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Valtuustoaloite Ylöjärven kaupungin soutuvenepaikkojen lisäämiseksi / Teknisen lautakunnan lausunto / Ympäristölautakunnan lausunto

KAUPVALT 17.06.2010  § 64
	

Seloste	Kaupunginvaltuustolle luettiin Suomen Keskustan Ylöjärven valtuustoryhmän (Leena Törmälä ym.) seuraava aloite:

			"Ylöjärven kaupungilla on kysyntään verrattuna tarjolla vähän soutuvenepaikkoja. Erityisesti Keijärven soutuvenepaikat ovat haluttuja. Mm. Tiuraniemen alue on kasvanut viime vuosina kovasti, joten alueella voisi olla myös kiinnostusta uusille soutuvenepaikoille.

			Keijärvi on kuntalaisille luonteva paikka harrastaa kalastusta ja nauttia vesistöstä soutelemalla. Tällä hetkellä Keijärven venepaikoille on 50 hakijan jono ja kysyttäessä tekniseltä osastolta, jonotus venepaikan saamiseksi kestää noin kaksi vuotta. Samalla kävi ilmi, että osa vuokratuista venepaikoista on jatkuvasti tyhjillään tai niillä lojuu jo pitkään käyttämättä olleita soutuveneitä. Voitaisiinko tälle asialle tehdä jotain, jotta paikat vapautuisivat aktiivisille käyttäjille?

			Esitämme valtuustoaloitteena, että kaupunki ryhtyy toimiin lisätäkseen soutuvenepaikkoja omistamilleen ranta-alueille. Venepaikat tarvitsevat ranta-alueen raivaamista ja maa-aineksen ajamista rannalle. Raivaustyöt voidaan hoitaa esimerkiksi nuorten kesätöinä tai vaikka työllistämistoimin. Suuri kysyntä venepaikoista kielii myös siitä, että esimerkiksi asukasyhdistykset yms. vastaavat tahot saattaisivat olla kiinnostuneita myös talkootöihin näin säästöjen keskellä.

			Ilmaiseksi venepaikkoja ei saada, mutta tällainen investointi on kädenojennus Ylöjärven asukkaille ja tarjoaa lisää mahdollisuuksia virkitystoimintaan ja harrastuksiin.

			Talvisin on itsestäänselvyys hiihtoreittien huolenpito niin, että ihmiset pääsevät liikkumaan ja ulkoilemaan. Miksi venepaikkojen lisääminen ei voisi olla vastaavanlainen palvelu veronmaksajille. Kysynnästä se ei ainakaan ole kiinni.

	Ylöjärvi on myös voimakkaasti laajentunut maantieteellisesti ja kunnan alueeseen kuuluu nyt lukuisia muita vesistöjä. Voisiko sieltä löytyä apua tähän haasteeseen?"

Päätös	Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
	--------

KAUPHALL 16.08.2010  § 332
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle lausuntoa varten.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----
	Varajäsen Arto Moisio palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
	----

TEKLTK  § 11 27.1.2011	
Liikuntapaikkamestari Jyrki Tanhuanpää

	Venepaikoille on kymmeniä käyttäjiä jonottamassa.
	Keijärvellä kaupungin venepaikat sijaitsevat Aron rannassa ja Aron rantaan on jonossa 48 käyttäjää. Aron rannan jo hyväksytyssä suunnitelmassa on 80 paikkaa ja valmiina 40 paikkaa.

	Tiuranniemen kaavassa on varaus 20 venepaikalle ja sinnekin on jonossa 32 käyttäjää.
	Tiuranniemen paikat täyttyvät lähistön asukkaista ja sinne ei voi osoittaa muille paikkoja, koska siellä ei ole mahdollisuutta autojen pysäköintiin.
	Kuuselan ja Siivikkalankin rantoihin on kova kysyntä
	Siivikkalan rantaan ei mahdu enempää soutuvenepaikkoja ja sama tilanne on myös Kuuselan rannassa.

	Kurussa ja Viljakkalassa ei ole maksullisia soutuvenepaikkoja.

	Tiuranniemen alueelle on laadittu suunnitelma venepaikoista ja se tulee laittaa nähtäville, jos sinne päätetään rakentaa venepaikkoja. Tiuranniemen venepaikkojen rakentamiskustannukset ovat 300 euroa/venepaikka, yhteensä 20 paikkaa 6000 euroa. Toiset 20 paikkaa on suunniteltu kaavassa uimaranta-alueeksi varatulle alueelle. Tämä alue ei vaadi ruoppaus- ja sorastustöitä.

	Aron rannassa on varauksena 40 paikkaa. Näiden 40 paikan rakentamiskustannukset ovat 150 euroa/paikka, yhteensä 6.000 euroa.

	Soutuvenepaikan hinta on 25 euroa alv 0%. Venepaikan hinta ei kata rakentamiskustannuksia.

	Venepaikkojen rakentamiseen ei ole tämän vuoden talousarviossa määrärahoja.

Oheismateriaali	- asemapiirrokset 2 kpl

Lisätiedot	Jyrki Tanhuanpää, p. 03 349 5399, jyrki.tanhuanpaa@ylojarvi.fi

Työpäällikön ehdotus: 	Tekninen lautakunta päättää
	
1.
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa selosteosan mukaisen selvityksen valtuustoaloitteeseen
2.
asettaa Tiuranniemen soutuvenepaikat nähtäville.
3.
palata soutuvenepaikkojen rakentamiseen käsitellessään v. 2012 talousarviosta ja taloussuunnitelmaa vuosille 2012-2014.

Päätös 	Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 	----- 

YMPLTK 10.05.2011  § 97
	

Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Kaupungissa ei ole käynnissä suunnitteluprojektia uusien venepaikkojen hankkimiseksi. 

Lisätiedot	Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen, p. 0500 168 540, sähköposti seppo.reiskanen@ylojarvi.fi.

Kaavoitusinsinööri ehdottaa 
 
Ympäristölautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ylöjärven kaupungin tulisi suunnata uudet venepaikat nykyisten soutuvenepaikkojen ja venesatamien yhteyteen. Lisäksi kaupungissa voitaisiin käynnistää projekti uusien paikkojen etsimiseksi ja hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Tämän tyyppinen työ ei sisälly tämän vuoden työohjelmiin, mutta tuleville vuosille sen voisi sisällyttää. 

Päätös	Hyväksyttiin.
	------

KAUPHALL 23.05.2011  § 225
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----

KAUPVALT  § 60	

Seloste	Kaupunginhallitus lähettää teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Kaupunginvaltuusto toteaa saaneensa lausunnot tiedoksi vastauksena aloitteeseen.
	-----




