvoa.

Valtatien 9 jälkeen eniten 
liikennöidään taajama-
alueiden (keskusta, 
asemanseutu ja Hirsilä) sisällä 
ja välillä. 

Oriveden 
pohjoisessa 
keskustaajamassa  
vuorokauden 
kokonais-
liikennemäärä on 
lähes 8000 
moottoriajoneuvoa.
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Liikenneverkko, julkinen liikenne / linja-autoreitit

Linja-autoyhteys 
Kangasalle

Linja-autoyhteys 
Tampereelle

Linja-autoyhteys 
Ruovedelle ja Virroille

Linja-autoyhteys 
Mänttään ja Keuruulle

Linja-autoyhteys Jämsään 
ja Jyväskylään
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Liikenne, raideliikenne

Raideyhteys 
Juupajoen 
suuntaan

• n. 3 vuoroa 
päivässä

(lokakuu 2018)

Raideyhteys Tampereen 
ja Hämeenlinnan 
suuntaan

• Tampereelle n. 10 vuoroa 
päivässä

• Hämeenlinnaan n. 9 
vuoroa päivässä

(lokakuu 2018) Raideyhteys Jyväskylän 
ja Pieksämäen 
suuntaan.

• Jyväskylään n. 8 
vuoroa päivässä

• Pieksämäelle n. 4 
vuoroa päivässä

(lokakuu 2018)

Rataverkko- ja 
rautatieliikenne-
paikat

Lähde: Liikennevirasto. Rataverkko.
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Valtatie 9

n. 3600 as.
n. 1510 tp.

n. 300 as.
n. 50 tp. 

n. 170 as.
n. 20 tp.

Alle 5 as.
n. 40 tp.

n. 10 000 - 11 000 
moottoriajoneuvoa vrk.

Reilu 6000 
moottoriajoneuvoa vrk.
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Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2016)

Kehittämisohjelmassa asetetut 
tavoitteet kevyen liikenteen 
pääverkon osalta:

• Jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuuri 
ja yksityiskohdat suunnitellaan 
kummankin kulkutavan omista lähtö-
kohdista eikä autoliikenteen ehdoilla. 

• Keskeisiä perusvaatimuksia ovat 
turvalliset ajoradan tai pyörätien 
risteämiset, riittävä valaistus sekä 
näkemät risteyksissä ja alikulkujen 
kohdilla. 

• Esteettömyys ja liikkumisen helppous 
korostuvat, mikä sekä kävelyn että 
pyöräilyn kohdalla merkitsee väylien 
pintojen ja päällysteiden tasaisuutta ja 
matalia reunakiviä. 

• Pääverkon tulee olla kaikkina 
vuodenaikoina turvallisesti 
pyöräiltävissä ja käveltävissä. 

• Pääverkon talvihoito on ensisijainen 
muuhun verkkoon nähden. 
Tavoitteena on saada merkitty 
pääverkko nostettua kunnossapito-
luokkaan A. 

Lähde: Liikennevirasto, 2016, Oriveden kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma
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Palvelut
Hirsilässä on väestön 
vähentyessä myös lähipalvelut 
heikentyneet. Koulu on edelleen 
toiminnassa, lähipalvelut 
löytyvät Oriveden keskustasta 
tai Juupajoen Korkeakoskelta.

Oripohjaan sijoittuu 
erityiskaupan toimintoja 
tuotantoalueiden 
läheisyydessä. Keskittymään 
tullaan asioimaan 
kauempaakin.

Julkisten palveluiden ja 
päivittäisasioinnin keskus on 
Oriveden liikekeskustassa, jonne 
myös asutus keskittyy.

Terveyskeskus sijaitsee 
liikekeskuksen ja asemanseudun 
välisellä alueella, ja sen 
läheisyydessä toimii vanhainkoti. 
Pääväylän toisella puolen on 
Rovastinkankaan koulu

Oritupa on suosittu 
pysähdyspaikka 9-tien 
ohikulkijoille.
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Arvokkaat kulttuuri-, maisema- ja luontoalueet

Juupajoen 
kulttuurimaisemaOnnistaipaleen kylä

Längelmäen 
kirkonkylä

Hirtopohjan Natura-alue

Sinivuoren Natura-alue

Längelmäveden saaret

Onnistaipaleen 
kylä

Pukalan ja 
Kutemavuoren 
alueet on Pirkan-
maan maakunta-
kaavassa 2040 
esitetty luonnon-
suojelualueina. 

Siitaman kylä- ja 
kulttuurimaisema
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Pohjavesialueet ja arvokkaat geologiset 
muodostumat
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Vesihuollon toiminta-alueet
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Lähteet
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Lähteet

Oriveden kaupunki

• Oriveden kaupungin kaavoituskatsaus 2016

• Oriveden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2018 – 2020 
(2017)

• Oriveden kaupunkistrategia 2030 (2017)

• Elinkeino-ohjelma 2015 – 2017 (2014)

• Kumpuja ja kivinavettoja - Oriveden 
kulttuuriympäristöohjelma (2003)

Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n aineistot

• Kaavakartta 

• Kaavaselostus

Tampereen kaupunkiseutu

• Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040 (2014)

Pirkanmaan liitto 

• Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle - Työpaikka-alueet 
2040 (2014)

Liikennevirasto

• Kävelystä ja pyöräilystä hyvinvointia - Oriveden kaupungin 
kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2016)

Paikkatietoaineistot 

• Suomen ympäristökeskus SYKE, Yhdyskuntarakenne 2015

• Tilastokeskus, Ruututietokanta 2016

• Liikennevirasto, Aluekohtaiset Vallu-paikkatietoaineistot 
2017

• Pirkanmaan liitto, maakuntakaava 2040:n 
paikkatietomateriaali 

• Museovirasto, Kulttuuriympäristörekistereiden suojellut 
kohteet 

• Suomen ympäristökeskus SYKE / Väestörekisterikeskus, 
Valtakunnallinen Rakennus- ja huoneistorekisteri 2016 (?)

Kartta-aineisto

• Liikennevirasto, Rataverkko

• Liikennevirasto, Liikennemäärät 2016

Tilastotieto

• Tilastokeskus, Kuntien avainluvut

• Tilastokeskus, Väestöennuste 2015 
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Yhteystiedot

Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki
PL 7 (Keskustie 23)
35301 Orivesi

Seppo Tingvall, kaavoituspäällikkö

Sähköposti: etunimi.sukunimi@orivesi.fi 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Tuomas Miettinen, projektipäällikkö (2019)
Mari Seppä, projektipäällikkö (2017 – 2018)

Minttu Kervinen, pääsuunnittelija
Sini Mäkeläinen, suunnittelija

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi

Lisätietoja kaavakartasta ja -prosessista antaa suunnittelija Minttu Kervinen

Osoite:
Hatanpäänkatu 1 
33900 Tampere


