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Lausuntopyyntö

Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna
2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnittelijana
on toiminut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnittelutyötä on ohjannut ELYkeskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, kuntien ja vesihuoltolaitosten edustajista koostuva ohjausryhmä.
Kehittämissuunnitelma koostuu yleissuunnitelmaluonnoksesta (OSA 1 Nykytila, ennusteet ja tavoitteet, OSA 2 Suunnitteluvaihtoehdot ja niiden vertailu) sekä ympäristöselostuksesta (Osa 3). Suunnittelu ja tarkastelut liittyvät Pirkanmaan liiton valmistelemaan 2. kokonaismaakuntakaavaan.
Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli kuntaja maakuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi 2025.
Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste
sekä kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot.
Suunnittelutyön tavoitteet on linjattu aiemmin yhteistyössä kuntien, vesihuoltolaitosten, Pirkanmaan liiton ja muiden keskeisten vesihuollon toimijoiden ja viranomaisten
kanssa (2013). Tämän pohjalta keskeisimmiksi vesihuollon kehittämistavoitteiksi asetettiin:
- Vedenhankinnan turvaaminen
- Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa
- Verkostojen ja laitosten saneeraus
- Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen
- Pohjavesien suojelu
- Seudulliset / keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut
- Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen
Suunnitelmassa esitetään mm. vaihtoehtoisia ratkaisuja siitä, miten vedenhankinta,
jätevesien käsittely ja johtaminen sekä muut yllä mainitut kehittämistavoitteet voitaisiin Pirkanmaalla tulevaisuudessa järjestää ja mitä maakuntakaavan taustaaineistoksi sekä kuntien vesihuollon tulevaa kehittämistä varten on tuotettu.
Suunnitelman kuulemisessa ja tiedottamisessa sovelletaan SOVA-lakia (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista). OsallistumisPIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
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ja arviointisuunnitelman mukaisesti suunnitelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta on järjestetty kunnille, viranomaisille ja muille sidosryhmille kuulemiseen liittyvä
tiedotustilaisuus 10.10.2014.
Kuntalaisten kuulemista varten ELY-keskus pyytää Pirkanmaan kuntia asettamaan
yleissuunnitelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville 27.10.2014 –
28.11.2014 väliseksi ajaksi. Mielipiteet suunnitelmasta voi esittää omaan kuntaan tai
osoittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle.
ELY-keskus pyytää kuntia antamaan lausuntonsa asiakirjoista 12.12.2014 mennessä. Kunnan lausunnon yhteydessä pyydämme toimittamaan myös kuntiin esitetyt
mielipiteet ELY-keskukselle. Kuulemisen jälkeen ennen suunnitelman hyväksymistä
mielipiteet ja lausunnot käsitellään ohjausryhmässä. Suunnitelmaan kirjataan, miten
saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon. ELY-keskus toimittaa hyväksytyn
suunnitelman kunnille sekä muille yhteistyöosapuolille. Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu p. 0295 036 377, kaija.joensuu@ely-keskus.fi.
Lausunnot ja mielipiteet osoitteseen:
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus tai
Pirkanmaan ELY-keskus
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Yleissuunnitelmaluonnos osa 1 ja osa 2 liitteineen
Ympäristöselostus osa 3 liitteineen
Kuulutus kunnan ilmoitustaululle

