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PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 2040 SAATU PALAUTE;
VASTINEET YHDISTYSTEN, YHTEISÖJEN JA YRITYSTEN LAUSUNTOIHIN SEKÄ
MIELIPITEISIIN (OSA 1)
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 ja vastineita valtion ja maakuntien
lausuntoihin 9.11.2015.
Vastine-ehdotukset yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä saatuihin lausuntoihin
sekä kehittämismerkintöjä, yleismääräyksiä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen
taajamia ja keskustoja koskeviin mielipiteisiin ovat nyt maakuntahallituksen
kokouskäsittelyssä. Vastine-ehdotusten sisältöä esittelee
maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys. Vastineraportit on tämän
esityslistan liitteenä.
Alkuperäiset Pirkanmaan lausunnot ja mielipiteet ovat maakuntahallituksen
tutustuttavissa kokouspaikalla.
Muihin mielipiteisiin laaditut vastineet käsitellään maakuntahallituksen
seuraavassa kokouksessa. Tavoitteena on, että maakuntakaavaehdotus 2040
valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.
Liitteet:
−
−

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin
lausuntoihin / Yhdistykset, yhteisöt ja yritykset
Pirkanmaan maakuntakaava 2040, vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin
mielipiteisiin / Osa 1 (kehittämismerkinnät, yleismääräykset, alue- ja
yhdyskuntarakenteen taajamat ja keskustat)

Päätösesitys. Aluekehitysjohtaja Alasentie:
Maakuntahallitus päättää
antaa Pirkanmaan maakuntakaavaluonnosta 2040 koskevista yhdistysten,
yhteisöjen ja yritysten lausunnoista esityslistan liitteen mukaiset vastineet, ja
antaa Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 kehittämismerkintöjä,
yleismääräyksiä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen taajamia ja keskustoja
koskeviin mielipiteisiin esityslistan liitteen mukaiset vastineet, ja
antaa Pirkanmaan liiton toimistolle oikeuden tehdä neuvotteluiden perusteella
tarvittavia muutoksia lausuntoyhteenvetoon ja niiden vastineisiin sekä tarvittaessa
teknisluonteisia korjauksia molempiin vastineraportteihin. Tehdyt muutokset tulee
saattaa maakuntahallituksen tietoon.
Päätös.

Päätösesitys hyväksyttiin.
Tässä yhteydessä maakuntahallitus päätti, että tammikuussa 2016 se käsittelee
kaavaehdotuksessa avoinna olevia asioita kahdessa erillisessä kokouksessa.
Ensimmäisessä aamukoulutyyppisessä kokouksessa 11.1.2016 käydään läpi
avoinna olevia asioita ja 18.1.2016 kokouksessa maakuntahallitus tekee päätöksiä
kaavaehdotuksen linjauksista.

PÖYTÄKIRJA
Maakuntahallitus

10/2014

Sivu 17

Kokouspäivämäärä
30.11.2015

Merkitään, että maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti saapui
kokoukseen klo 10.04. edellä olevan asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
Merkitään, että maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Salmi saapui
kokoukseen klo 10.17, edellä olevan asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
Merkitään, että maakuntahallituksen jäsen Pertti Hakanen poistui kokouksesta klo
10.17. edellä olevan asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.
Lisätietoja:

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

