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Lupa wakeboardradan sijoittamiseen Tohloppijärvelle
TRE:3503/10.00.03/2019
Lisätietoja päätöksestä
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Valmistelijan yhteystiedot
Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tohlopin luistelurata/********* oikeutetaan sijoittamaan wakeboardrata
Tohloppijärven pohjoispuolelle entisen uimarannan ja Mustikkaniemen
välille karttaliitteen mukaisesti, seuraavin ehdoin:
1. Lupa on voimassa ajalla 1.6.2019–30.9.2023. Radan
rakentamistöiden aloittamisesta sovitaan erikseen.
2. Toiminnassa tulee noudattaa kaupungin ympäristönsuojeluyksikön
antamia ehtoja. Radalla ei saa mm. soittaa musiikkia eikä rataa saa
valaista voimakkaasti ilta- ja yöaikaan. Lausunto on
kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.
3. Jos maston pystytyspaikalta (ent. uimaranta-alue) on tarve raivata
pensaikkoa tms. kasvustoa, tulee toimenpiteistä sopia kaupungin
rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkosken kanssa.
4. Luvan saaja vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan
Kuluttajaturvallisuuslakia 920/2011 (toiminnanharjoittajan
velvollisuudet).
5. Luvan saaja vastaa radan jatkuvasta kunnossapidosta sekä kaikesta
toimintaan liittyvästä siisteydestä alueilla.
6. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana
mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
7. Luvan saaja ei saa luovuttaa alueen käyttöä eteenpäin.
8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai
muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat
vahingot.
9. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat
näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien
laiminlyömisestä.
Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 700 euroa vuodessa.
Korvaus peritään laskulla.
Perustelut
Tohlopin luistelurata/********* hakee lupaa sijoittaa n. 280 m pituinen
wakeboardrata Tohloppijärvelle entisen uimarannan ja Mustikkaniemen
välille. Radan mastot sijoitettaisiin järven entisen uimarannan reuna-
alueelle (lähtöpaikka) sekä Mustikkaniemen itäreunan vesialueelle
järveen. Mastoille ei tehdä kiinteitä perustuksia. Lisäksi lähtöpaikan ranta-
alueelle sijoitettaisiin konttimallinen vuokraamo kesän toimintakauden
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ajaksi. Rata-asiaan on pyydetty lausunnot kaupungin
ympäristönsuojeluyksiköstä, rakennusvalvonnasta sekä kaavoituksesta.
Rakennusvalvonta ei edellytä toimenpide- tms. lupaa. Poikkeamislupaa ei
tarvita kaavoituksesta. Mustikkaniemen puoleisen maston sijaintia on
ympäristönsuojeluyksikön esityksestä muutettu itäisemmäksi, jolloin
suurin osa rantaruovikosta ja metsälain mukaiset luontotyypit jäävät
kaapelin länsipuolelle, ja toiminnan vaikutusalue alkuperäistä esitystä
pienemmäksi.

Tiedoksi
Hakija, pelastuslaitos, Harri Willberg, Anni Nousiainen, Teemu
Kylmäkoski, Titta Tamminen, Merja Kinos, Riikka Rahkonen, Anne
Tuominen
Liitteet:
1 Rata Tohloppijärvi.pdf
2 Lausunto Tohloppijärven Wakeboard.pdf
Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Nähtävänä 17.5.2019
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty sähköpostilla 15.5.2019

Muutoksenhakuviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Asunto- ja kiinteistölautakunnalta

Tampereella toukokuun 15. päivänä 2019

Tea Östman
toimistosihteeri
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Oikaisuvaatimus
§ 412
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

