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Valtuustoaloite Längelmävedelle rakennettavasta venelaiturista
167/10.03.01/2017
Kaupunginvaltuusto 23.10.2017 § 94
Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että Kokoomuksen
valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen Längelmävedelle
rakennettavasta venelaiturista.
Aloite kuuluu seuraavasti:
"Längelmävesi on Pirkanmaan maakuntajärvi, josta on suora
vesiyhteys Kanta-Hämeeseen ja Etelä-Pirkanmaan kautta aina
Tampereen Laukontorille saakka.
Kyseisellä vesistöllä on runsaasti veneilijöitä ja veneily on
kasvava vapaa-ajan harrastusmuoto.
Vesiyhteys Orivedelle on yksi kaupungin vetovoimatekijöistä.
Längelmäveden pohjoisosissa on jo nyt runsaasti palveluita,
mutta kaupungin väkirikkain alue on pääasiassa
veneilypalvelujen ulkopuolella.
Sataman rakentaminen ja ylläpitäminen voi toteutua kaupungin
omana työnä, kumppanuutena yksityisten yritysten tai järjestöjen
kanssa tai jollain muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.
Sataman sijainti tarkentuu suunnittelun edetessä eikä sen tarvitse
olla sidottu kaupungin omistamaan ranta-alueeseen. Olennaista
on kuitenkin, että satama on mahdollisimman lähellä
asemanseutua ja keskustan palveluja.
Venesataman rakentaminen on Oriveden startti asemanseudun
uudelle alulle.
Aloite: Oriveden Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, että
kaupunginhallitus aloittaa venesataman rakentamisen
suunnittelun tavoitteenaan sataman rakentaminen keväällä 2019.
Orivedellä 23.10.2017
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ulla Eronen
Sini Kahilaniemi
Henry Ingraeus
Jussi Viljanen
Jere Ojanen
Kaarina Jokinen
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Kai Linkopuu
Touko Sikala
Jussi Ketola
Kimmo Vihusaari
Juha Haikka"
Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
----------------Kaupunginhallitus 13.11.2017 § 336
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
toimimittaa aloitteen tekniikka ja ympäristöpalvelukeskukselle
valmisteltavaksi ja pyytää aloitteen johdosta esityksen 31.3.2018
mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
-------------Tekninen lautakunta 20.03.2018 § 21
Kaupungilla on Karpinlahden, Venehjoen ja Tähtiniemen
venesatamat, jotka on annettu vuokrasopimuksella
Längelmäveden Veneilijät ry:n ylläpidettäviksi.
Kaupungilla on Koppalan venesatama ja Vettenrannan
veneranta, jotka on annettu vuokrasopimuksella Eräjärven
Urheilijat ry:n ylläpidettäviksi.
Säynäniemen leirintäalue on vuokrattu yrittäjälle ja yrittäjä on
rakentanut vierasvenelaiturin.
Eräjärven Urheilijat ry on rakentanut Rönniin veneilijöille laitureita
ja palveluita veneilijöitä varten.
Hiedan entisellä saha-alueella sijaitsee yksityinen venesatama.
Tampereen kaupunkiseudun kuntien infrapalveluiden toimesta on
käynnistynyt satamaverkon seudullista kehittämistä koskeva
toimintamalliselvitys.
Valtuustoaloitteen tekijät edellyttävät, että lähelle asemanseutua
ja keskustan palveluja tulisi rakentaa venesatama.
Kaupungin strateginen yleiskaavan laadinta on käynnistynyt ja
osana yleiskaavan laadintaa on tarkoitus tarkastella Hiedan
aluetta.
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Venesataman sijoittuminen Hiedan alueelle voidaan selvittää
osana strategista yleiskaavaa.
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää
kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen johdosta, että Hiedan
alueen soveltuvuutta venesatamalle tulisi tarkastella strategisen
yleiskaavan laadinnan yhteydessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Reijo Kahelin
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18.27.
--------------Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 88
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi edellä mainitun teknisen lautakunnan
selvityksen aloitteen johdosta.
2. todeta Hiedan alueen soveltuvuutta venesatamalle
tarkastellaan strategisen yleiskaavan laadinnan yhteydessä.
3. todeta että aloitteen käsittely on kesken ja että asiaan palataan
kun Hiedan aluetta koskeva selvitys valmistuu, tavoiteaikataulu
on vuoden 2018 aikana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
--------------

Orivedellä 2.5.2019

