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Maankäyttövaihtoehtojen laadinta on kes-
keinen osa käynnissä olevaa, vuorovaikut-
teista ja joukkouttamiseen tähtäävää maa-
kuntakaavatyötä. Maankäyttövaihtoehtoja 
on työstetty mm. useissa asiantuntijoiden 
ja kuntajohdon työpajoissa. 

Vaihtoehdoissa on eroja

Vaihtoehdot muodostavat liikennejärjes-
telmän ja maankäytön suhteen loogisia 
kokonaisuuksia. Vaihtoehdoissa on tutkit-
tu mahdollisuuksia erilaisiin kasvun suun-
tiin koko maakunnan alueella. Kaikista 
neljästä maankäyttövaihtoehdosta on laa-
dittu erikseen Tampereen ydinkaupunki-
seutua koskeva tarkempi tarkastelu, jossa 
käsitellään yhdyskuntarakenteen keskei-
siä kysymyksiä:

Uudet asuin- ja työpaikka-alueet / mer-•	
kittävät kasvusuunnat

Keskustat ja uudet alakeskukset•	

Lähijunaliikenteen laajuus ja seisakkeet•	

2-kehän linjausvaihtoehdot •	

Järjestelyratapihan siirto ja Tampe-•	
reen keskusta-alueen laajentuminen 
etelään

Raideliikenteen ulottaminen lentoken-•	
tälle

Uusi henkilöliikenteen asema Tam-•	
pereen eteläpuolelle (ns. Tampereen 
Pasila)

Kaupunkiraitiotien vaihtoehdot•	

Tähtäimenä vahvat valinnat

Maankäyttövaihtoehtojen laatimisen tavoit-
teena on löytää maakunnan tavoitteet par-
haiten täyttävä tulevaisuuteen, vuoteen 
2040, tähtäävä alue- ja yhdyskuntaraken-
ne.

Pirkanmaan 
maankäyttövaihtoehdot

AURINKO 1

AURINKO 2

PLANEETAT

TÄHDET

Ydinkaupunkiseutu ja eteläinen Pirkanmaa muodosta-
vat dynaamisen maankuntarajan ylittävän palvelu- ja 
pendelöintivyöhykkeen. Myös esim. Oriveden termi-
naaliasema korostuu. Henkilöjunaliikennettä lentoken-
tän kautta, Tampereen eteläpuolella uusi asema, ala-
keskuksina Lakalaiva ja Sääksjärvi. Lähijunaliikenne 
Ylöjärvelle, Akaaseen ja Orivedelle. Valtatien 3 varrella 
vahva työpaikka-alueiden ketju, joka jatkuu Valkeakos-
ken suuntaan. Järjestelyratapiha siirtyy pois nykyiseltä 
paikalta.

Raideliikenteen kehittymiseen nojaava vaihtoehto. Koko 
maakunnassa kehitetään tehokkaasti rakennettuja, rai-
deliikenteeseen tukeutuvia asemanseutuja. Ydinkau-
punkiseudulla kehyskunnat ottavat vaihtoehdoista eniten 
uutta asutusta vastaan. Lähijunaliikenne Sastamalaan, 
Mäntän keskustaan ja Akaaseen. 2-kehä Kangasalan 
keskustan suuntaan. Järjestelyratapiha siirtyy pois nykyi-
seltä paikalta.

Tieverkkoa vahvasti hyödyntävä monikeskusvaih-
toehto. Ydinkaupunkiseutua täydennetään ole-
massa olevaan yhdyskunta- ja palvelurakentee-
seen sekä uusilla esikaupunkialueilla. Kasvun 
painopiste Koillisessa Nurmi-Sorilassa ja Hir-
viniemessä. Alakeskus Nurmissa. Pitkä 2-kehä 
idässä.

Ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia (Valkeakoski, Sas-
tamala, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula) tiivistävä ja keskit-
tävä malli. Tampereen keskusten merkitys asioinnin ja 
palvelujen paikkoina korostuu. Lähijunaliikenne Mänttä-
Vilppulaan, Akaaseen ja Nokialle. Uutena alakeskuksena 
Hankkio. 2-kehä Lentolaan. Valtatien 3 varrella vahva työ-
paikka-alueiden ketju. Järjestelyratapiha siirtyy pois nykyi-
seltä paikalta.

Liikennejärjestelmä
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Puhelin (03) 248 1111, Fax (03) 248 1250
Email:	pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

www.pirkanmaa.fi

Vaikutusten arviointi

Maankäyttövaihtoehtotarkastelun tär-
keä osa on selvittää vaihtoehtojen vai-
kutukset sekä tunnistaa toteutumiseen 
liittyvät riskit. Vaikutuksia on arvioitu 
mm. seuraavista näkökulmista:

Liikennejärjestelmä kilpailukykytekijänä•	

Liikennepalvelujen taloudellinen toteu-•	
tus ja infrarakenteen hyödyntäminen

Joukkoliikenteen toimintaedellytysten •	
parantaminen

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset•	

Työpaikka-alueiden erikoistuminen•	

Seutujen ominaispiirteet ja vahvuuksi-•	
en tukeminen

Rakentamisen tiiveys ja laajuus•	

Asuin- ja työpaikka-alueiden tasapai-•	
noinen sijoittuminen

Palveluiden saavutettavuus•	

Asuinympäristön ominaisuudet ja laatu •	

Viherverkon säilyminen•	

Vesihuollon järjestäminen•	

Asumisen ja toimitilojen tilatarve  •	

Esimerkkejä tuloksista

Yhdyskuntarakenteen kannalta tärke-
ää on nykyisen rakenteen tiivistyminen 
ja uusien alueiden sijoittuminen suh-
teessa taajamiin ja liikkumisvyöhykkei-
siin. Esimerkkejä tuloksista:

Auringot•	 : uusi asutus sijoittuu pää-
osin yhdyskuntarakenteen sisään, ja 
selvästi urbaanein ratkaisu on Aurinko 
2. Asuin- ja työpaikka-alueiden tasa-
painoinen sijoittuminen vähentää liik-
kumistarvetta. 

Aurinko 2•	 : kehittyvä HHT –vyöhyke 
tukee sekoittuneen rakenteen synty-
mistä ja uudet alakeskukset sijoittuvat 
otollisesti kasvuvyöhykkeelle ja toimi-
vat vahvoina joukkoliikenneterminaa-
leina. 

Planeetat•	 : hyvät mahdollisuudet se-
koittuneen taajamarakenteen syntymi-
selle asemakeskusten ympäristössä. 

Aurinko 2•	  ja Planeetat: mahdollis-
tavat helminauhamaisen yhdyskunta-
rakenteen. 

Järjestelyratapihan siirto luo edellytyk-•	
set ”Tampereen Pasilalle” ja uudelle 
logistiikkavyöhykkeelle Tampere-Pirk-
kala-Lempäälä –alueelle. 

Tähdet•	 : alueellisesti kattava palve-
luverkko vaatii huomattavaa joukko-
liikenteen ja eritasoisten keskusten 
kehittämistä, mutta luo hyvää pohjaa 
keskusten verkostoyhteistyölle erityi-
sesti pohjoisella ja luoteisella Pirkan-
maalla.

 
Maankäyttövaihtoehdot lausunto-
kierrokselle ja nähtäville nettiin hel-
mikuussa 2014

Maankäyttövaihtoehdoista pyydetään 
lausunnot Pirkanmaan kunnilta ja kes-
keisiltä sidosryhmiltä. Myös asukkaat 
voivat antaa palautetta. Vaikutusten ar-
vioinnin tulosten ja saadun palautteen 
alautteen pohjalta Pirkanmaan maa-
kuntavaltuusto päättää kevätkokouk-
sessaan 2014 perusratkaisut,  joiden 
mukaisesti maakuntakaavaluonnosta 
lähdetään laatimaan.

maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/


