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1 Johdanto
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 5.3.–
10.4.2015 Pirkanmaan kunnissa, Pirkanmaan liitossa ja maakuntakaavan internetsivuilla.
Maakuntakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sidosryhmiltä ja viranomaisilta. Lausunnonantajatahoille varattiin aikaa lausunnon jättämiseen 5.5.2015 saakka.
Kaavaluonnosaineistosta saatiin 64 lausuntoa ja 266 mielipidettä, jotka vietiin tiedoksi
Pirkanmaan maakuntahallitukselle kokouksissa 15.6.2015 ja 17.8.2015.
Tämä raportti sisältää koosteet viranomaisten ja maakunnan liittojen lausunnoissa esitetyistä kaavan laadintaa koskevista näkemyksistä ja kaavan muutostarpeista sekä Pirkanmaan liiton niihin antamat vastineet. Lausuntojen sisältöä ja alustavia vastineita on käsitelty maakuntahallituksen aiemmissa kokouksissa ja iltakoulussa sekä maakuntakaavan
ohjausryhmässä. Vastineet hyväksyy maakuntahallitus.
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin kuntien lausuntoihin käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 26.10.2015. Tämä raportti käsitellään kokouksessa 9.11.2015, ja vastineet muihin lausuntoihin ja mielipiteisiin käsitellään maakuntahallituksen tulevissa kokouksissa.
Lausunnot pyydettiin 100 viranomais- ja sidosryhmätaholta, joihin kuuluivat









Pirkanmaan kunnat
naapurimaakuntien liitot
ministeriöt, joiden hallinnonalaa maakuntakaava koskee
valtion viranomaiset ja laitokset, joiden hallinnonalaa maakuntakaava koskee
kuntien elinkeino- ja kehitysyhtiöt
maakunnassa toimivat vesi-, jäte- ja energiayhtiöt
poliittisten puolueiden Pirkanmaan piirijärjestöt
muita yhdistyksiä, yhteisöjä, yrityksiä ja organisaatioita, joiden toimialaa maakuntakaava koskee

Lausuntoja vastaanotettiin seuraavilta 64 taholta (lisäksi 2 ilmoitusta ettei lausuntoa anneta).

Seuraavilla tahoilta on saatu lausunto kaavaluonnoksesta (64 lausuntoa):
Pirkanmaan kunnat (22 kpl), Pirkanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, maakuntien liitot (4 kpl / Etelä-Pohjanmaa, Häme, Keski-Suomi, Satakunta), Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Sisäasiainministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ilmatieteen laitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Luonnonvarakeskus LUKE, Metsähallitus, Museovirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan pelastuslaitos, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Suomen Metsäkeskus, Suomen
riistakeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Tampereen kaupunkiseudun
kuntayhtymä, Tredea Oy, VASKE, Caruna Oy, Ikaalisten Vesi Oy, Pirkanmaan jätehuolto, Tampereen Vesi Oy, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Gasum Oyj, Suomen Turvallisuusverkko Oy, VAPO, VR Yhtymä Oy, MTK Pirkanmaa, MTK Satakunta, Pirkanmaan Yrittäjät,
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri,
Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kristillisdemokraatit ja Keskustan Pirkanmaan
piiri
Seuraavat tahot ilmoittivat, että he eivät anna lausuntoa kaavaluonnoksesta (2 kpl):
Varsinais-Suomen liitto ja Logistiikkayritysten liitto ry
Seuraavilla tahoilta ei saatu lausuntoa kaavaluonnoksesta:
Pohjanmaan liitto, Päijät-Hämeen liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,
Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Länsi-Suomen sotilasläänin Esikunta, Satakunnan lennosto, ympäristöministeriö, työvoima- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, MW-Kehitys Oy, Sastamalan seudun Yrityspalvelu Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, TREDU,
Loimi-Hämeen jätehuolto, Kiertokapula oy, Tampereen sähkölaitos, Leppäkosken
sähkö, Elenia Oy, Vatajankosken Sähkö Oy, Valkeakosken Energia Oy, KoillisSatakunnan Sähkö Oy, ProAgria Pirkanmaa, Linja-autoliitto, Suomen huolintalaitteiden liitto ry, Energiateollisuus ry, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry,
Bioenergia ry (ent. Turveteollisuusliitto), Suomen melonta- ja soutuliitto, Kokoomus,
Sdp, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto
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2 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Liikennevirasto
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kooste lausunnosta
Lähtökohdat:
Maakuntakaavan selvitykset luovat hyvät edellytykset strategisen maankäyttösuunnitelman laatimiseen siten, että se kytkeytyy osaksi valtakunnallista aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvaa.
Kehittämisperiaatteet:
Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhykkeen pohjoisosan toteutuminen sekoittuneena
taajama-alueena tulee jäämään pitkälle tulevaisuuteen ratapihan vuoksi. Ratapihaan välittömästi
rajautuvat alueet olisi perusteltua osoittaa kehitettävinä työpaikka-alueina. Rataan rajoittuvat
alueet, joilla ympäristövahinkoriskit eivät edellytä rajoituksia maankäyttöön tulisi osoittaa taajamaalueina.
Valtatien 3 kehittämisvyöhykkeen osalta tulisi selvittää edellytyksiä työpaikka-alueiden ja asumisen
parempaan sekoittumiseen erityisesti palvelu- ja virkistysalueiden läheisyydessä.
Valtatien 3 kehittämisvyöhykkeen ulottuminen Valkeakoskelle aikaansaa tarpeen maantien 130
kehittämiselle Marjamäen ja Valkeakosken välillä.
2-kehän kehittämisvyöhykkeen toteutuminen edellyttää merkittäviä investointeja. Kehän itäosien
toteuttamisen aikajänne tulee todennäköisesti olemaan pitkä.
Kasvutaajamien kehittämismerkintää ELY-keskus pitää perusteltuna ja kaupungin läheisen maaseudun toimintoja tukevana.
Pyhäjärven ympäristö -kehittämisvyöhykkeellä olevat rakentamattomat rannat tulee varata virkistysalueiksi esitetyn viheryhteystarpeen sijaan. Erityisen tärkeää tämä on keskusta-alueisiin kytkeytyvillä ranta-alueilla.

Korkean rakentamisen suositus on ristiriidassa maisemallisten, kulttuuriympäristöjä koskevien sekä
elinympäristön laatua koskevien tavoitteiden kanssa; ei voida pitää perusteltuna ilman kohdennettuja vaikutustenarviointeja.
Maaseutuelinkeinoja ei ole tarpeen erotella keinotekoisesti; merkinnät mk-1 (maaseutuelinkeinojen
kehittämisen kohdealue) ja matkailupalvelujen alueet olisi järkevä osittain yhdistää.
Maaseutuelinkeinojen ja matkailun kehittämisen kohdealueina tulisi huomioida esitettyjen lisäksi:
Hämeenkyrö - Mahnala (maidon- ja marjantuotanto); Pälkäne – Laitikkala (maataloustuotteiden
jatkojalostus, marjatuotanto); Pälkäne –Sappeen alue ja Laipanmaa (matkailupalvelut); Ikaalinen –
Vanhankaupungin ja Kylpylän alue (matkailupalvelut); Sastamala –Vammalan keskusta (kulttuurimatkailun keskittymä); Mänttä-Vilppula (kulttuurimatkailun keskittymä); Virrat – Herranen (kulttuurimatkailun keskittymä); Ikaalinen, Ylöjärvi, Ruovesi – Seitseminen ja Helvetinkolun kansallispuistot (matkailupalvelut).

Pirkanmaan liiton vastine
Merkitään tiedoksi.

Strategisella maakuntakaavalla osoitetaan maakunnallista tahtotilaa, jonka yhtenä keskeiseksi
elementiksi on nähty järjestelyratapihan siirtyminen pois valtakunnan osakeskuksen ytimestä.
Tämä vapauttaa pitkällä aikajänteellä alueen maankäytön merkittävän kehittämisen. Kaavaluonnoksessa ratapihan ympäristöön osoitettu taajamatoimintojen aluevaraus (A) on luonteeltaan
hybridimerkintä, joka mahdollistaa työpaikkatoimintojen sijoittumisen alueelle. Maankäyttö
ratkaistaan tarkemmin kunnallisessa kaavoituksessa. A-alue antaa kunnille suunnitteluvaraa.
Valtatien 3 varsialuetta on haluttu kehittää nimenomaan yritysaluevyöhykkeenä, väylän hyvään
logistiseen saavutettavuuteen perustuen. Myös asumistoiminnot ovat vahvistuneet vt 3:n tuntumassa, esim. Sääksjärven uuden alakeskuksen ja Soppeenmäen A-aluevarausten myötä.
Merkitään tiedoksi ja todetaan, että seututeiden kehittäminen kuuluu liikennejärjestelmätyön
piiriin, eikä niitä esitetä maakuntakaavakartalla.
Merkitään tiedoksi. Itäosan maankäytön aluevarauksissa on otettu tien rakentumisen ajoittuminen huomioon reservin toteuttamisen ehtona.
Merkitään tiedoksi.
Maakuntakaavassa virkistysalueina osoitetaan pääasiassa laajoja ulkoilualueita. Pyhäjärven ympäristössä sijaitsevat virkistykseen soveltuvat alueet on pienialaisuutensa tai kapeutensa vuoksi
luontevaa osoittaa yleispiirteisessä maakuntakaavassa viheryhteyksinä. Tämän ohella taajamia
koskee yleismääräys niiden rantojen säilyttämisestä pääsääntöisesti rakentamattomina ja varaamisesta yksityiskohtaisessa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön.
Pyhäjärven ympäristön kehittäminen sisämaajärven rannalle rakentuvana näköalakaupunkina on
maakuntakaavan perusratkaisujen mukainen tavoite. Tähän liittyy myös tavoite korkean, mutta
laadukkaan rakentamisen toteuttamisesta rantavyöhykkeellä. Kaavamääräyksessä voidaan painottaa tiiveyden ja laadukkuuden sekä näkymien merkitystä korkean rakentamisen sijaan.
Pirkanmaan liitto toteaa, että merkinnöillä on keskenään erilaiset painotukset (tuotanto- ja virkistysarvot). Merkintöjä kehitetään vielä mm. ekosysteemipalvelut-hankkeen johtopäätösten pohjalta.
Tutkitaan esitetyt kehittämismerkintäehdotukset. Maakunnallinen merkittävyys ratkaisee kehittämismerkinnän osoittamisen maakuntakaavaan. Kehittämisperiaatemerkinnän käytöllä pyritään
edistämään maakunnallisesti strategisesti tärkeän asian säilymistä, nykyisen infran kehittämistä
tai ristiriidan ratkaisemista, joka saattaa edellyttää ylikunnallista yhteistyötä. Kehittämismerkintöjen runsas lisääminen maakuntakaavaan voi vähentää niiden strategista painoarvoa. Merkinnän
puuttuminen ei ole esteenä kehittämishankkeille, joiden tavoitteet ovat linjassa myös maakuntakaavan tavoitteiden kanssa.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin, Valtio ja maakunnat
Kooste lausunnosta
Kanteenmaan osalta jatkosuunnittelussa on hyvä selvittää edellytyksiä energiatuotantoon liittyvän
teollisen työpaikka-alueen osoittamiseen.
Pirkanmaan biotalouteen liittyvät kartoitukset voivat tarjota jatkosuunnittelulle laajempia näkökulmia biotalouden edistämisestä maaseutualueilla.
Tavoitteena on, että maaseutuasuminen keskittyisi kyläkeskuksiin täydentäen jo olemassa olevaa
asuntokantaa. Tavoite tukee maaseudun palvelujen säilymistä ja se on perusteltua liittää maaseutualueita koskeviin kaavamääräyksiin.
Alue- ja yhdyskuntarakenne:
Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja tiivistettävät asemanseudut
on osoitettu omilla merkinnöillään, mitä ELY-keskus pitää hyvänä yhdyskuntarakenteenohjauksen
näkökulmasta.
Joukkoliikennevyöhykkeitä on tarpeen tarkistaa. Joukkoliikennevyöhykkeeksi tulee merkitä vanhan
Kangasalantien varsi, joka toimii nykyisen rakenteen sisäisenä joukkoliikenteen laatukäytävänä.
Valtatien 12 kehittämisen tavoitteena on sujuvoittaa pitkämatkaista liikennettä, eikä sen varrelle
ole osoitettavissa merkittäviä asumisen alueita.
ELY-keskus esittää joukkoliikennevyöhykkeen laajentamista Ylöjärvellä Vaasantien ympäristössä
Metsäkylään asti.

Nurmi-Sorila ja 2-kehän länsipuoli Kangasalla ovat heikosti kytkettävissä esitettyyn joukkoliikennejärjestelmään. Näiden alueiden käyttöönoton edellytyksiä ja aikataulua tulee arvioida uudelleen
sekä hakea vaihtoehtoisia maankäytön muutosvyöhykkeitä.

Useat työpaikka- ja toimitilarakentamisen alueet sijoittuvat joukkoliikenteen ja virkistyksen kannalta edullisille vyöhykkeille, jotka voisivat tarjota mahdollisuuden sekoitettuun kaupunkirakenteeseen. Koska raskaan teollisuuden tilantarpeen voidaan arvioida pienenevän, tulisi selvittää mahdollisuuksia osoittaa asumiseen soveltuvia työpaikka-alueita taajama-alueiksi.
Valtatien 3 ja 2-kehän linjaukset:
Uuden valtatien 3 linjauksen tarkistamista etelämmäs voi pitää perusteltuna maankäytön kehittämisen näkökulmasta.
ELY-keskus esittää ”Uusi moottoriväylä”- merkintään lisättäväksi suunnittelumääräystä: ” Valtatien
3 Lempäälän ja Pirkkalan välisen uuden nk. Puskiaisten linjauksen sijainti määritellään tien tarkemmalla suunnittelulla”.
Uusi moottoritieyhteys (Lempäälä-Pirkkala) ei kuitenkaan poista läntisen kehätien parantamistarvetta välillä Sarankulma- Lakalaiva.
2-kehätien linjausvaihtoehtoja on syytä arvioida vielä uuden maankäytön vaihtoehtoisten kehittymisnäkymien näkökulmista ennen kuin linjausvaihtoehto ratkaistaan. Tavoitteena pitäisi olla yhden
ohjeellisen linjauksen esittäminen maakuntakaavassa.
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Pirkanmaan liiton vastine
Selvitetään osana kaavaehdotusta.
Merkitään tiedoksi.
Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen kehittämissuosituksessa todetaan, että alueelle suuntautuvaa rakentamista on ohjattava mm. kyliin. Muualla rakentamisen paine on selkeästi vähäisempi
eikä tarve maakunnalliselle ohjaukselle ole yhtä suuri..
Merkitään tiedoksi.

Kangasalan suuntaan tiivistettävän joukkoliikenteen vyöhykkeessä on pyritty ottamaan huomioon
sekä Ojala-Lamminrahkan alueen kehittyminen joukkoliikenteeseen tukeutuvana alueena sekä
Linnainmaan alakeskukselle vievän vahvan joukkoliikennekäytävän jatkuminen. Rajauksesta
neuvotellaan vielä kunnan kanssa.
Tiivistettävän joukkoliikenteen vyöhykkeellä on pyritty korostamaan vahvoja runkoreittitasoisia
yhteyksiä, joiden varrella joukkoliikenne on houkutteleva kulkumuoto. Ylöjärvellä tällaisen alueen
on nähty ulottuvan Elovainion alueelle asti. Pirkanmaan liitto neuvottelee asiasta Ylöjärven kaupungin kanssa.
Maakuntakaavan sisältöä linjaavat perusratkaisut (MKV 28.4.2014) ovat syntyneet laajan keskustelun ja yhteistyön tuloksena. Tehtyjen linjausratkaisujen mukaisesti maakuntakaavatyössä varaudutaan 2-kehän toteuttamiseen, joka merkitsee myös alueen maankäytön vahvistamistarvetta. Kaavaluonnoksessa esitetyt maankäyttövaraukset osoittavat maakunnan strategista tahtotilaa. Kytkeytyvyyttä joukkoliikenteeseen on tutkittu Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot raportissa.
Työpaikka-alueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä sekä kävellen ja pyöräillen on ollut yksi
kaavasuunnittelun lähtökohdista. Maakuntakaavaluonnoksessa on useat nykyiset teollisuusalueet
osoitettu työpaikka-aluevarauksina, jolloin myös lähialueille kohdistuvat merkittävät ympäristöhäiriöt vähenevät.
Merkitään tiedoksi.

Maakuntakaava on lähtökohtaisesti yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja tien linjaus tulee
tarkennettavaksi muun muassa yleissuunnittelu ja YVA-prosesseissa. Maakuntakaavan merkintä
ei poista näitä suunnittelutasoja, jotka tarkentavat linjauksen sijainnin, eikä sitä tarvitse erikseen
suunnittelumääräyksellä ohjata.
Merkitään tiedoksi.
2-kehän osalta linjauksen valinnan tekee maakuntahallitus kokonaisvaikutusten arviointiin pohjautuen ja ratkaisun hyväksyy maakuntavaltuusto. Myös kaavan ohjausryhmä ja liikenteen ja
logistiikan suppea hankeryhmä antavat suosituksensa valintaan. Ennen päätöksentekoa laaditaan
vielä arvio luontovaikutuksista sekä Pulkajärven Natura 2000-alueeseen kohdistuva Natura-

