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Paikalla:
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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 laatimisen vaiheista ja totesi, että pitkään
valmisteltu kaava tuo tuhat uutta rakennuspaikkaa sekä elinvoimaa ja vireyttä kylille ja koko
Orivedelle.

Kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro esitteli paikalla olevat kaupungin edustajat ja kertoi illan
ohjelmasta. Aro kertoi, että maaliskuussa on järjestetty kaikkiaan kolme kylien kumppanuuspöytää
(22.3. Siitamassa, 24.3. Talviaisissa ja 30.3. Eräjärvellä).

2. Kylien kuulumiset

Kuultiin lyhyesti Västilän, Längelmäen ja Eräjärven kuulumiset.

3. Rantayleiskaava: ranta- ja kylätontit

Maankäyttö- ja kaavatoimikunnan puheenjohtaja Antti Nieminen esitteli valmistunutta
rantayleiskaavaa ja sen kaavamerkintöjä. Lähes kaikki kaava-aineistot löytyvät kaupungin
verkkosivuilta, jossa niihin voi käydä tutustumassa. Nieminen kertoi myös rantayleiskaavan
laatimiskustannusten perinnästä.

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

Vilkasta keskustelua käytiin pienten rakennelmien, autokatoksen, maalämpökaivon, laiturien ja
terassien vaatimista luvista. Keskusteltiin myös ”mummonmökin” muuttamisesta takaisin
vakituiseksi asunnoksi.

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.



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. Västilä-Puharilan jäteasema

Jätepisteitä ylläpitää Pirkanmaan jätehuolto Oy. Kaupungin tekninen johtaja Matti Vesava kertoi,
että PJH on poistanut joitakin jätepisteitä väärinkäytösten vuoksi, erityisesti syrjemmiltä alueilta,
joissa ei ole valvontaa. Kun halutaan uusi jätepiste, kylän oma aktiivisuus on tärkeää.

Keskustelussa tuotiin esille, että Västilä-Puharilassa on aikoinaan ollut jätepiste, joka on
väärinkäytösten vuoksi poistettu. Kyläyhdistyksen näkemyksen mukaan Vinkiäntien kulmauksessa,
entisen Puharilan koulun tontilla, olisi sopiva, valaistu paikka uudelle jäteasemalle. Längelmäen
jätepiste on ylikuormittunut, koska sinne tuodaan myös Västilän ja Puharilan jätteitä. Längelmäen
kirkonseudun kyläyhdistys on jo aiemmin kirjelmöinyt Längelmäen jätepisteen tilanteesta
Pirkanmaan jätehuollolle, mutta asia ei ole edennyt.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto toivoi, että Västilän Voima ja Längelmäen kirkonseudun
kyläyhdistys kokoavat faktat yhteiseen esitykseen, joka toimitetaan tekniselle johtajalle. Tekninen
johtaja vie asian tekniseen lautakuntaan.

Keskustelussa nostettiin esille, että pienillä jätepisteillä voisi toimia sellainen toimintamalli, että
jollekin yhdistykselle maksettaisiin jätepisteen ylläpidosta.

Längelmäen kirkon kohdalla on puita, jotka hankaavat sähköjohtoja. Kaupungin toivotaan raivaavan
puut pois mahdollisimman pian. Osa valoista on myös pimeänä. Tekninen johtaja lupasi viedä asian
eteenpäin. Kaupunki hoiti tilanteen kuntoon heti seuraavana päivänä 31.3.2022.

6. ELY:n omistamien teiden rakentaminen ja kunnossapito

Tekninen johtaja Matti Vesava totesi, että ELY:n omistamia teitä koskeva palaute tulee osoittaa
tienkäyttäjän linjalle. ELY pyytää vuosittain kaupunkia esittämään näkemyksensä kiireellisimmistä
tienparannushankkeista. Kaupunki pystyy myös antamaan lausunnon ELY:lle Eräjärventien
kevyenliikenteenväylästä, mutta ELY-keskusten tierahoitus on niukka koko Pirkanmaalla ja
valtakunnallisesti. Vesava muistutti, että alueen asukkaiden kannattaa myös olla aktiivisia asiassa.

Keskustelussa todettiin, että Eräjärventien kevyenliikenteenväylää yritettiin saada aikaan jo
parikymmentä vuotta sitten kolmikantamallilla.

7. Liikuntapaikkarakentaminen ja vapaa-ajanpalvelut
Liikuntapäällikkö Roope Marski kertoi, että vuodelle 2023 on budjetoitu Västilän urheilukentän
kunnostus. Tälle vuodelle varatut 50 000 euroa kuluvat Kintulammi-Pukalan reitin rakentamiseen
sekä Pappilan jalkapallokentän kunnostukseen.

Eräjärven uimapaikan kunnostusta on tehty jo aiempina vuosina ja muutamia kunnostuksia on vielä
tulossa. Isommista kunnostustarpeista täytyy olla yhteydessä liikuntapäällikköön, niistä sovitaan
erikseen. Eräjärven uimapaikalle on yritetty järjestää kaupungin uimakouluja, mutta
ilmoittautuneita on ollut liian vähän.



Uiherlan kenttä on myös melko huonossa kunnossa eikä kentällä ole juurikaan käyttäjiä. Voidaan
yhdessä käydä keskustelua kentän kunnostusmahdollisuudesta.

Pe 22.4. on tulossa yhdistysrehvit, jossa voidaan antaa ohjausta korona-avustusten hakemiseen.

Keskustelua käytiin siitä, että kyläyhdistykset, urheiluseurat tms. voivat hakea kaupungilta
yleisavustusta paikallisten uimapaikkojen ylläpitoa varten. Rönnin uimarannasta tuli viime vuonna
runsaasti negatiivista palautetta. Uimaranta on kaupungin, mutta siitä on tehty hoitosopimus
Eräjärven Urheilijoiden kanssa. Liikuntapäällikkö totesi, että rannalle voisi olla tarpeen asentaa uusi
kangas. Perusylläpito on kaupungin normaalia toimintaa.

8. Muut asiat

Muita asioita ei noussut esille. Kumppanuuspöytä päättyi klo 20.00.


