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PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 2040 SAATU PALAUTE;
VASTINEET MIELIPITEISIIN (OSA 2)
Maakunta-arkkitehti Djupsjöbacka:

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosta koskevia mielipide- ja
lausuntokoosteita on käsitelty Pirkanmaan maakuntahallituksen kokouksissa
15.6.2015 ja 17.8.2015. Vastineita Pirkanmaan kuntien lausuntoihin käsiteltiin
maakuntahallituksen kokouksessa 26.10.2015, valtion ja maakuntien lausuntoihin
9.11.2015 ja yhdistyksien, yhteisöjen ja yrityksien lausuntoihin 30.11.2015.
Maakuntahallituksen käsittelyssä 30.11.2015 olivat myös vastineet nähtävillä olon
aikana saapuneisiin mielipidepalautteisiin, jotka koskivat kaavaluonnoksen
kehittämismerkintöjä, yleismääräyksiä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen taajamia
ja keskustoja.
Vastineet muihin nähtävillä olon aikana saapuneisiin mielipiteisiin, jotka koskivat
alue- ja yhdyskuntarakennetta (kauppa, maaseuturakentaminen, työpaikka-alueet,
teollisuus- ja varastointialueet), liikennettä ja logistiikkaa, kulttuuriympäristöjä,
luontoa, virkistystä ja matkailua, energiaa ja luonnonvaroja, maaseutuelinkeinoja,
teknistä huoltoa ja ympäristöhäiriöitä käsitellään tässä maakuntahallituksen
kokouksessa. Lisäksi Oriveden kaupungille on laadittu Tuohikorvenkallion
tuulivoimaloiden aluetta koskeva vastine. Vastineet ovat tämän esityslistan
liitteenä. Myös määrä-ajan jälkeen saapuneisiin 18 mielipiteisiin on laadittu
vastineet; nämä vastine-ehdotukset lähetetään maakuntahallituksen jäsenille
erikseen sähköpostilla ennen maakuntahallituksen kokousta.
Vastine-ehdotusten sisältöä esittelee maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina
Laakkonen-Pöntys.
Alkuperäiset Pirkanmaan maakuntakaavaluonnosta koskevat mielipiteet ovat
maakuntahallituksen tutustuttavissa kokouspaikalla.
Tavoitteena on, että maakuntakaavaehdotus 2040 valmistuu helmi-maaliskuussa
2016.
Liitteet:

−

−

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin
mielipiteisiin (osa 2) / Alue- ja yhdyskuntarakenne (kauppa,
maaseuturakentaminen, työpaikka-alueet, teollisuus- ja varastointialueet),
liikenne ja logistiikka, kulttuuriympäristöt, luonto, virkistys ja matkailu, energia
ja luonnonvarat, maaseutuelinkeinot, tekninen huolto ja ympäristöhäiriöt)
Vastine Oriveden kaupungin lausuntoon koskien on Tuohikorvenkallion
tuulivoimaloiden aluetta

Päätösesitys. Maakuntajohtaja Halme:
Maakuntahallitus päättää
antaa Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 alue- ja
yhdyskuntarakennetta (kauppa, maaseuturakentaminen, työpaikka-alueet,
teollisuus- ja varastointialueet), liikennettä ja logistiikkaa, kulttuuriympäristöjä,
luontoa, virkistystä ja matkailua, energiaa ja luonnonvaroja, maaseutuelinkeinoja,
teknistä huoltoa ja ympäristöhäiriöitä koskeviin mielipiteisiin esityslistan liitteen
mukaiset vastineet, ja
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antaa Tuohikorvenkallion tuulivoimaloiden aluetta koskevaan Oriveden kaupungin
lausunto-osaan esityslistan liitteen mukaisen vastineen, ja
antaa määrä-ajan jälkeen saapuneisiin mielipiteisiin kokouksessa käsitellyt
vastineet, ja
antaa lisäksi Pirkanmaan liiton toimistolle oikeuden tehdä tarvittaessa
teknisluonteisia korjauksia vastineraporttiin. Tehdyt muutokset tulee saattaa
maakuntahallituksen tietoon.
Päätös.

Maakuntahallituksen jäsen Timo Tukia esitti että maakuntakaavaluonnoksessa
merkinnällä oleva Oriveden kaupungin Tuohikorvenkallion tuulivoimaloiden aluetta
koskeva vastine muutetaan siten, ettei tuulivoima-alueita puolleta.
Esitystä kannatti maakuntahallituksen jäsen Hanna Laine. Keskustelun jälkeen
maakuntahallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Timo Tukian tekemän esityksen.
Maakuntahallituksen jäsen Minna Sorsa esitti että maakuntakaavaluonnoksesta
poistetaan tekopohjaveden merkinnät kokonaan. Esitys raukesi
kannattamattomana.
Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin.
Merkitään, että maakuntahallituksen jäsen Hanna Laine esteellisenä poistui
kokouksesta vastineiden yhdyskuntarakennetta koskevan osion kauppapaikkojen
osalta olevan käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus totesi esteellisyyden hallintolain
28 §:n 1. momentin 5. kohdan perusteella.
Merkitään, että maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti poistui
kokouksesta klo 11.15 edellä olevan asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
Merkitään, että maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Salmi poistui
kokouksesta klo 11.25 edellä olevan asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.

Lisätietoja:

Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, p. 03 248 1230
karoliina.laakkonen-pontys@pirkanmaa.fi
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