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Strateginen yleiskaava on voimassa samanaikaisesti 
aluekohtaisten osayleiskaavojen kanssa. Strateginen yleiskaava 
on oikeusvaikutteinen vain kehittämismääräysten ja niissä 
esitettyjen tavoitteiden sekä yleismääräysten osalta.
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Strateginen yleiskaava on voimassa samanaikaisesti 
aluekohtaisten osayleiskaavojen kanssa. Strateginen yleiskaava 
on oikeusvaikutteinen vain kehittämismääräysten ja niissä 
esitettyjen tavoitteiden sekä yleismääräysten osalta.
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Raide
Merkinnällä on osoitettu pääraide.
Parannettava raideosuus
Valtatie 9, kantatiet 58 ja 66
Parannettava tieosuus ja uusi eritasoliittymä
Eritasoliittymän tarve ja toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa 
läheisyyteen sijoittuvan yksityiskohtaisemman maankäytön 
suunnittelun yhteydessä.
Tavoiteltava ulkoiluverkosto
Kaupungin keskeiset taajamat, kylät sekä matkailun ja 
virkistyksen paikat pyritään yhdistämään ulkoilureittien 
avulla yhtenäiseksi verkostoksi, joka liittyy seudulliseen 
ulkoiluverkostoon. Merkitty sijainti on ohjeellinen.
Keskeiset vesistöreitit
Matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet 
huomioidaan rantojen ja vesistönylitysten suunnittelussa.
Hirsilän taajama
Hirsilää kehitetään asumisen ja elinkeinotoiminnan taajamana. 
Sijainti kantateiden risteyksessä pyritään hyödyntämään ja 
alueesta muodostamaan portti Orivedelle. Liikenneväylien 
estevaikutus ja liikenteen aiheuttamat haitat on huomioitava 
alueen suunnittelussa.
Kylähelmet
Merkinnällä on osoitettu kylät, joiden kehittämistä ohjataan 
Rantojen yleiskaavalla. Kylähelmien vetovoimatekijöiksi on 
tunnistettu maaseutumainen asuminen ja miljöö, vesistöjen 
läheisyys, yhteisöllisyys sekä mahdollisuudet matkailuelinkeinojen 
ja virkistyksen kehittämiseen maa- ja metsätalouden rinnalla. 
Nämä tekijät tulee huomioida kylähelmien maankäytön 
suunnittelussa. 
NS = Naappila - Suomasema kylänauha S = Siitama
PP = Päilahti - Pitkäjärvi kylänauha  E = Eräjärvi
L = Längelmäen kirkonkylä   V = Västilä
T = Talviainen
Matkailun ja virkistyksen kohteet
Merkinnällä on osoitettu taajaman ja kylien ulkopuoliset keskeiset 
matkailun ja virkistyksen kohteet. Pukalan, Siikanevan, Eräpyhän 
ja Leppävuori-Teerijärven kehittämisessä kiinnitetään huomiota 
niiden luonteeseen virkistyksen ja luonnon kannalta keskeisinä 
kohteina ja tuetaan luontokohteiden välisiä ekologisia yhteyksiä.
P = Pukala Sn = Siikaneva  Ep = Eräpyhä
Pu = Purnu R = Rönni  S = Säynäniemi 
LT = Leppävuori - Teerijärvet  Pä = Päiväkumpu
Kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue
Merkinnällä on osoitettu yleispiirteisesti alueet, joilla sijaitsee 
maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä, tutkittuja 
maaperän tai kallioperän kiviainesvaroja. Kiviaineen ottamista 
suunniteltaessa on otettava huomioon alueen jälkikäyttö, 
liikenteelliset vaikutukset, vaikutukset lähiasutukseen sekä 
luonnon- ja kulttuuriympäristön arvoihin. Perkuuvuori-
Virkajärvenvuori-Ristisuonmäki -alueella huolehditaan, että 
lähistön suojelualueisiin ei kohdistu merkittävää meluhaittaa.
Tuulivoima-alue
Alueelle on mahdollista sijoittaa yli 10 tuulivoimalaa. Alueen 
suunnittelussa on huomioitava erilaiset vaikutukset asutukseen, 
luontoon, pohjaveteen ja virkistykseen. Arvokkaiden geologisten 
muodostumien ja maisema- sekä kulttuuriympäristöjen 
säilyminen varmistetaan suunnittelussa. Lisäksi puolustusvoimien 
toimintaedellytykset, liikenteen ja tietoliikenteen sekä 
voimajohtojen asettamat rajoitteet tulee huomioida.
Yhteistyö naapurikuntien kanssa

Matkailun ja virkistyksen teemat

VT9 kehittämisyhteistyö

Vesistöliikkuminen

Liikenneratkaisut

H

Tiivistyvä ja kohentuva keskustaajama
Keskustaajamaa täydennetään erityisesti joukkoliikennereittien ja 
palveluiden läheisyydessä. Rakentamisessa kiinnitetään huomiota 
asuntotarjonnan ja elinkeinotoiminnan monipuolisuuteen. Ydinkeskustan 
ja asemien seutuja täydennetään merkittävästi, tukien kävely-ja 
pyöräily-ympäristöä. Tärkeimpien joukkoliikennepysäkkien yhteydessä 
tuetaan liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia. Ydinkeskustan ja Oripohjan 
kytkeytyvyyttä pyritään parantamaan. Kestävien energiamuotojen 
käyttöönottoa tuetaan tarkemmassa suunnittelussa. Keskustaajamaa 
voidaan laajentaa maltillisesti taajaman reuna-alueilla viherrakenne 
huomioiden. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin hyödyntämään keskeiset 
täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen 
sekä viherrakenteen jatkuvuuteen taajamassa ja sen ympärillä.
Aseman lähiympäristö
Asematien vartta ja ympäristöä täydennetään taajaman puolella 
rataa samalla parantaen kävely- ja pyöräily-ympäristöä ja 
liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia. Kulttuuriympäristön arvot 
hyödynnetään voimavarana.
Oripohjan risteyksen ympäristö
VT9 ja KT 58 risteyksen ympäristössä kehitetään maankäyttöä ja 
pyritään vähentämään liikenneväylien estevaikutuksia. Julkisen 
liikenteen edellytyksiin ja liityntäliikenteeseen kiinnitetään huomiota.
Holman-Pehulan ympäristö
Kyläalueella pyritään ympäröivää maaseutua tiiviimpään 
rakentamiseen. Alueen runsaat maiseman ja kulttuurihistorian arvot 
huomioidaan suunnittelussa voimavarana ja arvojen säilyminen 
turvataan tarkemmassa suunnittelussa. Liikenneväylien estevaikutus 
ja liikenteen aiheuttamat haitat on huomioitava alueen suunnittelussa.
Täydentyvä Yliskylä ja Karppi
Taajamaa pyritään tiivistämään ensi sijassa olemassa 
olevan rakenteen yhteydessä viherrakenne huomioiden. 
Taajamarakennetta voidaan laajentaa länteen. Laajentaminen 
edellyttää liikenneturvallisuuden vuoksi Yliskyläntien parantamista. 
Liikenneväylien estevaikutus ja liikenteen aiheuttamat haitat on 
huomioitava alueen suunnittelussa. Alueen tarkemmassa suunnittelussa 
on huomioitava arkeologinen selvitystarve ja maankäytössä on 
huomioitava mahdolliset muinaisjäännökset ja/tai kulttuuriperintökohteet.
Yliskyläntien työpaikka-alue
Alueella edistetään teollisuuteen painottuvaa elinkeinotoimintaa.
Orituvan ympäristö
Orituvan ympäristö varataan pääasiassa valtatien 9 liikennevirtoihin 
tukeutuvalle palvelupainotteiselle elinkeinotoiminnalle. Tummalla 
sävyllä on osoitettu ensisijaisesti toteutettava alue. Alue kytkeytyy 
sijaintinsa puolesta luontomatkailun potentiaaliin. Suunnittelussa 
kiinnitetään huomiota viherrakenteen jatkuvuuteen alueen läpi 
alueelle sijoittuvien toimintojen luonne huomioiden. Alueelle ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Alueen laajemman 
kehittämisen edellytyksenä on eritasoliittymän toteuttaminen vt:lle 9.
Yliskyläntien risteyksen ympäristö
Yliskyläntien risteyksen ympäristö varataan monipuoliselle 
elinkeinotoiminnalle. Tummalla sävyllä on osoitettu ensisijaisesti 
toteutettava alue. Elinkeinotoiminnan aluetta voidaan laajentaa 
itään. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 
Uuden maankäytön toteuttamisen edellytyksenä on eritasoliittymän 
toteuttaminen vt:lle 9. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota alueen  
viherrakenteeseen alueelle sijoittuvien toimintojen luonne huomioiden.
Hiedan ranta
Hiedasta Säynäniemeen ulottuvaa aluetta kehitetään tavoitellen 
alueen aktiivista hyödyntämistä. Toteutusratkaisussa pyritään 
kustannustaloudelliseen ratkaisuun, joka tukee kaupungin 
vetovoimaa. Maaperän kunnostustoimet valitaan alueelle tulevien 
toimintojen mukaan. Alueen saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota.
Puunkuormausalue
Merkinnällä on osoitettu puunkuormausalueet Asemanrannassa ja 
VT9:n varrella. Suunnittelussa on huolehdittava liikennejärjestelyiden 
toimivuudesta sekä asumisen ja muun maankäytön 
yhteensovittamisesta.
Puolustusvoimien alue
Alueen suunnittelussa on turvattava puolustusvoimien 
toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota ympäristöarvoihin ja 
yleiseen turvallisuuteen.
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Oikeusvaikutteiset kehittämismääräykset
Kartat A ja B

Oikeusvaikutteiset kehittämismääräykset
Kartta B

Yleismääräykset

Strateginen yleiskaava on voimassa samanaikaisesti alue- ja 
teemakohtaisten oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen kanssa.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava ajantasainen 
tieto erilaisista arvoalueista (ml. paikalliset arvoalueet) ja 
suojelualueista, muinaisjäännöksistä ja pohjavesialueista sekä 
huomioitava kulttuuriympäristöjen selvitystarve. Tarkemmassa 
suunnittelussa huomioidaan suojelu- ja arvoalueisiin liittyvät 
erilaiset arvot ja vaalitaan niitä. Toisiinsa kytkeytyvien kohteiden 
osalta vaalitaan myös niiden välisiä yhteyksiä, kuten arvokkaiden 
luontokohteiden välisiä ekologisia yhteyksiä tai useiden 
muinaisjäännösten muodostamia kokonaisuuksia.

Pohjaveden muodostumisalueita ei tule vaarantaa rakentamisella. 
Tiivistyvässä ja kohentuvassa keskustaajamassa kiinnitetään 
erityistä huomioita suunnitteluun pohjavesialueilla. Pohjaveden 
muodostumisalueilla syntyvät puhtaat hulevedet tulee imeyttää 
maaperään ja likaantuneet hulevedet tulee johtaa pohjavesialueen 
ulkopuolelle.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista 
tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta 
koko kunnan alueella. Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus 
maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää 
Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, 
rajoittuu puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutteinen vain edellä esitettyjen 
kehittämismääräysten ja niissä esitettyjen tavoitteiden sekä 
yleismääräysten osalta.

Arvoalueet (ei kehittämismääräys)

Maakuntakaavan selvitysten mukainen aineisto 
tarkistettuna ajantasaisella tiedolla suojelualueista 
ja muinaismuistoista täydennettynä paikallisesti ja 
seudullisesti arvokkailla geologisilla muodostumilla. 
Ajantasainen tieto suojelukohteista ja arvoalueista 
tulee tarkistaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Muinaisjäännöskohteet ja/tai kulttuuriperintökohteet

Valtakunnallisesti arvokkaat rakenetut 
kulttuuriympäristöt

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut 
kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Arvokkaat geologiset muodostumat

Pohjavesialueet

Natura 2000-alueet

Luonnonsuojelualueet 

Luonnon ja virkistyksen kannalta merkittävät alueet
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