
Kokouspäivämäärä

§ ETELÄ-PIRKANMAAN MAANKÄYTÖN RAKENNEVAIHTOEHDOT -RAPORTISTA
SAATU LEMPÄÄLÄN KUNNAN LAUSUNTO

Osana Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelua Etelä-Pirkanmaan kuntien, 
Pirkanmaan liiton ja Pöyry Finland Oy:n yhteistyönä tehtiin selvitys Etelä-
Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdoista. Selvityksessä laadittiin 
Valkeakosken, Urjalan, Lempäälän ja Akaan kuntien alueelle kolme keskenään 
erilaista vaihtoehtoa alueen yhdyskuntarakenteen kasvusuunnista. Selvitys tehtiin 
maakuntakaavan sekä kuntien yleiskaavojen valmistelun pohjaksi. Selvitystyön 
valmistelua esiteltiin maakuntahallituksen kokouksissa 21.1.2013 ja 18.3.2013. 

Selvitystyön yhteydessä järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, raportti oli yleisön 
nähtävillä 6.3.–27.3.2013 ja myös alueen kunnilta pyydettiin selvityksestä 
kommentit. Selvitysraportista saatuja Akaan, Urjalan ja Valkeakosken sekä 
osallisten palautteita esiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 17.6.2013. 
Lempäälän kunta antoi oman lausuntonsa raportista 17.6.2013.

Tiivistelmä Lempäälän kunnan antamista kommenteista.

Lempäälän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että vaihtoehto "HHT" on eniten 
Lempäälän nykyisen strategian ja linjauksen mukainen tukien parhaiten kunnan 
pyrkimystä säilyä itsenäisenä kuntana ja mahdollistaen tehokkaimmin 
kaupunkiseudun kasvutavoitteisiin vastaamisen. Vaihtoehto korostaa myös 
Sääksjärven kehittämistä ja tarjoaa lisäksi rakenteellisia kehittämismahdollisuuksia 
Valkeakosken ja Etelä-Pirkanmaan kuntien suuntaan.

”Tampereelle” –vaihtoehdossa korostuu Lempäälän pohjoisosien kehittyminen, 
johon on kunnan näkemyksen mukaan joka tapauksessa sitouduttava ja 
panostettava tulevaisuudessa merkittävästi nykyistä enemmän. Ruskontien 
ympäristön kehittäminen sekä mahdollinen Kulju – Pirkkala moottoritieyhteys 
kytkevät Lempäälän pohjoisosan vahvasti Tampereen kaupunkiseutuun ja 
naapurikuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

”Etelä” –vaihtoehtoa pidetään puolestaan tavoitteiltaan ja kehityksen moottoreiltaan 
epäselvänä ja epämääräisenä. Skenaariossa on liian paljon pitkän aikavälin 
epävarmuustekijöitä, jotka tekevät sen toteutumisen hyvin epätodennäköiseksi. 
Yhteistyön sijasta vaarana on Etelä-Pirkanmaan kuntien ajautuminen kovaan 
kilpailuun yrityksistä ja asukkaista.

Päätösesitys. Maakuntajohtaja Halme:

Maakuntahallitus päättää 

käydä keskustelun Lempäälän kunnalta saadusta palautteesta 

ja 

merkitä palautteen tiedoksi. Palaute huomioidaan maakuntakaavan 
maankäyttövaihtoehtoja tehtäessä sekä maakuntakaavaluonnosta 
valmisteltaessa.

Päätös. Päätösesitys hyväksyttiin.

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