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Esityksen tekijä

Tampereen kaupunki

Esitys

Hämeen Lääninhallitus on 7.8.1984 antamallaan päätöksellä
kieltänyt moottoriajoneuvoilla jäällä ajamisen Tampereen
kaupungin alueella Näsijärvellä, linjan Nuoralahti-Myllyniemi
eteläpuolella ja Ryydynpohjassa, Pyhäjärvellä sekä Tohlopilla,
Pikku-Tohlopilla, Tesomajärvellä, Vaakkolammella, Iidesjärvellä,
Peltolammilla, Alasjärvellä, Isolammella, Pahalammella,
Sorsalammella, Vähäjärvellä, Likolammella, Mustalammella,
Lintulammella ja kahdella nimettömällä lammella Jankan
kaupunginosassa, Sammon valtatien eteläpuolella. Kielto ei koske
Näsijärvellä moottoriajoneuvojen liukkaan kelin harjoitteluun
tarkoitettua, Näsijärven vesialueella osoitettua paikkaa.
Päätöksessä on oikeutettu Tampereen kaupunginhallitus
myöntämään vähäisiä yksittäisiä poikkeuksia annettuihin kieltoihin
kaupungin omistamilla alueilla. Nykyinen lainsäädäntö ei
kuitenkaan mahdollista päätöksessä mainittujen vähäisten
poikkeuksien myöntämistä, joten päätökseen haetaan muutosta.
Muutoksenhaulla on tarkoitus mahdollistaa sellainen jääpeitteen
aikainen virkistyskäyttö, jonka järjestäminen on muodostunut
vakiintuneeksi, ja joka palvelee asukkaiden
lähivirkistysmahdollisuuksia. Muutoksen jälkeen virkistyskäyttöä
palvelevat toiminnot olisivat mahdollisia, mutta toiminnan järjestäjän
tulisi pyytää suostumus vesialueen omistajalta. Yhteisillä vesialueilla
suostumuksen antaisi osakaskunta.
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden
käytöstä on säädetty erikseen Tampereen kaupungin
ympäristönsuojelumääräyksissä, joita tulee noudattaa liikuttaessa
moottoriajoneuvoilla jäällä.
Tampereen kaupunki esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle Hämeen
Lääninhallituksen 7.8.1984 antaman päätöksen muuttamista siten,
että jäälläajokielto olisi voimassa muuten alkuperäisin päätöksen
mukaisesti, mutta jäällä liikkuminen moottoriajoneuvoilla olisi sallittua
virkistyskäytön mahdollistamiseksi seuraavasti:






Latujen sekä luistelu- ja kävelyreittien teko ja kunnossapito
moottoriajoneuvoa apuna käyttäen
Talvikahvioiden tai vastaavien huoltoajo moottoriajoneuvoilla
Virkistyskäyttöä edistävien tapahtumien järjestämiseksi
tarpeellinen liikkuminen jäällä moottoriajoneuvolla, kuten
harrastusvälineiden kuljettaminen tai riippuliitimien
hinaustoiminta, mutta ei kuitenkaan moottoriurheilukilpailujen
järjestäminen
Järvien hoidon kannalta tarpeellinen liikkuminen jäällä
moottoriajoneuvolla

Edellä mainittujen toimintojen järjestäminen edellyttää lisäksi erillistä
vesialueen omistajan suostumusta.
Muutos Hämeen Lääninhallituksen 7.8.1984 antamaan päätökseen
tulisi voimaan 1.12.2018 alkaen toistaiseksi muutoksenhausta
huolimatta.
Kuulutusaika

27.9.2018 – 16.10.2018

Nähtävillä olo

Esitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan Tampereen
kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aleksis Kiven katu 14 - 16 C,
Tampere. Lisäksi kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävänä Pirkanmaan
ELY-keskuksen www-sivuilla osoitteessa www.elykeskus.fi/pirkanmaa > Oikopolut > Kuulutukset.

Muistutukset

Esityksen johdosta varataan Tampereen kaupungin asukkaille ja
niille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä kirjalliset
muistutuksensa viimeistään 14 päivän kuluessa kuulutusajan
päättymisestä. Muistutukset osoitetaan Pirkanmaan ELYkeskukselle, mutta toimitetaan kirjallisena Tampereen
kaupunginhallitukselle (PL 487, 33101 Tampere). Kaupunginhallitus
toimittaa muistutukset edelleen Pirkanmaan ELY-keskukselle.
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