
Oriveden tulevaisuuskysely asukkaille ja sidosryhmille 2021

Avoimet vastaukset



6. Hyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista ja kaupungin yhtenä tehtävänä on edistää 
asukkaidensa hyvinvointia. Seuraavilla kysymyksillä haluamme selvittää, miten Oriveden kaupunki 
on mielestäsi onnistunut toteuttamaan seuraavia asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita?

223.9.2021

Avoimet vastaukset kohtaan: muu, mikä?

• Neuvola

• Terveyskeskuksen aukiolon supistaminen

• Terveysaseman aukioloajat

• Hammashoito

• Koulukiusaamiseen puuttuminen

• Kesän ilmaiset työikäisten jumpat

• Suvaitsevaisuuden edistäminen

• Suvaitsevaisuus

• Sivukylien arvostus ja ymmärrys niiden vaikutuksesta 
kaupunkiin

• Yhteisöllisyys

• Kesäkaupunkina mökkiläisille ja ajanvietettä mm 
kesäaikana iltapäivisin

• Asema ja sen seudun ulkonäkö ja siisteys

• Tonttitarjonta

• Vuokra-asunnot ja niiden kunto

• Haja-asutusalueiden liikenneyhteydet mm. julkinen 
liikenne ja pyörätiet

• Julkinen liikenne, teiden kunto pahin, autottomana 
täällä ei voi tehdä eikä harrastaa mitään. 
Pyöräteiden kunto on suorastaan hengenvaarallinen! 
Enemmän sähköautopaikkoja. Paremmat julkiset 
yhteydet mm luontokohteisiin tarvitaan

• Työpaikkojen määrä

• Yritystoiminnan tukeminen

• Kaupungin sivujen päivitys kuntoon

• Tehtävien aikataulutus ja loppuun vienti. Esim. 
Frisbeegolf kesken, uimahallin remontti viipyi ym
ym…..



7. Mitkä toimintaympäristön muutostekijät tulisi Orivedellä huomioida 
tulevaisuudessa?

323.9.2021

Avoimet vastaukset kohtaan: muu, mikä?

• Muistaa panostaa myös yksityisautoiluun. EI 
ruuhkamaksua!

• Julkinen liikenne haja-astusalueella

• Mobiilisovellusten kehittäminen esim. 
joukkoliikenteelle tilaussysteemiksi

• Oman auton käyttö työssäkäyntiin, verohuojennus tms. 
Kaikkiin työpaikkoihin ei pääse bussilla tai siihen menee 
liikaa aikaa. Kaikki ei käy töissä Tampereen keskustassa

• Tiet parempaan kuntoon! pyörätiet ovat 
hengenvaaralliset. Sähköautoille enemmän paikkoja

• Lapsiperheille oltava paras mahdollinen kunta 
Pirkanmaalla jonne talon rakentaa

• Lapsiperheiden houkuttelu

• Tonttipolitiikka

• Tontit

• Väljyyden säilyttäminen

• Vanhojen ränsistyneiden talojen purku

• Etätyö/maallemuutto

• Etätyön lisääntyminen

• Yritysten hyvinvointi

• Matkailun ja yritysyhteistyön kehittäminen

• Vierailut ja käynnit Orivedellä jotka saavat houkuttelua 
käymään Orivedellä esim. naapuripaikkakunnasta

• Subsidiariteettiperiaate

• Rasismin ja vihapuheen kasvu

• Koulukiusaamiseen puuttuminen



8. Mitkä ovat Oriveden vetovoimatekijät, joita tulisi painottaa tai 
vahvistaa?

423.9.2021

Avoimet vastaukset kohtaan: muu, mikä?

• Vuokra-asuntojen tarjonta

• Uusia kerros-/ rivi/ yms. -talojen rakentaminen jopa 
kaupungin vuokralaisille eikä korjata vanhoja rötisköjä 
ja alentaa vuokratasoa

• Asumisviihtyisyyden parantaminen

• Senioriasunnot

• Orituvan ympäristöön lisää yrityksiä/asukkaita

• Kasvun kehitys ja työllistyminen, yrityksiä 
paikkakunnalle

• Täällä on moni asia hyvin, joten sen näkyvyyteen tulisi 
panostaa

• Mainostaa Oriveden hyviä puolia ja houkutella uusia 
asukkaita lehdissä netissä messuilla ym.

• Säynäniemen leirintäalueen mainostaminen 
ulkopaikkakuntalaisille ja vähemmän mainosta biletys 
puoleen.

• Tampere

• Ysitie moottoritieksi Tampereelle.

• Oriveden markkinointi Tampereen työssäkäyntialueen 
asumisvaihtoehtona, käyttöön minuuttimarkkinointi, 25 
minuuttia Itä-Tampereelle !¥8

• Kyläkoulujen kehittäminen ja niihin panostaminen.

• Lentopalloliiga

• Mennyt historia

• Ravintoloiden parantaminen



9. Mitä ideoita tai toimenpide-edotuksia antaisit Oriveden 
kehittämiseksi edellä mainituista näkökulmista? Mitä käytännössä pitäisi 
kehittää ja mitä tekemistä tarvitaan?

523.9.2021

Avoimissa vastaukissa toistuvat teemat 

• Aseman seudun kehittäminen, vastauksissa korostuu mielipide siitä, että aseman seudun yleisilmettä 
pitäisi siistiä ja alueen potentiaali hyödyntää. 

• Kaupungin näkyvyyden kehittämien, useissa vastauksissa ehdotetaan kaupungin aktiivista 
markkinointia ja mainontaa etenkin Tampereen ja muiden ympäristökuntien suuntiin. Villasukkien 
rinnalle (sijaan) toivotaan muita kärkitekijöitä. 

• Liikenneyhteydet agendalla, kulkuyhteydet Tampereelle (junavuorot, 9-tie) korostuvat useissa 
vastauksissa. Erityisesti 9-tien nelikaistaistaminen toistuu. Kaupungin sisäisissä liikenneyhteyksissä 
toivotaan panostusta kevyen liikenteen väyliin sekä joukkoliikenteeseen. 

• Aseman seudun lisäksi, alueiden kehittämiseen liittyen korostuu ranta-alueiden hyödyntäminen ja 
keskustan kehittäminen . Voidaanko lisätä rantatonttien tarjontaa? Miten keskustataajaamaa voidaan 
nykyaikaistaa? 

• Vastausten perusteella yritysten houkuttelu kaupunkiin on tärkeä asia. 
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• Tehdä Orivettä houkuttelevammaksi pysähdyspaikaksi. Keskusta-alueen ulkoilureittejä voisi monipuolistaa ja 
tuotteistaa paremmin. Lisäksi keskustaan voisi rakentaa matkaparkin, joka olisi tarkoitettu asuntovaunulla ja -autolla 
liikkuvien pysähdyspaikaksi. Esim. Toijalaan avattu BestPark-konseptin tuote on elävoittänyt koko seutua 
huomattavasti. Matkaparkit eivät kilpaile leirintäalueiden kanssa, vaan tarjoavat pysäköinti- ja huoltopaikan niille 
jotka eivät leirintäalueen palveluita tarvitse.

• Enemmän kunnon ravintoloita jossa ruuan laatuun on kiinnitetty huomiota.

• Vuokrahalleille lisää kaavoitusta lenkkitien tuntumaan.

• Moporalliin puuttuminen on asukasviihtymisen ja kotirauhan vuoksi tärkeää. Kukaan ei muuta tänne jatkuvan rallin 
tähden.

• Vuokra-asunto rakentamista ja asuntotarjontaa vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa. Elinvoimainen keskusta 
palveluineen. Firmoja/yrityksiä vastaamaan kuntalaisten ostovoimaan. Asemanseudun yleisilmeen siistiminen 
nopeasti, junalla matkustavan yleisnäkymä paikkakunnastamme on ränsistynyt ja erittäin epäsiisti.

• Julkinen liikenne, 9-tie, koulut, lapsiperheet->kotihoidontuen lisä, kaupungille lisää vuokra-asuntoja jotka ovat 
edullisia, lisää asuinalueita, mädäntyneet tyhjät talot purettavaksi ->tontti myyntiin, lisää erilaisia kauppoja, pieni 
ostoskeskus. Lapsille liikennepuisto tai sisäleikkipuisto.

• Orivedelle pitää saada nuoria lapsiperheitä. Työssäkäyntialueena Tampere on ihan vieressä, itse kuljen junalla, 
yhteydet on nyt ihan ok. Orivedellä pitää turvata lapsiperheille parhaat mahdolliset päivähoitomahdollisuudet ja 
lasten ilmaista harrastustoimintaa tulee kehittää edelleen. Ärsyttää, ettei esim. uimahallilla ole isommille lapsille 
koko vuoden ympäri toimivia uimakouluja tai jäähallilla perusluistelua lapsille, vaan näiden takia harrastuksiin on 
lähdettävä Tampereelle. Orivedellä pitäisi olla järvenranta tonttitarjontaa REILUSTI jotta saataisiin uusia perheitä 
asumaan, monelle edes sijainti vähän syrjemmässä ei ole este, jos vaan oman kodin pääsee rakentamaan 
herkkupaikalle. Ja miksi ihmeessä Hiedan alueen kehitys junnaa vuodesta toiseen! Alue olisi ihan mahtava rakentaa 
lähellä juna-asemaa. Toisaalta olen joskus miettinyt että miksi sille alueelle ei rakennettaisi vaikka jotain 
kylpylää/matkailukohdetta, koska olisi niin helposti saavutettavissa. Kaupungin yleistä katukuvaa pitäisi kehittää, 
mielestäni rapistuvat rakennukset pitäisi saada kuntoon. Onninpolun alue on ihan loistava ulkoiluun, mutta aakeeta
laakeeta tilaa siinä olisi hyöty käyttää, esim. lasten leikki/pelialuetta voisi tuoda myös sinne. Orivedellä on aivan 
mahtavat retkeily/ulkoilu maastot, jotka on hyvin hoidetut. Tuulimyllyhanke, jos Voitilaan toteutuu, tulee ainakin 
yksi perhe muuttamaan himskatin kauas missä luontoa osataan arvostaa eikä tuhota kansallismaisemaa. Kukaan, 
kuka on joskus retkeillyt niissä maisemissa, jonne tuulimyllyjä on suunniteltu, ei ikinä pilaisi aluetta niillä. Panostakaa 
nuoriin ja lapsiin ja perheisiin. Niiden myötä Orivesi saa tuloja ja pysyy elävänä. Ei ole katastrofi jos terveyspalvelut 
tai hammashoitola on kauempana kuin Orivedellä. Toivoisin että tästä tulisi Suomen paras lapsiperhekaupunki.

• Joustavaa varhaiskasvatusta. Perheiden elämää ei pidä hankaloittaa. Laitoksiin kuukausittain tieto, mitä tapahtumia 
ja toimintaa kaupungissa on. Lapsiperheille sosiaalisen median tiedotusta, kun eivät lue paikallislehteä.

• Yrittäkää nyt se moporalli saada ojennukseen ettei sen takia tarvitse täältä pois muuttaa. Ei muuten kaukaa liippaa 
kun lähden.

• Enemmän sitä mitä ihmiset haluaa. Asua järven rannassa omakotitalossa, isoissa tonteissa luonto lähellä. Kokeillaan 
siirtolapuutarhamökkikylää junapysäkin lähelle, lisää luontoon reittejä ja panostetaan niiden opastukseen. Ei niin 
että kaikkihan tietää missä joku onninpolku on. No ei juuri muuttanut tiedä. Pukalan opastus vaikka ei meidän maita 
olekaan. Teerijärven polut merkattava ja pituudet ym selkeet. Panostetaan niihin asioihin jossa asukkaan 
arvostaminen on konkreettista. Ottakaa avuksi ulkopaikkakuntalainen tutkimaan löytyykö ulkoilualueet.

• Perustetaan varhaiskasvatukseen luonto/ulkoryhmä. Tiedossa olisi jo työntekijät, vain kaupungin tuki puuttuu.

• Lapsille harrastuksia

• Ruovesi ja Virrat hyvin eläväisiä kesäpaikkoja, mistä voisi ottaa kehitysideoita.

• Kesän aikana matkailu on kovinta aikaa. Orivesi tunnetaan enimmäkseen mökkipaikkakuntana. Kesän aikana on 
tullut käyty mm. naapuripaikkakunnilla koska Oriveden keskustassa ei ole ollut esim. kahvilaa auki klo 15 jälkeen. 
Orivesi on jälkeen jäänyt kesäpaikkakuntana pienissä asioissa joilla voisi olla iso vaikutus. Pitkäaikaisilla monivuotisilla 
kasveilla, pensailla saisi hienoa aikaiseksi. Yläasteen seinä maalaus ja ysitien ramppi ovat saaneet plussaa. Samoin 
ulkoliikuntapuistot kovat korostuneet korona aikana ja samoin elämys portaat. Esim. Ruovedellä ja Virroilla on paljon 
kesäkaupunki elämää joka houkuttelee ajamaan sinne asti. Vastaavanlaista kaivattaisiin Orivedellekin joka saisi 
houkuteltua tänne päin ajamaan. Täällä riittää paljon porukkaa kesäisin ja siksi ideaa pitäisi kehittää. Ei tarvitse olla 
kalliita ratkaisuja mitkä saavat kiinnittämään huomioita ja kiinnostusta tulla Orivedelle.

• Aseman seutu kuntoon.

• Varmistaa, että sote-palvelut pysyvät lähipalveluina. Kehittää kouluverkosta siten, että kyläkoulut säilyvät 
vaihtoehtoina.

• Varhaiskasvatuksen laadun parannus. Orivesi on syössyt kunnallisen päivähoidon surkealle tolalle! Oriveden tulisi 
keskittyä kehittämään viihtyisää pikkukaupunkia johon olisi helppo muuttaa, ei romuttamaan valttikortteja jotka 
vähentävät muuttohalukkaiden määrää.

• Joukkoliikenteen kehittäminen. Keilahalli entisen k-raudan tiloihin.



723.9.2021

• Orivesi on liian kallis vaihtoehto verrattuna muihin Tampereen ympäristökuntiin. Kunnallis- ja kiinteistövero, vesi- ja 
jätevesimaksu kärkisijoilla. Maaseutua pitäisi rahoittaa enemmän, perusinfraa ja sirkushuvejakin tarvitaan. Kylien 
idearikkaita ja aktiivisia yksilöitä, esim. potentiaalisia pk-yrittäjiä, kannattaisi tukea. Uusia ihmisiä ei saisi päästää 
menemään, vaan vakuuttaa, että täällä kannattaa olla ja elää. Lapsista huolehtiminen (pk, koulu, koulumatkat, 
lähiharrastukset - myös syrjäkylillä) on viisasta ja kokonaisvaltaista.

• Uusia asukkaita voi houkutella vain mahdollistamalla asuminen riittävin palveluin myös haja-asutusalueilla ja 
erityisesti asemanseudun "siivoaminen" ja markkinointi. Asukasmäärän kasvu mahdollistaa palvelut ja hyvät 
joukkoliikenneyhteydet ja Tampereeseen verrattuna edulliset asunnot tuo nuoria perheitä Orivedelle.

• Kaupungin henkilöstömenot alas, 4 työntekijää ei tarvitse hiekkalaatikon täyttöön .Kaupungin täytyy vaikka riskillä 
pyrkiä aktiivisesti houkuttelemaan yrityksiä ja työpaikkoja. Valtatie ja rautatie hyviä vetonauloja vs. pirkkalan
ohitustie. Muuten kylä nääntyy pikkuhiljaa ja liitetään Tampereen syrjäkyläksi.

• Orivedestä Tampereen seudun ympäristötietoisin ja kestävin kunta ja asukaslähtöisen kulttuurin malliesimerkki!
• Joukkoliikennettä juna-asemille ja turvallisia pyöräilyväyliä kylistä linja-autopysäkeille ja juna-asemille

• Monimuotoinen luonto keskeisimmäksi prioriteetiksi: laajat suojelu- ja ulkoilualueet, puhtaat vesistöt ja elinympäristöjen 
monimuotoisuus houkuttelevat niin asukkaita, kesäasukkaita kuin satunnaisia matkailijoitakin

• Kaupunki näkyvästi mukaan luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatushankkeisiin, joita Orivedellä jo tehdään (mm. 
perinnebiotooppien ylläpito ja ennallistaminen, virtavesien ennallistaminen...)

• Kaupungin talousmetsissä siirtymä jatkuvaan kasvatukseen: säilytetään näiden metsien virkistysarvot ja edistetään niiden 
monimuotoisuutta

• Vaikka Oriveden opisto ja Reikäreuna-festivaali ovat mennyttä, on Orivedellä edelleen loistavia tiloja, kuten juurikin 
aseman seudun vanhat rakennukset ja Oriveden kampus, elävää, asukaslähtöistä kulttuuritoimintaa varten: näistä 
pidettävä huolta ja etsittävä niihin aktiivisesti yhä lisää toimijoita ja tapahtumia

• Keskustaan saada lisää ruokapaikkoja joille voisi olla käyttöä, esim. Subway iso suositus. 
• Isompia kauppoja kuten prisma tai K citymarket. 

• Laajemmat aukiolot ruokakaupoille ja apteekille (apteekki auki myös sunnuntaisin)

• Enemmän nuorille ja lapsiperheille tapahtumia ja palveluita jotka vetäisi puoleensa myös sellaisia perheitä muuttamaan 
Orivedelle. 

• Keskustaan baari/yökerho. 

• Julkinen liikenne myös bussien osalta paremmaksi Tampereelle (junat ja bussit kulkevat samoihin aikoihin, esim. 
Tampereelta ei pääse Orivedelle klo 13-14 aikaan julkisilla, koska junat ja bussit menevät klo 12 ja 15 aikoihin.)

• Rannat parempaan käyttöön

• 9-tie nelikaistaiseksi Orivesi-Tampere väli. Kaavoitettuja edullisia yritystontteja myyntiin. Mainontaa ja näkyvyyttä 
Oriveden kaupungille, houkutellaan yrityksiä perustamaan yrityksensä juuri Orivedelle. Isoja omakotitontteja ja 
rantatontteja myyntiin. Keskustan kehittämistä, uusia rakennuksia ja viheralueita, istutuksia. Liikuntahallin vieressä 
senioripuisto vaihdetaan nykyaikaiseen ulkokuntosalipaikaksi. Lisätään positiivista ajattelua ja tekemistä. 
Kannattaisiko Oriveden hotelli avata uudelleen ja kehittää vaikka maakunnan talvikauden tanssipaikaksi.

• Terveyspalvelut oli huomattavasti paremmin kaikkien saatavilla, kun terveyskeskuksen päivystys oli arkisin auki klo 
20 asti. Nykyiset aukioloajat ovat aivan liian suppeat työssäkäyviä ihmisiä ajatellen.

• Edullisemmat asumisen hinnat voisi olla houkutella muuttamaan Orivedelle, jos työmatkat olisi helpommat. 
Verotuksessa oman auton käytön vähennys on naurettava ja bensan hinta korkea. Harva kulkee töissä Tampereen 
ydinkeskustassa. Julkisilla ei kaikkialle pääse, eikä harvat aikataulut aina sovi työaikoihin - varsinkin niin ettei päivälle 
tulisi mahdottomasti mittaa. Eikä puoli tyhjiä vuorojakaan kannata ylläpitää, jos ne ei palvele. Monipuoliset koulu- ja 
harrastusmahdollisuudet houkuttelee. Palvelujen väheneminen huolettaa. Orivedellä on myös etu, että kaikki talot 
ei ole sumpussa niin kuin isommissa kaupungeissa.

• Työpaikkoja pitäisi jostain saada lisää

• Yrityksille joilla on tarve varasto ja terminaali toiminnoille voimme tarjota hyvien yhteyksien päässä olevaa tilaa. 
Tällä saadaan helpoiten työpaikkoja ja kasvua.

• Ysitie. Isot, edulliset tontit. Turha kilpailla kehyskuntien postimerkkitonttien kanssa. Yrityksiä ja työpaikkoja pitäisi 
saada lisää. Niiden houkuttelu on investointien paikka.

• Enemmän frisbeegolf koreja. Rovastinkankaan rata on liian pitkä lapsille ja kaukana keskustasta. Paikkoja myös 
keskustaan missä voisi heitellä. Esim. kirkkolahden rantaan kori tai kaksi.

• Tiedottamista ja tiedon kulkua. Myös organisaation sisällä. Kunta-alan työpaikkojen imua. Z-sukupolven erilaista 
suhtautumista työntekoon. Digitaalisuuden lisääntyminen ja ihmisten elämyshakuisuuden huomioiminen.

• Asutuksen keskittäminen jo rakennetuille alueille ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen, ei uutta haja-asutusta 
esim. ranta-alueille. Peruspalveluista huolehtiminen on tärkeää, siksi kunnan talouden on pysyttävä tasapainossa 
vaikka sitten muiden palvelujen kustannuksella. Kestävän kehityksen huomioiminen kaupungin kaikessa 
toiminnassa.
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• Eri elämäntilanteissa olevat ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluita, kokemusasiantuntijoiden käyttö. Markkinoinnin ja 
konkreettisen tekemisen kohtaaminen, nyt tuntuvat erillisiltä.

• Yritysyhteistyötä ja matkailupalveluiden esilletuomista tulisi kehittää.

• Lapsiperheisiin olisi tärkeää satsata panostamalla sote-palveluihin ja varhaiskasvatukseen, myös perhepäivähoitoon. 
Keskustan alueella on käsittääkseni nyt pulaa varhaiskasvatuspaikoista. Myös koulujen kunnossa pitämiseen, 
opetushenkilöstön riittävyyteen ja pysyvyyteen sekä ryhmäavustajien saantiin olisi tärkeää resursoida. Lisäksi 
toivoisin villasukkien rinnalle muita kärkitekijöitä mainontaan ja matkailuun, ja mm. tässä asia kaupungin eri toimijat 
(järjestöt, srk, kaupunki ym.) voisivat yhdistää enemmänkin voimiaan. Kuntalaisille kaipaisin lisää 
vaikuttamismahdollisuuksia - esim. säännöllisiä ideointifoorumeja, joissa voisi herätellä ideoita kaupungin 
kehittämiseksi ja myös talkoohenkeä ideoiden toteuttamiseksi. Ikäihmisten palveluihin olisi myös tärkeää panostaa, 
Särkänkodin tilanne huolestuttaa kovasti.

• Ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulisi panostaa enemmän ja se olisi pitkällä tähtäimellä myös 
kustannustehokasta. Kiireettömän hoidon turvaaminen on tärkeää (lääkäriaika tulisi saada aina kohtuullisessa 
ajassa, päivystyksestä ei pitäisi käännyttää pois). Riittävistä lääkäri- ja hoitohenkilökuntaresursseista pitää kaikin 
keinoin pyrkiä huolehtimaan ja myös työoloihin pitäisi entisestään panostaa. Erityislasten ja erityistä tukea 
tarvitsevien perheiden tukipalveluihin tulisi panostaa -> ajallaan autetuksi tuleminen tuottaa hyvinvointia ja 
tulevaisuuden veronmaksajia. Toimivat ja monipuoliset palvelut ovat suuri valtti uusia asukkaita "houkuteltaessa". 
Uusia yrityksiä tarvittaisiin lisää. Kuntalaisille olisi hyvä olla enemmän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin, 
osallistua ideointiin (asukasfoorumeita / matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia tms.). Kunnan, seurakunnan, 
yhdistysten, yritysten jne. olisi hyvä yhdistää voimavarojaan esim. erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja 
Oriveden tunnetuksi tekemisessä. Vuorovaikutus eri toimijoiden ja kuntalaisten kesken on tärkeää. Viestintään (sekä 
kunnan sisällä että ulos päin) tulisi entisestään panostaa, jotta olemassa olevat palvelut tulisi entistä paremmin 
tiedostettua  ja hyödynnettyä.

• Perheille enemmän tekemistä muiden kanssa, myös kylissä!

• 9-tien parannus nelikaistaiseksi! Hirsilän suuntaan junapysäkki

• Ravintola tarjontaa tulisi kehittää monipuolisempaan ja laadukkaampaan suuntaan. Lounaspaikkoja on hyvin, mutta 
iltaravintoloita heikosti.

• Tehdä kaupunkia tunnetuksi Tampereella, jotta siellä ymmärrettäisiin Oriveden läheisyys. Edullista asumista 
korostaen ja junayhteyttä hyödyntäen. Tehkää kaupunki näkyväksi! Viestinnällä iso merkitys!

• Kulttuurin eri muotoja, ei pelkkiä sinfonia orkestereita ja tanssilava solisteja, vaan kunnon bändejä, stand up
koomikoita, kaikkia suojan talolle tai kampukselle. Harrastus mahdollisuuksia enempi tai helpommin niihin käsiksi 
pääsyä, laajempaa toimintaa oskolle, uudistaa kerrostalojen/ rivitalojen ilmeet, kalventaa reilusti vuokratasoa, 
oikeasti panostaa puistoalueisiin, työpaikkoja lisää, pitää oikeasti retkeilyalueet ja niihin vievät tiet kunnossa, 
panostaa oikeasti kaikkeen, mitä alkaa tehdä eikä lopettaa esim. ylläpitämistä kesken kaiken.

• Ranta-alueiden kaavoittaminen omakotitonteiksi, joka houkuttelisi varakkaampia veronmaksajia kuntaan. 
Rakennuttaa edullisia vuokra-asuntoja mm. Nykyaikaisia korkeampia Kerrostaloja 2-4h + k pohjaratkaisuilla. 
Keskustaajaman nykyaikaistaminen. Verotuksen korkea taso laskettava muuttovoittoa ajatellen.

• Alueiden on oltava tasa-arvoisia toisiinsa nähden. Orivedellä on keskustassa paikkoja, joihin on tehty tontit ja talot 
eri aikakausina (samalle tien pätkälle), mutta turvallisuus on vain uudemmalla alueella huomioitu. Esimerkiksi 
Ravimiehentiellä toisessa päässä asuvat saavat lasten ja vanhusten turvaksi suojatiet ja hidasteet, mutta toiselta 
puolelta (70-luvulla rakennetut talot) ne puuttuvat täysin ja autoilijat menevät suojatiettömällä alueella 
huomattavasti nopeampaa.

• Pitäisi saada kehitettyä Oriveden yrityselämää siten että Orivedelle saataisiin monipuolisesti uusia yrityksiä. Näin 
ollen saataisiin työpaikkatarjontaa lisää ja sen kautta mahdollisesti lisää asukkaita. Lisää asukkaita myös mahdollista 
saada kun kehitetään kyliä ja kyläkouluja. Työelämä on nyt isossa murroksessa ja monessa yrityksessä mahdollisuus 
tulossa etätyöskentelyyn. Kehittäminen ja verotulojen kasvattaminen on monien asioiden summa. Nyt ollaan 
hanakasti lakkauttamassa kyläkouluja, mistä seuraavaksi? Kun on leikattu menot kouluista/päivähoidoista niin tuskin 
houkuttaa uusia lapsiperheitä tai nykyisiä asukkaita hankkimaan lapsia. Tämän myötä tulevaisuudessa ei ole varaa 
järjestää ikääntyvälle väestölle heidän tarvitsemiaan palveluita. "Ei lottovoittoakaan voi saada ellei osta kuponkia.”

• Oriveden keskustaajama ei ole kovin viihtyisä (ts. se on ruma kylä). Jotta vierailijat saisivat kipinän muuttaa 
Orivedelle, tulisi kaupungin ulkonäköön panostaa enemmän. Tämä on tehtävissä edullisesti, esimerkiksi julkisivuja 
kohdentamalla kilpailun muodossa, sekä rakennusvalvonnan painottamisessa visuaalisempaan suuntaan (esim. 
julkisivun muuttamiseen parempaan suuntaan saa luvan helpommin). Vahoja hirsitaloja tulisi suojella ja ottaa 
käyttöön, kaikissa keskustaajamissa. Perinnetaloille helpommin rakennuslupa.

• Yrityselämän kiinnostuksen herättäminen - yritysalue 9-tien varteen näkyväksi > verotuloja > työpaikkoja

• Pyörätie Eräjärvelle tai ainakin Päilahteen saakka. Pitkäjärven lenkki olisi hyvä pyöräillä, jos Eräjärventiellä olisi 
pyörätie.

• Kevyen liikenteen väylä Asemalle ja Eräjärven kylän läpi. Väylän kunnostus Kiikanmäessä. Mopomelu kuriin. 
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• Hyvien liikuntapaikkojen hyödyntäminen markkinoinnissa (maastopyöräpolut, tenniskentät, hiihtoladut, uimahalli, 
jne.). Julkisia liikenneyhteyksiä hyvä pyrkiä kehittämään, esim. junalla pitäisi päästä kulkemaan arkena aamu 
kuudesta iltaan asti ja viikonloppuisin olisi hyvä olla myös myöhäisiä illan / yön vuoroja Tampereen suuntaan (josta 
eteenpäin pääsee Helsinkiin), mahdollisesti myös Jyväskylään.

• Luontoreittien kunnon tarkastus ja opastukset. Kouluille riittävät resurssit.

• Asumisen kehittäminen monipuoliseksi (esim. Aseman seudulle tulisi oikeasti uutta ja erilaista asuntotuotantoa 
esim. industrial/loft -henkistä, Kirkkolahden rannalle vanhan leipomon tontille tyylikäs ja uudenlainen kerrostalo se 
hienolla järvinäkymällä ja laituripaikalla, vuokra-asuntotarjonnan tulisi olla kilpailukykyistä myös (huomattavasti 
huonompikuntoisempi ja kalliimpi kuin Tampereen keskustassa ei välttämättä oikein houkuttele). Aseman seudun 
kehittäminen: aseman raitin ilmeen muuttaminen yhdessä valittavan teeman mukaiseksi (voisiko olla vaikkapa 
kivirakentamisen showcase alue yhteistyössä oriveteläisten kiviyrittäjien kanssa, villasukkiin liittyvää väri-ilottelua 
joka näkyisi raiteille saakka tms.), uusi kerrostalo jonka alakerrassa esim. kauppa (S-ryhmä mm. saattaisi olla 
kiinnostunut testaamaan uusia itsepalvelukauppakonsepteja), sisääntulo asemalle houkuttelevaksi jne. Voisiko 
somen influencereiden (kalliimpienkin eli näkyvimpien) kanssa tehdä yhteistyötä lisää mm. Oriveden matkailun 
edistämiseksi, luontokohteet ja harrastusmahdollisuudet näkyviksi. Jäähallilla ja meidän muilla liikuntapaikoilla olisi 
potentiaalia isompaankin leiritoimintaan - mikäli tämä kehittyisi, voisi leiriläisten vanhempia saada kiinnostumaan 
Orivedestä myös asuinpaikkana tämän toiminnan imussa. Ysitien varteen isoja panostuksia yritystoimintaan ja 
näkyvyyttä

• Kaupungin ”käyntikorttien” houkuttelevuuden tarkastelu: terveyskeskuksen ja muiden tilojen liikennejärjestelyt, 
opasteet ja esteettömyys, verkkosivujen ja muiden viestintäkanavien esteettömyys (ei saa enää olettaa, että asiat ja 
osoitteet tiedetään). Kunnan palvelujen toimivuus näkyväksi ja kaikkien tietoon!

• Asukkaat ja yrittäjät mukaan kaikkeen suunnitteluun ja ollaan avoimin mielin siellä "valkoisessa talossa". 
Kaupunginjohtajalta toivoisin enemmän näkyvyyttä ja ideoita kehittää kaupunkia.

• Työpaikkoja ,tontti tarjonnan parempaa esittelyä.

• Uimahallin kesäsulku pois, muuallakin on hallit auki kesällä. Vanha jääräily pois ajatusmaailmasta, nyt eletään 2000 
lukua. Kesä ja talvitapahtumia ja kunnon näyttely/ galleriapaikka eikä mikään pieni opiston komero jossa on pari 
teosta, säälittävää.

• Luonnon monimuotoisuuden arvostus ja ylläpito

• Itsellä tällä hetkellä tapetilla ekaluokkalaisen hoitoasiat.  Kiitosta antaisin siitä, että ylipäänsä on mahdollisuus 
vuorohoitoon ja että siellä saa olla 9-vuotiaaksi asti. En tiedä onko näin kaikissa kunnissa/kaupungeissa. Mutta asia 
mihin toivoisin kiinnitettävän enemmän huomiota on kellonajat, jolloin hoitoa näille vanhemmille lapsille 
järjestetään. Itse olen meidän taloudessa ainoa aikuinen ja teen hyvin epäsäännöllistä vuorotyötä, joten lapset ovat 
hoitoa vailla hyvinkin vaihteleviin aikoihin. Tällä hetkellä ekaluokkalainen saa olla päiväkodissa aamuisin vain jos 
hoito merkataan alkaneeksi ennen klo 06. Aamupäiväkerhon on kuitenkin päätetty alkavan vasta klo 07. 
Työskentelen itse toisella paikkakunnalla, joten tuo yksi tunti kun lapsi ei saa mennä minnekään aiheuttaa 
hankaluuksia omien töiden kannalta. Olisiko mahdottomuus, jos hoitoa järjestettäisiin niin, että kun yhteen paikkaan 
ei enää pääse (tässä tapauksessa vuorohoitoon) silloin olisi mahdollisuus toiseen vaihtoehtoon eli 
aamupäiväkerhoon. Tuo yksi tunti välissä on melkoisen naurettava, oletetaanko lapsen lakkaavan olemasta siksi 
aikaa...Ekaluokkalainen on kuitenkin vielä melkoisen pieni yksin toimiakseen, ja varmasti se joiltakin onnistuukin, 
mutta kaikki ollaan erilaisia ja mikä toimii yhdellä ei välttämättä toimi toisella. Ylipäänsä mikäli lapsiperheitä tänne 
yritetään houkutella olisi näiden järjestelyiden oltava jouhevia ja niihin tulisi panostaa. Ei kannata ihmetellä minkä 
takia syntyvyys on laskussa kun juuri tämmöisten asioiden ja työelämän yhdistäminen on monesti hankalaa. Kaikilla 
kun ei ole etätyötä tai mahdollisuutta vaikuttaa omiin työaikoihinsa. Näillä turvataan myöskin lasten turvallista 
kasvua ja kenenkään ei tarvitsisi pakolla olla/kulkea yksin jos ei siihen ole vielä valmis.

• Kuntalaiset mukaan osallistumaan (vrt. esim. Lempäälän digisovellus teiden kunnosta), näkyviä tilaisuuksia ja 
kampanjoita, positiivista ja helposti lähestyttävää kasvokkaista palvelua: infopiste auki kaupungintalon aulassa (siellä 
asioisi kuntalaisten lisäksi kesäasukkaita, jos apua olisi tarjolla), huolehditaan ettei osa tipu kelkasta 
digitalisoitumisen vuoksi.

• Varhaiskasvatukseen, koululaisten hyvinvointiin sekä vanhusten/vanhainkotien hyvinvointiin tulisi ehdottomasti 
panostaa paljon enemmän! Myös kohtuuhintaisia harraste mahdollisuuksia lapsille ja aikuisille tulisi lisätä. 
Asemanseutua tulisi kehittää.

• Viihtyisämmäksi ja vilkkaammaksi sekä keskustan palveluita ja katukuvaa tulisi kehittää enemmän.

• 9-tien parantaminen nelikaistaiseksi. Oriveden mainontaa medioihin

• Ehdottaisin että kaupunki oikeasti ryhtyisi toimenpiteisiin että saataisiin pitkäaikaistyöttömille työtä (ei vain 
pelkästään nuorille) ja sellaisella palkalla jolla tulee toimeen.

• Tontteja maksukykyisille asukkaille. Kesämökkityyppisiä rantatontteja rikkaille eläkeläisille, rantaa kun on. Opistoon 
sellaista opetusta mitä on yleensä vähän saatavilla ja näille opiskelijoille sellaiset elinolot, että muuttavat Oriveteen 
ikuisiksi ajoiksi.

• Ei kaupunkia taviksen mielipiteet kiinnosta.
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• Orivesi pitää saada ns. kartalle. Esim. aamulehdessä pitäisi olla jatkuvasti juttua Orivedestä. Tämä lisää näkyvyyttä ja 
tietoisuutta olemassa olosta sekä toivottavasti lisää asukkaita. Julkinen liikenne pitää saada toimivaksi kyliltä 
keskustaan ja  ympäristökuntiin yhteistyössä. Huomioon otettavaa on ympäristön kannalta, että nuoria käy paljon 
Tampereella opiskelemassa. Kaupungin pitäisi kannustaa käyttämään julkista liikennettä omien autojen sijaan. 
Tonttitarjontaa on runsaasti, mutta uusia talonrakentajia ei löydy samaa määrää. Tätä pitäisi kehittää vastaamaan 
tarpeita.

• Lähiluonnon säilyttäminen, vanhojen metsien suojelu, oman luonnonpuiston perustaminen lähelle. Säynäniemen
palvelujen kehittäminen. Hiedan sataman kehittäminen. Vesien suojelusuunnitelma ja niiden virkistyskäytön 
kehittäminen. Aseman seudun kehittäminen houkuttelevaksi. Pyörätiet pääteiden varteen kyliin asti.

• Rohkeutta hiedan rannan hyötykäyttöön. vrt. Jyväskylän Lutakko: miten paperitehtaan jätelaskeumat eivät siellä ole  
estäneet alueen kehittämistä niin hienoksi kuin se nyt on, kun tuntuu, että hiedan kehitys torpataan aina vanhoihin 
sahajäämiin järven pohjassa... rahaa sinne palaisi, mutta jostain meille on saatava maksukykyisiä asukkaita. Ei vain 
sitä rupusakkia, joka vie kunnan varoja enemmän kuin tuo! Toinen, heti toteutettavissa oleva asia olisi kaava-alueen 
pusikoiden siistiminen. Keskustan yleisilme on epäsiisti nykyisellään, kun pusikot kävelyteiden ja tonttien välissä 
rehottavat vuosi vuodelta kiihtyvään tahtiin. Eikö kaupunki voisi myös velvoittaa yksityiset tontinomistajat tekemään 
samaa vaikka tarjoamalla palvelua kohtuullista korvausta vastaan, ellei itse pysty/viitsi?

• Huomioitava keskustan viihtyvyys ja tehtävä yleistä mielikuvaa ulkopaikkakuntalaisille Orivedestä paremmaksi. 
Orivesi on kaunis maaseutukaupunki, jossa luonto on lähellä ja esim. lapsille turvallinen kasvuympäristö

• Orivesi pitäisi olla julkisuudessa enemmän esillä myönteisessä mielessä. Hiedan alueen kehittäminen. Markkinointi 
Orivedestä on hyvin puutteellista. Työpaikkoja pitää saada että nuoret jäisivät tänne. Missä on luurannut 
kaupunginjohtaja nämä vuodet koska ei ole missään esillä eikä näkyvillä. (Edeltäjät piti kyllä uudenvuoden 
puheenkin ja toivotukset kaikille kuntalaisille livenä.)

• Junaliikennettä Oriveden ja Tampereen välillä.

• Aseman seudun kehittäminen: hyvät, riittävän  kokoiset tontit ja viihtyisät kerrostalopihat. Samalla joukkoliikennettä 
kehitettävä joustavaksi Tampereen suuntaan. Liikunta vielä vahvemmin mukaan ennaltaehkäisevään 
terveydenhoitoon, esim. vanhusväestölle. Yhteistyötä lisää varhaiskasvatuksen, koulujen kautta ikääntyvän väestön 
viihtymiseen. Nuorten ääni kuuluviin - he ovat tulevaisuudessa asukkaina ja päättämässä asioista. Asemanseudun 
kehittäminen turhaa niin kauan kuin siellä arkipäivisin käy pari dieselveturia tyhjäkäyntiä koko päivän. Käykääpä 
haistelemassa kuinka raitista ilma siellä on!

• Työpaikkojen luominen tonttipolitiikalla. Keskustan kehittäminen kaupunkimaiseksi

• Tärkein on ysitie moottoritieksi Tampereelle. Se tuo asukkaita. Keskustaa kannattaa selkeyttää. Mieheni ja minä 
asumme kesät Orivedellä mökillä. Odotamme edelleen, että ranta-alueiden yleiskaava valmistuu. Orivedelle pitäisi 
rakentaa lisää omakotitaloja. Niistä on kysyntää. Kaipaan erityylisiä ravintoloita. Nyt on liiaksi pizzapaikkoja. Miten 
tätä voisi kaupunki edistää? Muuten palvelut ovat hyvät. Tuulivoimalapuistoa ei saa rakentaa. Se karkottaa 
mahdollisia uusia asukkaita. Oriveden seudulla on erinomaisia luomutiloja. Tätä tarjontaa voisi tuoda esille. 
Lapsiperheitä voisi houkutella edullisilla tonteilla.

• Jätettäisiin tämä "villasukkasukka vouhotus" pois kokonaan. SILLÄKÖ TÄTÄ KAUPUNKIA SAADAAN KUKOISTAMAAN? 
Koko villavillasukka juttu on lähinnä iso vitsi vieraspaikkakuntalaisten näkökulmasta katsottuna! Eräs suurimpia 
epäkohtia on tiettyjen henkilöiden suosiminen eri tehtävissä. (Poistettu henkilöön kohdistuva kommentti). Montaa 
asiaa hankaloittaa sekin eri tahoilla, esim. kunnan toimihenkilöiden ja paikallisten yhdistysten/seurojen ollessa 
kyseessä, että heitä ei saa kiinni puhelimella, sähköpostilla, eivätkä he vastaa edes puhelinvastaajan viesteihin. Tämä 
koskee sekä kaupungin hallintoelimiä että paikallisia seuroja ja kulttuurijärjestäjiä. Olen huomannut että 
kaupungissamme eivät pääse eteenpäin ne henkilöt jotka eivät ole asuneet täällä koko ikäänsä tai eivät ole 
paikallisten vaikuttajien tuttuja. Pyytäisin katsomaan peiliin tässä asiassa. Toisin sanoen, Oriveden henki on "hyvä 
veli" järjestelmään perustuva ja tällä tapaa kaupunki tyhjenee asukkaista pikkuhiljaa kokonaan.

• Keskustan iltaelämän lisäämistä nuorille, esim. elokuvateatteri, harrastuksia ja kauppoja lisää. Ja mökkiläisille lisää 
palveluita keskustaan. Kahvilat saisi olla iltaisin auki, yleensä iltaelämää ihmisille että nuoriso ei lähtisi Tampereelle 
hakemaan tulevaisuutta. Nuoria uusia asukkaita ja perheitä houkuttelemalla mm uusilla kohtuuhintaisilla tätä päivää 
olevilla vuokra ja asumisoikeusasunnoilla. Kaupungin nykyiset vuokra-asunnot ja muut kiinteistöt ränsistyneet 
ylläpidon ja saneeraustarpeiden  laiminlyöntien vuoksi.

• Yhteisöllisyys on tärkein kehitettävä asia. Se on myös mahdollisuus. Paljon puhuttu toritoiminta vaatisi yrittäjien, 
kaupungin sekä asukkaiden vilpitöntä yhteistyötä torielämän eloon herättämiseksi. Oriveden keskusta pitää saada 
aktiiviseksi tapahtumien järjestäjäksi. Toritoiminta on toki vain yksi osa-alue, mutta ei suinkaan vähäisin. 
Yhteisöllisyys vähentää eriarvoisuutta ja parhaimmillaan se antaa paljon mahdollisuuksia. Ei saa odottaa, että muut 
tekevät vaan jokaisella on mahdollisuus osallistua kunhan kaupunki saa luotua raamit. Ulkoilualueiden kehittäminen 
ja ylläpito vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja kehitystyötä. Se on Oriveden valttikortti. Enemmän liikkuvat ja ulkoilevat 
ihmiset tarvitsevat vähemmän sote palveluita. Hyödyt ovat valtavat.

• Syrjäkylät huomioitava paremmin
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• Terveyspalveluiden kehittäminen ympärivuorokautisiksi paikallisesti. Kaupungin päättäjät eivät osaa ajatella pienten 
lasten näkökulmasta asioita. Tiettyjen poliittisten tahojen populismista tulisi päästä.

• Asemanseutu edustavammaksi,  ranta-alueiden hyödyntäminen, ekologisia kaupunkiasuntoja keskusta-alueelle, 
joukkoliikenne Tampereelle

• Yhteyksien parannus. vanhusten hoito, asemanseudun kehittäminen ja asuntotuotannon rakentaminen sinne

• 9 -tie nelikaistaiseksi. ikäihmisille maksutonta kuntoa vireyttä ylläpitävää toimintaa. Yritystontteja edullisesti. 
Näkyvää mainontaa esim. Aamulehdessä Oriveden tarjonnasta yrityksille ja asumiselle ja liikenneyhteyksille muiden 
ympäristökuntien tapaan. Nyt saadaan lähinnä kielteistä palautetta Aamulehdessä.

• Markkinointia, Oriveden esiin nostamista

• Kaikenlaisessa markkinoinnissa pitäisi korostaa etenkin Oriveden hyvin toimivia monipuolisia palveluita sekä 
erinomaisia liikenneyhteyksiä ja Tampereen nopeaa ja helppoa saavutettavuutta.

• Jotta Orivesi vaihtuisi muuttotappiokunnasta muuttovoittajaksi, olisi vetovoimatekijöihin satsattava, erityisesti 
yritysten houkuttelemiseksi joka loisi työpaikkoja ja myös toisi lisää  asukkaita. Oriveden olisi myös näytettävä 
ulospäin aktiiviselta ja virkeältä keskukselta jossa tapahtuu ja joka herättää positiivista mielenkiintoa ja olisi 
todellinen vaihtoehto asuinkunnaksi Tampereen talousalueella. Joukkoliikenne ja maantieyhteyksien saatavuus ja 
joustavuus (lähinnä päivittäiseen Tampereen suuntaan tapahtuvaan työmatkaliikenteeseen) on perusasia, mutta 
yllätykselliset ja poikkeavat mielenkiintoiset palvelut jotka toisivat vierailijoita myös muualta loisivat kaupunkiimme 
houkuttelevuutta. Miten olisi Etelä-Suomen suurin yläköysiratakokonaisuus Flow parkin tyyliin toteutettuna upealle 
Paltanmäen alueelle josta maisemat ovat pakahduttavat. Tai pump trackin ja frisbee-golf radan maastoihin, 
korkealle yläilmoihin? Alkuinvestointi olisi alhainen ja kesäaikaan, jolloin rata olisi auki, Orivesi voisi tarjota 
koululaisille kesätöitä. Tällaisten palvelujen perässä ihmiset ajavat kaukaakin. Vastaavia ideoita on vaikka kuinka 
paljon, jotka tekisivät Orivedestä mielenkiintoisen ja halutun paikan.

• Monipuolisesti eri alueiden huomioiminen

• Lisää teollisuutta että saadaan työpaikkoja. Opiskelupaikkoja

• Pyörätiet kävelytiet ja niihin pitäisi saada kyltit mihinkä niistä pääsee ja km määrä.

• Ysitien nelikaistaiseksi. Teollisuusyrityksiä ysitien varteen.

• Tasokasta kulttuuria kuntalaisille. Urheilua on jo liikaakin.

• Asukkaiden aktiivista osallistumista kulttuuri-, liikunta-, koulutus- ym. toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen, Oskon kurssimaksut pienemmiksi, esteettömyys (Järjestöjentalo, Lähimmäisen Kamari, Suoja, 
Taisto, Kampus Klemettisalia lukuun ottamatta ym.). Pikkukoulujen säilyttäminen (Karpinlahti, Hirsilä) lapsiperheiden 
saamiseksi Orivedelle. Omalääkäri.

• Pitää tuoda esiin, kuinka lähellä Orivesi on. Tampereella ajatellaan, että Orivesi on tosi kaukana. Toistuvasti saan 
töissä ihmettelyjä työmatkastani joka kestää 25-30 min.

• Onko myynnissä yhtään esim. 3000-5000m2 okt tonttia, 1000 m2 on täällä ja ympäristökunnissa pilvin pimein. Ja 
kaavan ulkopuolelle rakentaminen olisi syytä sallia, mikä 15 vuotta sitten estettiin, toivottavasti nyt onnistuu.

• Frisbeegolf-rataa voisi kehittää vielä paljon paremmaksi, potentiaalia on suuresti. Väyläpohjiin haketta ja risut pois 
olisi kriittisin muutos ja edullinen toteuttaa.

• Varhaiskasvatuksen palvelut, samoin kouluverkosto. Kaikki lakkautetaan ja lapset lykätään aina vain isompiin 
yksiköihin. Näissä asioissa pitäisi myös löytyä joustavuutta kaupungin suunnalta. Tällä hetkellä tuntuu, että kaikkia 
asioita hankaloitetaan. Perheiden tarpeilla ei ole mitään merkitystä.

• Oriveden on oltava rohkea, investoitava tulevaisuuteen, eikä vain etsiä säästöjä. Kunnan pitää olla kuin yritys: 
investoitava tulevaisuuteen ja tehtävä koko ajan asiakastutkimusta, mikä vetäisi paikkakunnalle. Valitettavasti 
monikaan poliitikkoistamme ei ole visionääri. Konkreettisia kehittämiskohteita olisi mm. Aseman seudun voimakas 
kehittäminen ja puunlastausalueen siirtäminen pois asutuksen läheltä, kulttuuriin ja kulttuurimatkailuun entistäkin 
voimakkaampi panostaminen kaupungin markkinoinnissa (Rönni, Purnu, Kampus jne.) Keskusta tyhjille liiketiloille 
olisi ideoitava yritysten ja asukkaiden kanssa käyttöä, sillä tyhjät liiketilat keskustassa ovat merkki kuolevasta 
kaupungista.

• Aseman seutu on Oriveden käyntikortti. Siitä tulisi tehdä kiinnostava ja houkutteleva, ja kulkeminen keskustaan 
helpoksi niin jalan/pyörällä/joukkoliikenteellä, ehkä jopa sähköpotkulautoja vuokrattavaksi

• On aivan käsittämätöntä että Aseman seutua ei enemmän mainosteta muuttajille. 24 minuuttia Tampereelle on 
vähemmän kuin Itä-Helsingistä keskustaan. No toisaalta ei tänne ketään muuta ennen kuin saadaan seutu siistittyä. 
Myöhäisempi junavuoro tarvitaan vielä.

• Unohtaa naurettava villasukkahömpötys, ja keskittyä työpaikkoja luovien yritysten toimintaedellytysten 
kehittämiseen. Kukaan tuskin tulee villasukkien perässä, mutta työpaikan perässä voisi tulla Orivedelle.
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• Uimahallin laajentaminen, ulkokuntosalin laajennus keskustaan, esimerkiksi lasten liikennepuisto,  mallia 
Tampereelta tai Jämsästä, Torikahvila. Nuorien työllistäminen näissä hankkeissa. Jotain hienoa vetovoimaista, mikä 
saisi kesällä etenkin lapsiperheet muualta Pirkanmaalta piipahtamaan ja innostumaan Orivedestä. Orivedelle 
tarvittaisiin etenkin lapsiperheitä. Uusi asukkaita. Vauvaraha tai muuttoraha Orivedelle, uusia isompia vuokra-
asuntoja. Tällä hetkellä Oriveden vuokra-asunnot ovat aivan kaameita eikä vapaita ole koskaan. Isoja perheasuntoja 
esim. 4hkk ei ole yhtä ainoaa..

• Hyvät PERUSopetuspalvelut, kyläkoulujen säilyttäminen- jotta kuntaan saataisiin houkuteltua uusia veronmaksajia 
eivätkä nykyiset veronmaksajat muuttaisi parempien koulupalvelujen perässä muualle; ei siis pelkkä vetovoima vaan 
myös pitovoima. Elinvoimaa pitäisi kaikin keinoin parantaa

• Joukkoliikenne toimivaksi. Tuntuu, että Orivedellä olet motissa ilman autoa, auto pitäisi olla ja yhteydet lähialueen 
luontokohteisiin mahdottoman matkan päässä, ellei omaa autoa omista. Joten vastaan; pyörätiet parempaan 
kuntoon, sähköautoille ja -mopoille enemmän latauspaikkoja, ja ennen kaikkea; joukkoliikenteen kehittäminen. 
(Voitaisiin kansanopistollakin miettiä, kannattaako hienoja kursseja järjestää paikkoihin, jonne ei autoton 
kuntalainen keskustasta millään pääse.)

• Oriveden ympäristössä runsaasti 55-80v. seniorien kausiasukkaita (40-kymppinen on nopeasti 60- kymppinen ja 
edelleen hyvä veronmaksaja). Senioriasuntoja toivotaan! joissa kausiasukkaat asuvat lähinnä talviaikaan ja mikäli 
asunto on Orivedellä, maksavat myös veronsa kuntaan ja käyttävät sen palveluita. Ns." mökkiläset" useimmiten 
aktiivisia ja sikäli myös tarvitsevat vähemmän terveydenhuoltopalveluita.

• Aktiivista asukashankintaa, esim. poismuuttaneiden ja Oriveteläislähtöisten takaisinhoukuttelu (esim. Mäntän 
tyyliin), Oriveden mainostaminen esim. Hervannassa, jossa moni ei edes tiedä Oriveden 
olemassaolosta/läheisyydestä, mutta moni varmasti haaveilee edullisesta omakotiasumisesta, kaupungin vuokra-
asunnot kuntoon

• Lisää työpaikkoja olisi saatava Orivedelle. Soratiet laitettava kuntoon.

• Kulttuuripalvelujen lisääminen, Tulevaisuuden pohdinta ja toteuttaminen

• Pitäisi palkata yrityskoordinaattori joka hommaisi yrityksiä paikkakunnalle. Hänelle kunnon palkka esim. 5 tonnia 
kuussa ja lisäksi provikat hankituista yrityksistä. Ei Orivettä pelkillä villasukilla nosteta. Ps. Tätäkin kyselyä sai oikein
etsiä sivustoilta....??????

• Uusia ajatuksia pitäisi ruveta toteuttamaan, esimerkkinä aseman seudulle siirtolapuutarha-alue. Kaupungilla on 
tontti,  Tampereella pula paikoista, junayhteydet hyvät. Ideaa kannatetaan jopa kaupungin puolelta, mitään ei 
tapahdu. Eli byrokratia niiiin hidasta...

• Oriveden seudun matkailulehteen kunnon kartta, joka jakaa faktatietoa. Ei jonkun mielestä ehkä visuaalisesti kaunis, 
mitään sanomaton, jonka avulla ei löydä perille. Suurin osa kylistä puuttuu kokonaan kartalta.  Kouluverkko on jo 
kutistettu äärimmilleen. Kuljetuksista tulevat kulut huomioitava laskelmissa. Koulukyytiasiat kuntoon näillä kouluilla. 
Vanhusten hoitopaikkojen epäkohdat korjattava! Etätyössä olevat mökkiläiset käyttävät monia kaupungissa olevia 
palveluita. Tiedotus joka asiassa tärkeällä sijalla, jotta löytävät mitä tarjolla.

• Aseman seudulle "tarttis tehdä jotain" ja pitää saada se esim. Elmonetin valokuituyhteys aseman alueelle, ei noista 
5g/4g yhteyksistä ole mihinkään.

• Ihan ensisijaisesti on tavoitteena oltava yritysten saaminen paikkakunnalle! Se tuo töitä, verorahoja ja monipuolistaa 
tarjontaa paikkakunnalla. Nuorisolle on saatava erilaista yhdessäolon tarjontaa keskustaan, liikuntaa on jo riittävästi 
jo. Keskustan kehittäminen/monipuolinen tarjonta. Varhaiskasvatusta ei tulee vetää näin tiukille ettei hoitopaikkoja 
ole tarjota tänne muuttaville. Sote palvelut liikaa Treen käsissä/kallista esim. hammashoito ja vanhustenhoito ei ole 
riittävää.

• Etenkin aseman seutu tarvitsee "kasvojen kohotusta", sillä näkymä pysähtyneen junan ikkunasta ei ole millään lailla 
houkutteleva (toisin kuin keskustan seisakkeella ja linja-autojen keskustan pysähdyspaikalla)

• Teollisuutta lisää luomaan työpaikkoja ja maksamaan yhteisöveroja. Keskustan elävöittäminen, keskuspuisto. 
Oriveden sijainti hyvä Tampereen kyljessä.

• Näkyä ja mainostaa reippaasti, tuoda esille tempauksia ja koittaa saada uutisointia mm. Aamulehteen.

• Mainostusta paikkakunnasta lähikunnille/kaupungeille.

• Joukkoliikenteen parantaminen vuorotyöläisille. Uusien yrittäjien houkutteleminen mm. tonteilla ja veroeduilla sekä 
kaikella muulla millä yrittäjiä tänne saataisiin. Muuten ei homma toimi.

• Nuoria perheitä pitäisi saada houkuteltua tänne, asuminen on edullista, luonto on lähellä, hyvät 
varhaiskasvatuspalvelut ja JUNA.

• Liikuntapalveluita ei missään nimessä saa ajaa alas eikä hakea säästöä niistä. Yksi parhaimmista vetovoima tekijöistä 
ovat juurikin meidän upeat ja monipuoliset liikuntapaikat. Tärkeää olisi satsata niiden remontointiin ja kunnossa 
pitoon.

• Pyörätie Eräjärvelle. Pyöräteiden kunto. Uusi tarpeeksi iso jumppasali. Ei tarvitse suihkutiloja.

• 9-tien kehittäminen
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• Syntyperäisenä, luonnehtisin paikallista kulttuurielämää olemattomaksi. Kaupungin kaavoituspolitiikkaa ja muuta 
virkamiestoimintaa pidän ylimielisenä ja asukasvastaisena, ikään kuin porukka olisi jumalan armosta asetettu 
vetelemään viivoja kaavakartalle, joita kunta-alamaisten on tyytyminen parhaan taitonsa mukaan tulkitsemaan. 

Katualueille, rakennuksille ja infrastruktuurille suodaan valtavasti tilaa, ja taloja kaavoitetaan vieri viereen, kun 
taas viheralueet ovat takapuolen kokoisia, läpivalaistuja. Kaiken päälle niihin ympätään leikkipuistoa kylki kylkeen, 
mitä en ymmärrä kun vaihtoehtoisesti voisi olla suurempia leikkipuistoja harvemmassa jolloin lapset oppisivat 
liikkumaan omatoimisesti. Istutukset ovat lajistoltaan monotonisia toistensa kopioita. Orivedeltä kerta kaikkiaan 
puuttuu kaupunkisuunnittelun taito kaavoitusportaasta lähtien! Viihtyvyys edellyttää suurehkojakin 
rakentamattomia puistometsiä joissa ei ole valonpilkahdustakaan, ei ihminen ole ympäristössään yksin. Muille 
eläinlajeille on jätettävä kaupunkiluonnossakin  rakentamattomia saarekkeita. 

Lapsuuden asemanseudulta muistan Ponnemäen kauniina viihtyisänä puistoalueena. Vielä 80- luvun alussa 
kaupunki levitti alatasanteelle kesäksi lentopalloverkon... Nykyisin puistosta ovat jäljellä lehtikuuset sekä 
muutamat ja siperianpihdat ja rinteen alaosan kauniit metsälehmukset. Valtaosa puistoaluetta on nykyään 
kammottavaa pusikkoa ja puisto olisi kunnostettava sellaiseksi että puiden olemus herättää junassa saapuvan 
matkalaisen huomion...Tällaisella suurikokoisemmalla alueella näkisi mielellään kookkaaksi kasvavia jalavia ja 
tammia, joita kaupunki istuttaa hyvin harvoin. Ryhmä lehtosaarnikian olisi kokeilemisen arvoinen. Vaahteraa siellä 
kasvaa jo ennestään...Pihtaa kasvoi ennen laajalti alueen reunassa. Pensaista ponnemäessä esiintyy vähemmän 
yleinen keltamarjainen kanukkalaji jota sopisi nähdä muuallakin. Asemanseudun hiljennyttä voisi alatasanteella 
olla esim. tapahtumalava kunhan se toteutetaan puustoa vahingoittamatta. Puulajeista muistan Ponnemäessä 
olleen aiemmin myös siperiansembraa, mutta se ei 80- luvullakaan näyttänyt enää kauniilta vaan jokseenkin 
samalta miltä nopontien alkupäässä olevan puisen rivitalon radanpuoleisella sivulla oleva yksilö nyt näyttää. 

Työllisyyspalveluja toivoisin kehitettävän siten että virkailija ei ainoastaan tyytyisi arvioimaan ja hahmottamaan 
asiakkaan kehitystarpeita vaan osaisi myös neuvoa asiakasta tyydyttäviä koulutusreittejä, mikä ei 
seniorityönhakijan tapauksessa tarkoita ammatillista koulutusta vaan työnantajan järjestämää lyhyttä 
täsmäkoulutusta johonkin tiettyyn tehtävään tai työnantajan palveluksessa tapahtuvaa oppisopimuksella 
tapahtuvaa tutkinnonosakoulutusta. 

9-tien levennys Orituvalta Tampereen suuntaan on huomattavasti vaikeuttanut poikittaisliikennettä viitapohjan-,  
ja yliskylänteiden välillä. Onnettomuudet tulevat lisääntymään liikennemäärien kasvaessa, ellei asiaa huomioida, 
joko liikennejärjestelyillä tai mökkeily- , sienestys- ,marjastus-, ja metsästysaikaisia nopeusrajoituksia 
muuttamalla. 

Joukkoliikenneyhteydet ovat Pirkanmaan ja Etelä-Suomen suuntaan ovat hyvät mutta jo naapurimaakunnat Keski-
Suomen yhteyksissä on huomattavasti parannettavaa, puhumattakaan jos haluaisi käydä julkisilla päiväseltään Itä-
Suomessa. Sellainen on täysin mahdotonta!

• Haja-asutusalueiden maisematonttien tarjoaminen muualta muuttaville perheille

• Pienempiä koululuokkia, useampia pieniä kouluja.

• Syy miksi rakastuin Oriveteen on, että täällä on sopiva määrä ihmisiä. Ei liikaa, ei liian vähän. Nuorisoa on, vanhuksia 
on, ja kaiken ikäisiä siltä väliltä. Viihtyvyys ja oma rauha luonnon äärellä niin, että on myös mahtavia ihmisiä silloin, 
kun sosiaalisuutta kaipaa. Ja hyvin löytyy kaikki tärkeät kaupoista, jotka ovat joko keskustassa tai riittävän lähellä.

• Oriveden markkinointia aktiivisemmin. Kaupungin kotisivut ajan tasalle. Lapsille enemmän harrastusmahdollisuuksia. 
Ryhmät täyttyy nopeasti läheskään kaikki ei pääse mukaan. Orivesi on hyvä paikka asua . Sitä pitäisi mainostaa eikä 
kätkeä kynttilää vakan alle !!

• Enemmän järjestettyjä tempauksia ja niistä tulisi viestiä näkyvämmin.

• Terveyspalveluiden kehittäminen. Terveysaseman aukioloajat ulottumaan myös iltoihin ja viikonloppuihin. 
Hammashoitolan ajanvaraus systeemi ei toimi, oma puhelinnumero Oriveden palveluille.

• Aseman seudulle pientaloja, esim. nykyaikaisia ns.mummon mökkejä. Koirapuisto, tilaa löytyy, jos on tahtoa.

• Positiivista huomiota paikkakunnan sijainnille.

• Lisää panostusta varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Järkevämpää kaavoitusta. Hammashoito kokonaan takaisin 
Orivedelle.

• Markkinointia ja tunnettuutta tulisi kehittää erityisesti Tampereen suuntaan. Luonto, junayhteydet ja palvelut 
lapsiperheille kärkenä. Asukastarinoiden nostaminen.
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• Vuorotyöläinen ei pääse julkisilla töihin, jos auto rikkoutuu niin seuraa työttömyys. Omalla autolla kuljettuna 9 
tie liian huonokuntoinen ja turvaton, moottoritie saatava. Markkinoidaan ylellistä väljyyttä, mutta tontit yhtä 
pieniä kuin muissa kunnissa, etuna Orivedellä olisi juuri isojen tonttien tarjonta. Terveyskeskus ei palvele 
tarpeeksi hyvin ja työterveyteenkään ei pääse, Tampere ainoa vaihtoehto, miksi siis jäädä tänne? Ei 
koirapuistoa, jolloin nyt korona-aikaan koiraa ei voi opettaa sosiaaliseksi ja hyvin käyttäytyväksi kansalaiseksi.

• Aseman seudun siisteys ja viihtyvyys erityisesti kaupungin vuokratalojen ympäristö.

• Asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistettava. Vaikka meillä on suuriakin näkemyseroja, pitäisi 
ymmärtää ja kokea, että samassa veneessä ollaan!

• Pikaisesti työn alle talotoimittajien houkuttelu rakentamaan Orivedelle taloja. Orivedellä on kova kysyntä 
uusista omakotitaloista. Vuokra-asunnoista peruskorjattava kannattavat kohteet ja rakennettava lisäksi uutta. 
Nykyiset pilaavat maisemaa eikä vuokran suuruus vastaa laatua. Useita kaupungin kiinteistöjä huonossa 
kunnossa. Olisiko järkevä yhdistää toimintoja, rakentaa tai vuokrata uusi ja purkaa tai myydä huonokuntoiset. 
Aseman seudulle raideliikenteen varteen asumista ja Längelmävesi radan vierestä virkistys- ja 
matkailukäyttöön paremmin. Hiedan rantaan saisi upeat uimarannat kun nykyiset rannat yhdistettäisiin ja 
kunnostettaisiin yleisen uimarannan mukaisesti. Viranhaltijat lähemmäs kuntalaisia, säännöllinen kuntainfo 
ajankohtaisista aiheista. Valtuuston kokoukset striimattuna jatkossakin.

• Keskustan ilme alkaa olla todella nuhruinen ja tyhjät liikekiinteistöt korostavat surullista vaikutelmaa. Tänne 
pitää saada houkuteltua yrityksiä ja jatkajia eläköityville yrittäjille. Lapsiperheille kaupunki pitää tehdä 
houkuttelevaksi ja ysitien nelikaistaisuus pitää säilyttää lähitulevaisuuden agendassa. Näkyvyyttä ysitien 
varressa pitäisi lisätä ja saada poikkeaminen kaupungissa houkuttelevammaksi.

• Yrittäjien yhteistyötä tulisi kehittää ja kunnan tulisi tarjota erilaisia yhteistyömuotoja sekä toimia yhdistävänä 
voimana yrittäjien välillä. Myös matkailutarjonta tulisi tuoda paremmin esiin. Keskeisintä on, että Orivesi voisi 
nostaa muutaman houkuttelevan ja uniikin matkailun kärkikohteen, joilla se markkinoisi koko Orivettä.

• Lisätä joustavuutta kuntalaisiin päin ja ottaa tiukka ote muihin: Pirkanmaan liitto, P Jätehuolto, ELY, Väylä, VR, 
UPM, POK, Kesko, Elenia, pankit jne. Orivedellä on muitakin kontaktipintoja kuin ysitie ja rata Tampereelle; 
esimerkiksi: Murole, Maljastensalmi, Kangasala, Pälkäne, VT57/58/66, VT140 jne.

• Kouluruuan laatuun ja mistä se tulee pitäisi vaikuttaa isosti. Ei ole mitään järkeä syöttää halvinta ****** joka 
tuodaan todella kaukaa vaan tarjottaisiin laadukasta lähiruokaa joka olisi maittavampaa ja hyvää. Nykyisellä 
kouluruuan tasolla ei tule kun päänsärkyä ja pahoinvointia

• Hyvä kysymys: Miksi jotkin kunnat Pirkanmaalla vetävät puoleensa yrityksiä ja asukkaita? Orivedellä 
taantumuksellinen maine, parempaakaan sanaa en keksi, päättäjien johtajat valitaan samoista suvuista 
(nepotismia). Seuraava kunnanjohtaja määräaikaisena.

• Perusinfra (mm. katuvalaistus &kevyen liikenteen väylät) kyliin kuntoon! Isoja yritystontteja kaavoitettava 9-
tien varteen sekä kyliin (mm. Hirsilä). Kuunnelkaa ja arvostakaa myös asukkaiden mielipidettä päätöksiä ja 
toimenpiteitä toteuttaessanne!


