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Oriveden kaupunki

Kaupunkistrategia
• Visiomme on Innostava Orivesi
• Strategiassamme olemme linjanneet, että vahvistamme elinvoimaamme,
edistämme asukkaidemme hyvinvointia ja johdamme innovatiivisesti ja
kestävästi.
• Tavoitteeseen tähtäämme suunnitelmilla ja ohjelmilla, jotka kattavat kaikki
kaupungin palvelut sekä kehittämistehtävät.
Elinvoimaohjelma

Hyvinvointisuunnitelma

Osallisuussuunnitelma

Työhyvinvoinnin
kehittämisohjelma

HINKU-tiekartta

Tampereen kaupunkiseudun strategia
Business Tampereen elinkeinostrategia
Oriveden kaupunki

Toimimme arvojemme mukaisesti
Orivesi uudistuu ja toimii kestävästi
• Olemme sitoutuneet ennakoimaan tulevaisuuden muutoksia ja lupaamme
uskaltaa muuttua.
• Organisaatiomme ja päätöksentekomme ovat yrittäjäystävällisiä ja kehitämme
toimintaa alueellamme kestävästi.
• Palvelemme hyvällä asenteella.
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Elinvoimallamme on vahvat juuret
Hyvä elämä
• Väljä asuinympäristö
• Laadukas varhaiskasvatus ja
opetus kaikilla koulutusasteilla
(mm. arvostettu
kansainvälisyyskasvatus, lukion
painotuslinjat,)
• Lyhyet etäisyydet
• Hyvät harrastusmahdollisuudet
ympäri vuoden (liikunta, taide ja
musiikki, kädentaidot)
• Paljon kulttuuritarjontaa
• Upea luonto ja vaellusreitistöt
• Elävät kylät
• Yhteisöllisyyden edistäminen on
kaupungin strateginen tavoite

Sijainti ja maankäyttö
• Lähellä Tamperetta
• Liikenteen solmukohdassa Vt9:n
ja kantateiden 58 ja 66
risteyksessä
• Rautatien varrella, kaksi asemaa
• Tilaa uusille asuin- ja
yritysalueille
• Joustava ja mahdollistava
kaavoitus
• Ripeä rakennuslupakäsittely

Yritykset
• Vahvaa, monipuolista
kiviteollisuutta
• Paljon paikallisia yrityksiä
• Kasvavaa kiinnostusta
laajentumiseen kansainvälisille
markkinoille
• Hyvät liikenneyhteydet
• Business Tampereen ja muiden
yhteistyökumppaneiden tuki
yrityksille
• Aktiivinen yrittäjäyhdistys
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Tavoitteemme vuodeksi 2030
• Orivesi on rohkeasti kehittyvä,
investointeja houkutteleva ja
tulevaisuutta ennakoiva kaupunki

• Kaupungin joustava maankäyttö ja
ketterät elinkeinopalvelut tuovat
virtaa koko Orivedelle

• Edistämme laadukkaita asumisen
vaihtoehtoja tulevaisuuden tarpeisiin.

• Kehitämme asemanseutua kiinnostavaksi
asumisen ja yritystoiminnan keskittymäksi
sujuvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

• Teemme Orivettä tunnetuksi ja
markkinoimme innostavasti kaupunkiamme.

• Edistämme työpaikka-alueen syntyä valtatie
9:n varteen, Oritupa-Yliskylän alueelle
elinkeinoelämän vetonaulaksi.
• Toimimme ennakoivasti ja aktiivisesti uusien
yritysten sekä investointien hankinnassa ja
innostamme yrityksiä kehittymään.

• Teemme aktiivista työtä joukkoliikenteen
kehittämiseksi ja valtatie 9:n välityskyvyn
parantamiseksi.
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Orivesi on
Rohkeasti
kehittyvä

Innostava
yrityksille

Helposti
saavutettavissa

Mukavasti
mielessä

Elinvoimamme perustuu vahvaan pitovoimaan, koukuttavaan
vetovoimaan ja innostavaan lumovoimaan.
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Rohkeasti kehittyvä
Orivesi on haluttu asuinpaikka ja reilusti
muuttovoittoinen kaupunki
•
•
•
•
•
•
•

Tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet
Markkinointimme on erottuvaa ja tonttimyyntimme tehokasta.
Monipaikkaisuus on meille mahdollisuus.
Kaavoitamme uusia houkuttelevia asuinalueita. Virkistysarvot ja
kaupunkikuvan viihtyisyys ovat osa kaupunkimme lumovoimaa.
Kehitämme asemanseutua idylliseksi asumisen ja yritystoiminnan
keskukseksi kehittämissuunnitelman pohjalta.
Selvitämme Hiedan alueen käyttömahdollisuudet ja kehitämme aluetta
määrätietoisesti valitun suunnitelman mukaisesti.
Kannustamme kyliä kehittymään ja hyödynnämme kyläkaavoissa ja
rantayleiskaavassa luotuja uusia rakennuspaikkoja.
Uudistamme ja parannamme vuokra-asuntokantaamme ja etsimme
uudenlaisia asumisen konsepteja vuokra- ja omistusasumisen rinnalle.
Olemme rohkeita ja kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja
kehittämistoiminnassa ja toteutuksessa.
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Innostava yrityksille
Orivesi on luonteva paikka sijoittua,
kaavoitamme uutta ja kehitämme jo olevaa
Tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet
• Palvelemme yrityksiä aktiivisesti ja hyvällä asenteella hyödyntäen kaupunkiseudun
palvelutarjontaa (Ensimetri, ELY, Business Tampere, Yrityskummit jne.). Ymmärrämme julkisten
hankintojen roolin ja merkityksen paikallisen elinkeinotoiminnan kehittymisessä.
• Teemme tiivistä yhteistyötä yrittäjäjärjestön ja paikallisten yrittäjien kanssa. Meillä on aktiivinen
elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä ja kasvuyritysverkosto.
• Edistämme kaupungin elinvoimaisuutta tiiviillä seudullisella yhteistyöllä. Varmistamme osaavan
työvoiman saatavuuden rakentamalla koulutuspolkuja koulutusyhteistyökumppaneidemme
kanssa. Työllisyyspalvelumme tarjoavat yrityksille niiden tarpeiden mukaisia palveluja nopeasti ja
joustavasti.
• Innostamme alueemme yrityksiä kasvuun sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden
mahdollisuuksien entistä parempaan hyödyntämiseen.
• Kaavoitamme logistisesti houkuttelevia, monipuolisia yritysalueita (Oripohja, Yliskylä, Orituvan
alue) ja edistämme yritysten sijoittumista Orivedelle. Hankimme maa-alueita ennakoivasti ja
varmistamme kykymme rakentaa alueiden kunnallistekniikan ja kadut nopeasti ja tehokkaasti.
• Kehitämme Oriveden keskustaa entistä houkuttelevammaksi ja vahvistamme
palvelutarjontaamme yrittäjälähtöisesti.
• Teemme vaikuttavaa yrittäjyyskasvatusta (yläkoulu, toinen aste) yhdessä yrittäjien kanssa.
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Helposti saavutettavissa
Orivesi on helposti saavutettavissa ja liikkuminen
kaupungissa on sujuvaa
•
•
•

Tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet
Toimimme aktiivisesti Vt9:n parantamisen vauhdittamiseksi
valtakunnallisten ja seudullisten päättäjien sekä eri intressiryhmien
kanssa.
Toteutamme ja kehitämme joukkoliikennettämme yhteistyössä
seudullisen joukkoliikenneviranomaisen (Nysse, ELY, VR) kanssa ja
hyödynnämme seudullisia lipputuotteita sekä sähköisiä palveluja.
Etsimme aktiivisesti keinoja joukkoliikenteen käytön ja
kustannustehokkaan joukkoliikennetarjonnan lisäämiseksi
•

•
•
•

•

Edistämme joukkoliikenteen käytön helppoutta uudistamalla Aseman
liityntäpysäköintialueen.
Lisäämme kaupunkilaisten tietoutta joukkoliikennetarjonnastamme aktiivisella
viestinnällä ja brändinrakentamisella (Nopa).
Kehitämme uudenlaisia liikenneratkaisuja ja huolehdimme kaupungin sisäisen
asiointiliikenteen sujuvuudesta.
Edistämme kevyen liikenteen olosuhteita.

Kannustamme yhteisöjä sujuvien tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja
myönnämme esim. hankkeille tilapäisrahoitusta.
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Mukavasti mielessä
Viihdymme Orivedellä ja innostamme muitakin
viihtymään meillä
Tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet
• Markkinoimme Orivedellä elämisen helppoutta, hyviä palveluja, huikeita
harrastusmahdollisuuksia ja monipuolista tonttitarjontaamme innostavasti ja
monikanavaisesti tavoittaaksemme kohderyhmämme mahdollisimman tehokkaasti.
• Löydämme erottautumistekijämme ja käytämme niitä aktiivisesti
markkinoinnissamme.
• Kerromme yritystemme menestyksestä omissa kanavissamme ja teemme
yrityksiämme tunnetuksi. Teemme laaja-alaista yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa.
• Kokoonnumme kumppanuuspöytiin edistämään kylien elinvoimaisuutta ja
asukkaiden kulttuurihyvinvointia.
• Tuomme markkinoinnissamme esille ainutlaatuisia luontokohteitamme,
retkeilyreitistöämme sekä kulttuuritarjontaamme.
• Tarjoamme yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa monipuolisia vapaaajanvieton mahdollisuuksia asukkaille, mökkiläisille ja matkailijoille.
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Seuranta
• Elinvoimaohjelman toteutumista seurataan erillisessä dokumentissa,
jossa jokainen toimenpidekokonaisuus on pilkottu toimenpiteisiin ja
osatavoitteisiin, joille on määritelty vastuuhenkilöt ja aikataulut.
• Seuranta kaksi kertaa vuodessa johtoryhmässä, elinvoimajaostossa ja
kaupunginhallituksessa. Seurantakooste saatetaan valtuustolle
tiedoksi.
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Elinvoiman vahvistumisen mittarit
Elinvoimaohjelman onnistumisen ja elinvoiman vahvistumisen mittarit
ovat
• Nettomuutto
• Yrittäjätyytyväisyys (NPS)
• Tonttikysyntä (varatut ja myydyt tontit/vuosi)
• Työpaikkaomavaraisuus (tilasto päivittyy hitaasti)
• Työttömien osuus työvoimasta
• Asukastyytyväisyys (NPS)
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