
Oriveden kylien ja kaupungin yhteinen kumppanuuspöytä 

Aika: 17.1.2023 klo 17:00-19:45 

Paikka: Pitkäjärven nuorisonseuratalo Lehtola 

Läsnä:  Jarkko Peurala; Pirkanmaan ELY-keskus 

 Juha Kuusisto; Oriveden kaupunki, kaupunginjohtaja 

 Mika Kuivanen; Oriveden kaupunki, kunnallistekniikan päällikkö 

 Harri Lehen; Oriveden kaupunki, paikkatietoasiantuntija 

 Matti Vesava; Oriveden kaupunki, tekninen johtaja 

 

 Eri kylien kaupunkilaisia noin 35-40 kpl:tta 

 Kolme ( 3 ) kaupunginvaltuutettua ( Reijo Kahelin, Timo Raita-aho, Manu Salomaa ) 

 

1 ) Tilaisuuden avaus 

 

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki läsnäolijat 

tervetulleiksi tähän Oriveden kylien ja kaupungin yhteiseen 

kumppanuuspöytätilaisuuteen, joita on pidetty aiemmin vuoden 2022 aikana neljä  

( 4 ) kappaletta. 

 

Tämän kumppanuuspöytätilaisuuden teemana olivat tieasiat 

 

2) Pitkäjärven nuorisoseuratalon esittely  

 

Tatu Arvonen kertoa nuorisoseuratalo Lehtolasta ( rakennettu vuonna 1934 ) ja sen 

toiminnasta  ja muustakin Pitkäjärven kylän toiminnasta ja tapahtumista ja esim. 

alueella nyt juuri tapahtuvasta rakentamistoiminnasta. 

 

3) Pirkanmaan ELY - keskuksen puheenvuoro 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Jarkko Peurala kertoi ensisijaisesti VT 

9:n suunnittelusta väleiltä Tampere – Käpykangas ja Käpykangas – Orivesi .  Hän 

kertoi suunnittelusta ja hänelle esitettiin useita kysymyksiä Käpykangas – Orivesi 

väliltä. 

 

Loppulauselmassaan Peurala kertoi, että suunnittelun edetessä tullaan pitämään 

yleisötilaisuuksia ja Oriveden kaupunki ja Pirkanmaan ELY keskus keskustelevat 

hankkeesta nyt alkuvuonna 2023 erikseen. Peurala kertoi myös tulevan vuoden 

yhteishankkeesta ( Asematie ) Oriveden kaupungin kanssa. 

 

4) Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksen puheenvuorot kaupungin katuasioista 

yms. 

 



Tekninen johtaja Matti Vesava kertoi kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ja 

Väyläviraston yhteishankkeista ( MAL ) vuonna 2022 ja myös tämän vuoden 

hankkeesta ( Asematie ). Lisäksi hän kertoi seutukunnan muista yhteishankkeista ( 

mm. pyöräilyreitit, liikenneturvallisuus, ratahanke Tampere – Jyväskylä yms. ).  

 

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen kertoi kaupungin omista isoimmista 

katuhankkeista vuodelle 2023 jotka painottuvat katujen peruskorjaukseen ( 

Ruovedentie, Särkäntie ).Lisäksi hän kertoi mm. kaupungin elinvoiman kanssa 

käynnistyneestä torihankkeesta ja tulevien vuosien katujen suunnitteluhankkeista. 

 

5) Yksityistieavustukset 

 

Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen kertoi yksityistieasioista: mm. avustusten 

määristä, perusteista, hakukriteereistä, hakuajoista, DIGI- road:sta  ja maksuista. 

 

Tämän aihealueen kysymysosiossa kyseltiin mm. yksityisteiden yhdistämisestä ja 

tiemaksujen jyvityksistä. 

 

6) Tulevat yhteistapahtumat 

 

Kaupunginjohtaja Kuusisto kertoi kumppanuuspöytätilaisuuksien jatkoista ja 

seuraava tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi huhtikuussa 2023.  

 

Uusina aiheina on tullut esille mm: 

• jätehuolto 

• Kantri Oy 

• energia-asiat 

 

7) Tilaisuuden päättäminen 

 

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto päätti kokous ja kiitti kaikkia läsnäolijoita hyvästä 

tilaisuudesta ja keskusteluista. 

 

Orivesi.19.1.2023 

 

Matti Vesava 

Tekninen johtaja, Oriveden kaupunki 

 

Jakelu: Jarkko Peurala 

 Juha Kuusisto 

 Mika Kuivanen 

 Harri Lehen 

 Tuija Aro 

 Kyläyhdistykset 


