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Elinvoimaohjelman tausta
 Elinvoimaohjelmalla vahvistetaan Oriveden kaupungin menestymistä ja 

kehittymistä. Menestyvä kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja tarjoaa 

laadukkaita palveluja sekä edistää työllisyyttä, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja 

saavutettavuutta. Yritykset tarvitsevat koulutettua työvoimaa, tontteja, 

toimitiloja sekä hyviä liikenneyhteyksiä ja markkinoiden läheisyyttä. 

 Positiivista kaupunkimainetta ja tunnettuutta tarvitaan, jotta Orivedellä olisi 

houkutteleva asema kilpailtaessa asukkaista ja yrityksistä. 

 On tärkeää, että kasvatetaan asukkaiden ja yrittäjien luottamusta kaupungin 

toimintaan.

 On tärkeää, että vetovoima ja imago kasvavat esimerkiksi rakennetun ympäristön, 

elämänlaatupalvelujen ja merkittävien tapahtumien avulla. 

 Mielikuvat ja mainetekijät ovat yhä tärkeämpiä. 

 Merkittäviä keinoja vetovoimaisuuden lisäämisessä ovat viestintä ja markkinointi 

sekä matkailu, asuminen ja elämänlaatu.



Elinvoimaohjelman tavoitteet ja 

mittarit
 Yritysten määrän lisääminen 

 Työpaikkojen määrän lisääminen 

 Investointien (asuminen, yritystoiminta) saaminen paikkakunnalle

 Verotulojen kasvu 

 Osaamisen lisääminen

 Väestön määrän kasvu

 Työllisyysasteen kohottaminen

 Työttömyyden alentaminen

 Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan uusia ideoita ja uutta yritystoimintaa, asukkaiden 
osallistumista ja luovuutta sekä hyvää hallintoa ja järkevää suunnittelua. 

Mittareiden vuosittaiset tavoitteet esitetään talousarvio ja –suunnitelma-asiakirjassa sekä 
hyvinvointisuunnitelmassa.



Kaupungin asiakaslähtöinen 
maankäyttö- ja 

elinkeinopolitiikka tuo virtaa 
koko alueelle.

Orivesi on nykyistä suurempi 
kaupunki, joka tarjoaa ja 
mahdollistaa asukkailleen 

monimuotoiset ja tasokkaat 
asumismahdollisuudet.

Pohjana kaupunkistrategia -
Vahvistamme vetovoimaamme

Tavoite 2030 Tavoite 2030

Valtuustokaudella 2017 - 2021:
• Valtuustokaudella toteutamme 

elinkeinopolitiikkaa suunnitelmallisesti 
hyödyntämällä valtatie 9:n tarjoamat 
mahdollisuudet.

• Tavoitteenamme on käynnistää vireän 
yritystonttialueen rakentaminen 
valtatien varteen elinkeinoelämän 
vetonaulaksi

Valtuustokaudella 2017 - 2021:
• Houkuttelemme uusia asukkaita 

monipuolistamalla tonttitarjontaa, 
edistämällä tasokkaiden vuokra-, 
osaomistus- ja omistusasuntojen 
rakentamista ja markkinoimalla 
houkuttelevia asumismahdollisuuksia

• Suunnittelemme ennakkoluulottomasti 
erilaisia asumisympäristöjä

• Vahvistaaksemme asumisen 
mahdollisuuksia teemme aktiivista työtä 
joukkoliikenteen kehittämiseksi (juna, 
linja-auto) ja valtatie 9:n välityskyvyn 
parantamiseksi

• Markkinoimme suunnitelmallisesti 
Orivettä asuinpaikkana



Elinvoimaohjelman osa-alueet

 Kaupunkistrategian mukaan Oriveden kaupungin tavoitteena on vahvistaa 

vetovoimaansa. Tavoite jakautuu neljään osa-alueeseen.

1. Asumisen 
kehittäminen

2. Elinkeino-
elämän 

kehittäminen

3. Maankäytön 
kehittäminen

4. Vuoro-
vaikutuksen ja 
osallisuuden 
kehittäminen

”VAHVISTAMME VETOVOIMAAMME”



1. Asumisen kehittäminen
- Orivesi mahdollistaa asukkailleen monimuotoiset ja laadukkaat 

asumismahdollisuudet. Kaupungin asukasmäärä kasvaa. -

OSATAVOITTEET:

1. Monimuotoisen asumisen, rakentamisen ja 

tonttitarjonnan edistäminen

2. Uudenlaisten asumisympäristöjen 

ennakkoluuloton suunnittelu



1. Asumisen kehittäminen

OSATAVOITE 1.

Monimuotoisen asumisen, rakentamisen ja tonttitarjonnan 
edistäminen

Uotilantien 
pohjoispuolisen 

alueen 
suunnittelu 

monimuotoiseen 
asumiseen

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Suunnittelun 
aloitus syksy 2018, 

mahdollisen 
suunnittelukilpailun 

aloitus

- Elinvoimajohtaja, 

Maankäyttöinsinööri

Markkina-
tutkimuksen 
tekeminen 

(asumistyypin 
toiveet)

Aikataulu ja 
vastuu:

- Tontit varattu 
31.10.2018 saakka  

yksityiselle 
toimijalle

- Elinvoimajohtaja,

Maankäyttöinsinööri

Aluerakenta-
mishanke
Hakamäen 

alueelle (rivi- ja 
pientalot) 

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Kevät 2019

- Elinvoimajohtaja

Vuokra-asuntojen 
ja osaomistus-

asuntojen 
toteuttamisen 
edistäminen

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Kotikoivu Oy:lle 
varattu 

vuokratalotontti, 
valtuuston linjaus 

8-9/2018

Osaomistusjärjestel
män valmistelu 2019-

- Asumispalvelu-
päällikkö

Loma-asuntoja 
vakiasunnoiksi

Aikataulu ja 
vastuu:

- Rantaosayleis-
kaavan selvitys 

vakinaiseen 
asumiseen 

soveltuvista alueista 
ja niiden 

markkinointi. 

- Maankäyttö-
insinööri 



1. Asumisen kehittäminen

OSATAVOITE 2. 

Uudenlaisten asumisympäristöjen ennakkoluuloton suunnittelu

Oriveden Opisto –
Naaranjoen notko –

asemakaavan 
uudistaminen

Aikataulu ja vastuu:

- Hanke käynnissä; 
valmistuu 5/2019

- Maankäyttöinsinööri,

Elinvoimajohtaja

Rantaosayleiskaava / 
kylien kehittäminen, 

olemassa olevien 
vahvuuksien 

hyödyntäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Rantaosayleiskaavan 
potentiaalisten 

alueiden markkinointi 
yhdessä 

maanomistajien kanssa. 
2019-

- Maankäyttöinsinööri, 
Elinvoimajohtaja

Hiedan alueen ja 
Asemanseudun 
vaihtoehtojen 

selvittäminen ja 
kehittäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Strategisen 
yleiskaavan yhteydessä 
tehdään selvitys syksy 

2018-kevät 2019. 

-Yleiskaavatoimikunta

Joukkoliikenteen 
aktiivinen kehittäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Aktiivinen yhteistyö 
seudullisen 

joukkoliikenneviran-
omaisen sekä 

liikenneyrittäjien 
kanssa. 

Joukkoliikenteen 
matkustajamäärän 
lisääminen. Nopa-

yhteyden selvitys ja 
markkinointi.

- Elinvoimajohtaja



2. Elinkeinoelämän kehittäminen
- Yrityslähtöinen elinkeinopolitiikka tuo virtaa koko alueelle -

OSATAVOITTEET:

1. Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa

2. Yrittäjyyteen panostaminen: Pirkanmaan 

ykköskunnaksi yrittäjyydessä

3. Elinkeinoelämän tarpeita vastaava 

koulutustarjonta ja työvoiman saatavuus



2. Elinkeinoelämän kehittäminen

OSATAVOITE 1.

Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Business Tampere 
Regionin aiempaa 

vahvempi 
hyödyntäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Markkinoidaan 
aloittaville ja 

potentiaalisille 
yrittäjille. 

-Seurataan ja 
raportoidaan 2 krt/ vuosi 

- Elinvoimajohtaja, 
Yritysneuvoja

Matkailun ja 
luontomatkailuyritysten 
toiminnan ja yhteistyön 

edistäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Matkailun edistäminen, 
tapahtumien ja hankkeiden 

järjestäminen sekä 
yhteistyö matkailun 

kehittämisyhdistyksen 
kautta. Visit Orivesi 2019, 
esitteet englanniksi 2019.

- Markkinointisihteeri, 

Elinvoimajohtaja

Ensimetrin 
toimintamallin 
hyödyntäminen

Aikataulu ja vastuu:

- Vuoden 2019 loppuun 
mennessä selvitetään 

yhteistyön tehostamisen 
muodot Business 

Tampereen Regionin
kanssa.

- Elinvoimajohtaja,

Kaupunginjohtaja

KUHA Oy/tärkeäksi 
painopisteeksi 
hankintojen 

suuntaaminen 
lähialueiden yrityksiin 

Aikataulu ja vastuu: 

- Tavoite, että vuoden 
2019 loppuun mennessä 
KUHA Oy:n toiminnassa 
yllä oleva painopiste 

huomioitu.

- Elinvoimajohtaja,

Kaupunginjohtaja



2. Elinkeinoelämän kehittäminen

OSATAVOITE 2.

Yrittäjyyteen panostaminen: Pirkanmaan ykköskunnaksi yrittäjyydessä

Nuorten 
startti-

valmennus

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Jatkuvaa 
toimintaa. 

– Työllisyys-
palvelujen 
päällikkö

Tietoliikenne-
yhteydet 
kuntoon

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Selvitys 
laajakaistayhteyksie

n saatavuuden 
parantamisesta 

koko kunnan 
alueelle 2018-. 

– Tietohallinto-
päällikkö

Yritystoimin-
nan jatkajien 
löytäminen

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Jatkuvaa toimintaa. 

- Yhteistyö Ensimetrin 
Pirkanmaan 

Viestinvaihto-palvelun 
kanssa. 

–Yritysneuvoja 
Elinvoimajohtaja

Yhteydenpito 
yrittäjiin

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Aamukahvit, 
hallitustapaamiset, 
koulutustilaisuudet, 
yritysvierailut ym.

- Elinvoimajohtaja,

Kaupunginjohtaja

Kesäasukkai-
den määrän 

kasvattaminen

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Kaupunkia 
markkinoidaan 
kesäasukkaille 

jatkuvasti.

- Elinvoimajohtaja, 
markkinointisihteeri
maankäyttöinsinööri

Yritysvaiku-
tusten

arviointi

Aikataulu ja 
vastuu:

- Toiminnan 
käynnistäminen 

2019

- kaikki 
toimielimet, 
johtoryhmä



2. Elinkeinoelämän kehittäminen

OSATAVOITE 3. 

Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja 
työvoiman saatavuus

Työllisyyskokeilun hyödyntäminen ja 
jatkuvuus

Aikataulu ja vastuu:

- Työllisyyskokeilun hyvien tulosten 
hyödyntäminen.

- Työllisyyspalvelujen päällikkö.

Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen. 

Aikataulu ja vastuu: 

- Tredu-yhteistyöhankkeen jatkaminen ja 
tehostaminen. Sopimus uudistetaan syksyn 

2018 aikana. Tavoitteena yrittäjyyden 
edistäminen. Perusopetuksen 

yrittäjyyskasvatuksen lisääminen. 

- Kasvatus- ja opetusjohtaja, 
Elinvoimajohtaja



3. Maankäytön kehittäminen
- Asiakaslähtöinen maankäyttöpolitiikka tuo virtaa koko alueelle -

OSATAVOITTEET:

1. Kaavoituksella luodaan vetovoimaa alueelle

2. Onnistuneella maankäytöllä turvataan 

tonttitarjonta asukkaille ja yrityksille



3. Maankäytön kehittäminen

OSATAVOITE 1. 

Kaavoituksella luodaan vetovoimaa alueelle

Strateginen 
yleiskaava koko 

kaupungin alueelle

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Valmistuu 
6/2019

- Yleiskaava-
toimikunta

Orituvan alueen 
kaavoitus ja 

liikennejärjestelyt

Aikataulu ja 
vastuu: 

- Selvityshanke 
valmistuu 
12/2018, 

edunvalvonta ja 
muut selvityksen 

toimenpiteet

- Elinvoima-
johtaja,

Maankäyttö-
insinööri, 

Tekninen johtaja, 

Kaupunginjohtaja

9-tien 
kehittämisselvitys 
Orivesi-Kangasala

Aikataulu ja 
vastuu: 

Selvitys valmistuu 
12/2018, 

edunvalvonta ja 
muut selvityksen 

toimenpiteet

- Tekninen 
johtaja, 

Elinvoimajohtaja

Kaupunginjohtaja

Yliskylän alueen 
kehittäminen 9-

tien varteen

Aikataulu ja 
vastuu:

Selvitys valmistuu 
12/2018, 

edunvalvonta ja 
muut selvityksen 

toimenpiteet

- Tekninen 
johtaja, 

Elinvoimajohtaja

Kaupunginjohtaja

Oripohjan kaavan 
laajentaminen 

Nihuan suuntaan

Aikataulu ja 
vastuu:

- Tarveselvitys ja 
kustannukset 
vuoden 2019 

aikana

- Elinvoima-
johtaja, 

Maankäyttö-
insinööri, 

Tekninen johtaja

Keskusta-alueen 
kehittämissuunnite

lma

Aikataulu ja 
vastuu: 

- 2019-2020

- Kehittämis-
toimikunta



3. Maankäytön kehittäminen

OSATAVOITE 2.

Onnistuneella maankäytöllä turvataan tonttitarjonta asukkaille ja 
yrityksille

Raakamaan tarveselvitys ja hankinta 
asumiseen ja yritystoimintaan

Aikataulu ja vastuu:

- 2019

- Elinvoimajohtaja ja

Maankäyttöinsinööri

Maankäytön suunnittelulla yrityksille 
tonttimaata liikenneyhteyksien varrelta

Aikataulu ja vastuu: 

- 2019

- Elinvoimajohtaja ja 

maankäyttöinsinööri



4. Vuorovaikutuksen ja 

osallisuuden kehittäminen
- Orivesi uudistuu kuntalaislähtöisesti -

OSATAVOITTEET:

1. Kaupunki kehittää palveluja yhteistyössä asukkaiden 

kanssa; tarvelähtöinen suunnittelu

2. Kaupunki kehittää yhteistyötä ja osallisuuden muotoja 

kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa



4. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden 

kehittäminen

OSATAVOITE 1.

Kaupunki kehittää palveluja yhteistyössä asukkaiden kanssa; tarvelähtöinen 
suunnittelu

Asukkaiden toiveiden ja 
tarpeiden selvittäminen 
ennen päätöksentekoa

Toimintamuotoja:

Kyselyt, työpajat, 
keskustelu- ja 

kuulemistilaisuudet, 
kuntalaisraadit, kaupungin 
johdon haastattelutunnit

Aikataulu ja vastuu:

- Jatkuvaa toimintaa.

- Palvelukeskusten johtajat, 
elinvoimajohtaja ja 

kehittämistoimikunta

Palveluiden käyttäjien 
edustajien 

vaikutusmahdollisuudet

Toimintamuotoja:

Vanhus- ja 
vammaisneuvoston sekä 

nuorisovaltuuston 
näkemykset huomioon

Aikataulu ja vastuu:

- Jatkuvaa toimintaa

- Hyvinvointijohtaja ja 

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Mahdollisuus osallistua 
talouden suunnitteluun 
(osallistuva budjetointi, 

sähköinen osallistuminen)

Toimintamuotoja:

Osallistuvan budjetoinnin 
kokeilu nuorisovaltuustossa

Aikataulu ja vastuu:

- 2019

- Talous- ja hallintojohtaja, 

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Palvelukeskusten johtajat

Sähköisten palvelukanavien 
hyödyntäminen

Toimintamuotoja:

sosiaaliset mediat

kuntalaisaloite.fi

nuortenideat.fi

Aikataulu ja vastuu:

- Jatkuvaa toimintaa ja 
toiminnasta tiedottaminen

- somen käytön kehittäminen

- Palvelukeskusten johtajat

Elinvoimajohtaja



4. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden 

kehittäminen

OSATAVOITE 2.

Kaupunki kehittää yhteistyötä ja osallisuuden muotoja kuntalaisten, 
yritysten ja kolmannen sektorin kanssa

Osallistuva Orivesi -hanke

Toimintamuotoja:

Kylien elinvoimaisuuden tukeminen, 3. 
sektorin vahvistaminen, nuorten ja 

työttömien osallistaminen, 
verkostotyö, uusi viestintämalli

Aikataulu ja vastuu:

- Hanke käynnissä 10/2019 saakka. 
Hankkeessa luotujen toimintamuotojen 

jatkuvuus. Selvitys kevät 2019

- Hyvinvointijohtaja

Kumppanuuspöytä-
toimintamallin 
käynnistäminen

Toimintamuotoja:

Eri toimijat säännöllisesti saman 
pöydän ääreen. Paikka-, asia- ja 

teemaperusteiset kumppanuuspöydät

Aikataulu ja vastuu:

- Syksystä 2018 lähtien

- Elinvoimajohtaja/kylien pöytä

- Kansalaisopiston 
rehtori/kulttuurihyvinvointipöytä

Kaupungin ja yrittäjien 
yhteistyön tehostaminen

Toimintamuotoja:

Aamukahvit, hallitusten tapaamiset, 
yhteiset koulutukset, yritysvierailut, 

vuoden yrittäjäjuhla

Aikataulu ja vastuu: 

- Jatkuvaa toimintaa

- Elinvoimajohtaja ja 

Kaupunginjohtaja



Orivesi: Aktiivisten ihmisten kiinnostava 

kaupunki luonnon keskellä


