
Omakotitontit

Kotoisasti keskellä 
kaupunkia

UUSI ASUINALUE!



MATTILANNIITTY
- kotoisasti keskellä kaupunkia 

Asetu asukkaaksi historiallisen Mattilan tilan 
vainioille! Mattilanniitty on aivan uusi asui-
nalue keskustan välittömässä läheisyydessä, 
suositun Hakamäen alueen vieressä. Keskus-
tan palvelut sekä jäähalli, uimahalli, Suojan 
urheilukenttä ja liikuntahalli sijaitsevat lähie-
täisyydellä. Pujahda omalta pihaltasi Paltan-
mäen poluille ja laduille!

Mattilanniitty on oiva valinta ekologisen 
elämäntavan ystävälle. Asuinalueelta asioit 
kätevästi keskustassa kävellen tai pyörällä. 
Läheisiltä bussipysäkeiltä voit nousta Nyssen, 
kaukoliikenteen bussin tai OnniBussin kyytiin. 
Keskustan lähijunaseisakkeelta pääset lähiju-
nan kyydissä Tampereen tai Keuruun suun-
taan.

Mattilanniittyyn voit rakentaa juuri sinun haa-
veidesi kodin. Tonttikoot vaihtelevat 800−2300 
m2 välillä. Päärakennukset voivat olla 1−2-ker-
roksisia. Tontteja on yhteensä 37. Niistä 16 on 
kaavoitettu asuinpientaloille (myös rivitalot ja 
paritalot mahdollisia).

ETÄISYYDET:
Päiväkoti  ____________________ 0,8 km
Kultavuoren alakoulu  _________ 1,6 km
Yläkoulu ja lukio  ______________ 1,3 km
Lähin kauppa  ________________0,7 km
Keskusta  ______________________1,1 km
Keskustan lähijunaseisake  ____ 1,7 km
Rautatieasema  ______________ 4,0 km
Linja-autoasema  _____________0,7 km
Jäähalli  ______________________ 1,3 km
Uimahalli  ____________________ 1,3 km

Tonttikoot: 800 m2 – 2300 m2 
Neliöhinta: 15€/m2

Ensimmäisessä vaiheessa 
luovutetaan 17 tonttia. Mat-
tilanniityn toisen vaiheen 
tontit luovutetaan arviolta 
elokuussa 2024.



TALLUKALLIO
– koti koivikossa

Kalliolle, kukkulalle rakennettiin maja myös 
entisvanhaan. Tallukallio tarjoaa kauniin, met-
säisen rakennuspaikan kodillesi. Asuinalueen 
vapaita tontteja on yhdistelty entistä suu-
remmiksi: hanki nyt ylellistä tilaa ympärillesi! 
Alueella on varattavissa myös uusia tontteja.

Tallukallio sijaitsee omassa rauhassaan luon-
non ympäröimänä Tallukalliontien varressa. 
Asuinalueelta on kätevä matka keskustaan, 
joukkoliikenteen pysäkeille ja liikuntapaikkoi-
hin. Ulkoilureitti kulkee aivan lähietäisyydellä. 
Tallukallio on unelmien asuinpaikka maasto-
pyöräilyn ja hiihdon harrastajalle.

ETÄISYYDET:
Päiväkoti _____________________ 1,5 km
Kultavuoren alakoulu ________  2,0 km
Yläkoulu ja lukio  ______________ 1,6 km
Lähin kauppa  _________________1,1 km
Keskusta  _____________________ 1,4 km
Keskustan lähijunaseisake  ____ 2,1 km
Rautatieasema ______________  4,1 km
Linja-autoasema  ______________1,1 km
Jäähalli  ______________________ 1,6 km
Uimahalli  ____________________ 1,7 km

Tonttikoot: 1200 m2 – 2500 m2 

Neliöhinta: 6–11 €/m2

Uudet tontit  
nyt myynnissä!
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ASEMAN SEUTU
– kylä keskustan kainalossa

Aseman seudulla asut lähellä kaikkea ja hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien varrella osana 
kylämäistä yhteisöä. Alueella toimii asukas-
yhdistys Aseman Valot ry, joka luo yhteisölli-
syyttä ja järjestää mielenkiintoista toimintaa. 
Rovastinkankaan tekonurmikenttä, tennis-
kentät, frisbeegolf-rata, lenkkipolut ja hiihto-
ladut sijaitsevat lähellä. Juna-asemalta kulkee 
14 päivittäistä vuoroparia Tampereen ja Jyväs-
kylän suuntiin.

Aseman seutu on tulevaisuudessa vahvan 
kehittämisen kohteena. Entisajan vilkkaasta 
kenkätehtaiden ja palveluiden lähiöstä on 
syntymässä uudenlainen asumisen ja liikku-
misen keskiö. Aseman seudulle on avautunut 
uusi hirsinen päiväkoti, jossa on toimijana 
luonto- ja tiedepainotteinen Pilke päiväkodit. 
Arosillantiellä on vielä vapaita tontteja tarjolla.

RAKENTAMISTAPAOHJEET: 
Julkisivu: hirsi, kivi tai lauta 
Kerrosluku: 1−2 ETÄISYYDET:

Päiväkoti ____________________  0,6 km
Rovastinkankaan alakoulu  ____ 1,7 km
Yläkoulu ja lukio  _____________ 4,4 km
Lähin kauppa  _______________ 0,8 km
Keskusta  _____________________3,8 km
Rautatieasema  _______________0,7 km
Linja-autoasema _____________  3,8 km
Jäähalli  _____________________ 4,4 km
Uimahalli  ____________________4,2 km

Tonttikoot: 1036 m2 – 1500 m2 

Neliöhinta: 8–9 €/m2



Juuri nyt:  
Myynnissä kolme rantatonttia!

Etsitkö omarantaista rakennuspaikkaa oma-
kotitalolle tai vapaa-ajanasunnolle? 
 
Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV myy kolme 
Oriveden kaupungin omistamaa, omaran-
taista tonttia. Tonteista yksi sijaitsee Haukka-
niemessä ja kaksi Riihisaaressa Längelmäellä. 
Tutustu tontteihin ja ihastu ainutlaatuisiin 
järvihelmiin ja vehreisiin metsämaisemiin:

www.metsatilat.fi 
kohteet 220510827, 220510908 ja 220510897

Tampereen seudun  
edullisimmat tontit

Kaipaatko ympärillesi ylellistä väljyyttä vai pie-
nen tuvan ja perunamaan paikkaa? Tutustu 
tonttivalikoimaamme, löydä oma helmesi ja 
varaa unelmiesi rakennuspaikka! Tontit myy-
dään suoraan varausten perusteella. 

Oriveden kaupungin tonttivalikoimassa on 
rakennuspaikkoja 500 neliömetrin tonteista 
lähes 3 000 neliömetriin saakka. Meiltä saat 
juuri sinun tarpeisiisi sopivan tontin – ja vielä-
pä Tampereen kaupunkiseudun edullisimmil-
la hinnoilla! 

Huomaathan, että kaikissa omakotitonteissa 
on myös vuokrausmahdollisuus.

www.orivesi.fi/tontit



Ota yhteyttä:

Vt. kaavoituspäällikkö,  
kaavasuunnittelija Tea Jylhä
p. 050 329 5303
tea.jylha@orivesi.fi

Rakennustarkastaja, p. 050 5951025

II rakennustarkastaja, p. 050 5944491

Vesi- ja viemäriliittymissä auttaa  
kaupungin vesihuoltolaitos ja sähkö- 
liittymissä Elenia Oy 
www.orivesi.fi
www.elenia.fi

Myynnissä myös yksittäisiä tontteja  
kaupungin eri alueilla.  Kysy lisää meiltä  
tai tutustu tontteihin osoitteessa:
www.orivesi.fi/tontit
www.etuovi.com

ORIVESI = Oivallinen olotila

Esitteen kuvat: Jani Taipale, Minna Kaila, Jenni Koponen, 
kuvapankki
Kuvitukset: Jukka Tilsa

Viisi syytä
INNOSTUA 

ORIVEDESTÄ
• Koti, koulut, kaupat, kaverit ja 

kuntoilupaikat kätevillä välimatkoilla

• Näppärä 24 minuutin lähi- ja 
kaukojunayhteys Tampereelle

• Loistavat ulkoilureitit ja hiihtoladut, 
kiinnostavaa kulttuuria sekä valtavasti 
edullisia harrastusmahdollisuuksia

•  Laadukas varhaiskasvatus ja opetus 
sekä arvostettu kansainvälisyyskasvatus 

• Houkuttelevat omakotitontit hyvällä 
sijainnilla toimivien palvelujen äärellä


