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Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelman
2017-2021 valmistelun pohjaksi MAPSTO-valmisteluryhmä on
pyytänyt esityksiä lautakunnilta. Alkuperäinen MAPSTO-työryhmän
sisältöehdotuspyyntö on oheismateriaalina.
Ympäristölautakunnan toimialaan kuuluu tulevan kauden asemakaavoitusprosessien valmistelu.
Asemakaavoitusohjelman kohteilla noudatetaan maakunta- ja
yleiskaavoja sekä pyritään toteuttamaan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteita.
Asemakaavoituksen painopiste on siirtymässä hieman edelleen
kehitettävien asuntoalueiden ydinkeskustan alueen suunnitteluun ja
toteutukseen. Työpaikka-alueiden varanto on niin hyvä, että uusia
avauksia ei olla nyt tekemässä olemassaolevien hankkeiden lisäksi.
Vuoden aikana on saatu hyväksyttyä useita asemakaavan muutoksia, ja uusien kohteiden suunittelutyöt on nyt hyvä käynnistää.
Viljakkalan asemakaavavaranto on säilynyt hyvänä ja pääpaino on
edelleen Viljakkalan keskustan kehittämisessä Särkäntien
asemakaava-alueen toteuttamisessa.
Kurun alueella on myös erittäin hyvä asemakaavavaranto mutta
kaavojen tarkistamiseen on joiltain osin tarvetta. Keskustan
asemakaavan uusiminen erityisesti uuden mahdollisesti
toteutettavan palvelukeskuksen myötä avaa uusia maankäytön
toteuttamisen hankkeita Kurun keskustan tuntumaan.
Alustavan ohjelman läpikäynti kokouksessa.
Oheismateriaali

Alustava ohjelma

Lisätiedot

Kaupunginarkkitehti Jurkka Pöntys, puh. 0401334850

Kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta esittää, että Mapsto 2017-2021 prosessissa
ryhdytään toteuttamaan vuoden aikana vireille tulleiden
ylimääräisten kaavanmuutosten lisäksi tiiviimmässä tahdissa
asemakaavoitusohjelman mukaisia kaavanmuutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
----YMPLTK 13.09.2016 § 142
maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO
kokoaa strategisen ja operatiivisen tason rakennetun ympäristön ja
palveluverkon suunnittelun ja valmistelun yhdeksi,
poikkitoimialallisesti valmistelluksi kokonaisuudeksi. MAPSTO pyrkii
vastaamaan kysymykseen: ”Miten ja miksi Ylöjärven kaupunki ja sen
palvelut- ja liikenneinfrastruktuuri kehittyvät suunnitelmakaudella?”
MAPSTO-prosessin ja -asiakirjan tavoitteena on parantaa kaikkia
aihealueen valmistelun osa-alueita. Erityisesti kehitetään
poikkitoimialallista ristiin tarkastelua, aikajänteen pidentämistä ja
paremman kokonaiskuvan tuottamista.
MAPSTO:a käsiteltiin asukaslautakunnan järjestämissä
asukasilloissa, lisäksi kesällä toteutettiin eHarava–verkkokysely
kuntalaisille.
Asiakirja kehittyy lopulliseen, ydinsisältöä huomattavasti informatiivisempaan muotoonsa syksyn jatkovalmistelun aikana ja
päätöksentekovaiheessa on käytössä valmistelijoiden kommentit eri
tahojen sisältöehdotuksiin.
MAPSTO 2017- 2021 ydinsisältöluonnoksen kaavoitus aikataulussa
on pyritty ottamaan huomioon alueiden toteuttamisen taloudelliset ja
tekniset mahdollisuudet sekä kaavoituksen käytettävissä olevat
resurssit.
Oheismateriaali

- MAPSTO-ydinsisältöluonnos
- kooste asukasiltojen ehdotuksista
- eHarava -kyselyn ehdotukset
- lautakuntien sisältöehdotukset

Lisätiedot

maankäyttöinsinööri jouni Ruokanen, p. 0505013295,
jouni.ruokanen@ylojarvi.fi
elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848,
pauli.piiparinen@ylojarvi.fi

Va. kaupunginarkkitehdin ehdotus:
Ympäristölautakunta päättää todeta lausuntonaan
MAPSTO 2017- 2021 ydinsisältöluonnoksesta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää
1. MAPSTO 2017- 2021 jatkovalmistelu voi edetä
oheismateriaalina olevan ydinsisällön pohjalta
2. lausunnon liitteeksi laaditaan kokouksessa keskustelun
kuluessa vapaamuotoinen muistio, johon kirjataan
Ympäristölautakunnan näkökulmasta esitettyjä
huomioita ja ehdotuksia, jonka Ympäristölautakunnan
puheenjohtaja vahvistaa.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
----Merkitiin, että talouspäällikkö Arja Kangasniemi poistui kokouksesta
tämän asian käsitelyn jälkeen.
---

