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1. Kumppanuuspöydän avaus

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto avasi kumppanuuspöydän ja totesi, että koronapandemian vuoksi
kumppanuuspöytien järjestäminen on ollut haastavaa. Tämä tilaisuus jouduttiin siirtämään syksyltä
kevääseen. Kuusisto kertoi lyhyesti rantayleiskaavan laatimisesta sekä tulossa olevista kahdesta
muusta kylien kumppanuuspöydästä (24.3. Talviaisissa ja 30.3. Eräjärvellä).

Kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro esitteli paikalla olevat kaupungin edustajat ja kertoi illan
ohjelmasta.

2. Nuorisoseurantalo Jukolan esittely, kylien kuulumiset

Siitaman nuorisoseuran puheenjohtaja Lotta Loikkanen esitteli lyhyesti nuorisoseurantalon
toimintaa ja kylän kuulumisia ja totesi, että kylällä on puhuttanut viime aikoina erityisesti Siitaman
yhdystien kunto ja liittymä.

3. Rantayleiskaava: ranta- ja kylätontit

Kaupungin vs. kaavoituspäällikkö Tea Jylhä esitteli valmistunutta rantayleiskaavaa ja sen
kaavamerkintöjä. Lähes kaikki kaava-aineistot löytyvät kaupungin verkkosivuilta, jossa niihin voi
käydä tutustumassa. Jylhä kertoi myös rantayleiskaavan laatimiskustannusten perinnästä.

Kaupungin rakennustarkastaja Esko Mäntysaari kertoi rakentamisesta uusille rakennuspaikoille,
lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseen asumiseen, Oriveden uudesta
rakennusjärjestyksestä sekä sähköisestä rakennusluvan hakemisesta.

Kaavatoimikunnan puheenjohtaja Antti Nieminen kertoi rantayleiskaavan laatimisen vaiheista ja
totesi, että uudet rakennuspaikat voivat tuoda paljon työtä ja elinvoimaa paikkakunnalle.

Keskustelua käytiin vanhan, ennen asuin- ja nykyisin loma-asuntokäytössä olevan rakennuksen
palauttamisesta asuinkäyttöön ja sen vaatimasta lupaprosessista sekä vanhan hirsirakennuksen
siirtämisestä ja eristämistarpeesta.

Kaupungin tiedottaja Jenni Koponen kertoi, että kaupunki voi markkinoida yksityisten
maanomistajien tontteja kaupungin verkkosivuilla, mikäli ne ovat jossakin verkkopalvelussa



myynnissä (maanomistajan itsensä tai välittäjän myymänä), ja toteuttaa
digimarkkinointikampanjoita, jos tontteja tulee riittävästi myyntiin samanaikaisesti.

Keskustelua heräsi Siitamassa olevista Metsähallituksen omistamista maista, joita toivotaan
kaavoitettavan rakennuspaikoiksi. Kaupunki ottaa asian esille seuraavassa kaavatoimikunnan
kokouksessa.

4. Korona-avustukset yhdistyksille

Elinvoimajohtaja Tuija Aro esitteli kaupungin vuoden 2022 korona-avustukset yleishyödyllisille
järjestöille ja yhdistyksille. Avustukset myöntää harkintansa mukaan elämänlaatulautakunta. Jaossa
on kaikkiaan 30 000 euroa. Hakuaika on huhtikuussa 2022 ja tarkemmat hakuohjeet julkaistaan
Oriveden kaupungin kanavissa sekä Oriveden Sanomissa.

5. Siitaman yhdystien kunto ja ehdotus liityntäpysäköintipaikasta Tampereentien liittymään

Kaupungin tekninen johtaja Matti Vesava kertoi, että tänä keväänä tiet ovat monin paikoin
poikkeuksellisen huonossa kunnossa. ELY pyytää vuosittain kaupunkia esittämään näkemyksensä
kiireellisimmistä tienparannushankkeista. Kaupunki pystyy myös antamaan lausunnon ELY:lle
Siitaman yhdystiestä, mutta ELY-keskusten tierahoitus on niukka koko Pirkanmaalla ja
valtakunnallisesti. Vesava muistutti, että alueen asukkaiden kannattaa laittaa aktiivisesti palautetta
tienkäyttäjän linjalle. Vesava totesi, että myös mahdollinen liityntäpysäköintipaikka on ELY:n hanke.

ELY-keskus on teettämässä tiesuunnitelmaa valtatie 9:n perusparantamisesta välille Käpykangas-
Orivesi. Aiheesta järjestettiin yleisötilaisuus Teamsilla 10.3.2022, jossa esiteltiin tiesuunnitelman
luonnoksia. Vesava mainitsi, että kyläläisten kannattaa antaa mahdollisimman pian palautetta
tiesuunnitelmasta ELY:lle tai Destialle koskien Siitaman yhdystien tasoliittymää, joka olisi
suunnitelman mukaan poistumassa. Vesava totesi, että kaupunki osallistuu tiesuunnitelman
kommentointiin omalta osaltaan ja antaa suunnitelmasta lausunnon.

Tien kunto ja Siitaman yhdystien liittymä herättivät paljon keskustelua. Kaupunginjohtaja Kuusisto
toivoi, että Siitaman nuorisoseura kokoaa kyläläisten tiedot ja näkemykset esitykseen, joka
lähetetään kaupungille. Aiheesta voidaan järjestää myös yhteinen palaveri kaupungin ja Siitaman
nuorisoseuran kesken. Keskustelua käytiin myös puuterminaalin mahdollisesta siirtämisestä uuteen
paikkaan, esimerkiksi Siitaman vanhalle asemalle. Kuusisto kertoi, että kaupunki ja Väylävirasto
ovat järjestämässä yhteispalaverin, jossa keskustellaan Oriveden puunlastauspaikan pitkän
aikavälin suunnitelmista.

6. Muut asiat

Keskusteluun ei noussut muita asioita. Kumppanuuspöytä päätettiin klo 19.15.


