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▪ Luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen suosio 
on selvässä kasvussa!

▪ Pirkanmaalla on potentiaalia kehittyä nykyistäkin 
merkittävämmäksi luontoretkeilyn ja -matkailun 
kohdealueeksi

▪ Pirkanmaan liiton rooli retkeilyn edistäjänä →
maakuntakaavan tavoitteiden toteutuminen

▪ Seminaarin tavoitteena: 

▪ jakaa tietoa, 

▪ herättää keskustelua ja

▪ innostaa!

Pirkanmaan retkeilyreiteistä elinvoimaa!



▪ Maakuntakaava 2040 on tuore  strateginen 
suunnitelma maankäytön kehittämisestä

▪ Kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien yhdessä 
laatima, yhteinen tahtotila virkistyksen ja retkeilyn 
edistämisestä

▪ Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ylläpitävät ja 
luovat maakunnan vetovoimaa ja pitovoimaa!

Retkeily Pirkanmaan maakuntakaavassa 
– kohteista kokonaisuuksiin



▪ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
▪ velvoittavat edistämään luonnon virkistyskäyttöä sekä 

luonto- ja kulttuurimatkailua

▪ Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2018):
▪ ”Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden 

riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.”

▪ Maakuntakaavan 2040 sisältötavoitteet:
▪ ”Tunnistetaan luonnon… merkittävimmät arvot sekä 

alueiden virkistyskäyttötarpeet ja huomioidaan ne 
maankäytössä.”

Maakuntakaavan tavoitteita



▪ Maakuntakaavan virkistyksen ja retkeilyn ratkaisu perustuu 
alueiden ja reittien muodostamaan kokonaisuuteen.

▪ Verkosto muodostuu taajamissa virkistysalueista ja 
viherkäytävistä ja taajamien ulkopuolella retkeilyalueista.

▪ Luontomatkailualueiden merkitys verkostossa:
▪ Seitsemisen ja Helveltinjärven kansallispuistot tärkeä ydin

▪ Laajimmat ulkoilu- ja retkeilyalueet ovat:
▪ Metsähallituksen virkistysmetsät Riuttaskorpi ja Pukala

▪ Tampereen kaupungin Kintulammen retkeilyalue

▪ Ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävät maa- ja 
metsätalousalueet myös tärkeitä ulkoiluympäristöjä

▪ Ulkoilureitistö yhdistää alueet verkostomaiseksi 
kokonaisuudeksi
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▪ Maakuntakaavassa osoitetaan runkoreitistö, joka:
▪ Luo yhteydet valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti 

tärkeiden virkistys- ja ulkoilualueiden, matkailupalvelujen alueiden ja 
naapurimaakuntien ulkoilureittien välille ja kytkee asutustaajamat 
tähän ulkoiluverkostoon

▪ Suunnittelussa otettu huomioon:
▪ paikallisten retkeilypalvelujen sijoittuminen reiteille (esim. 

nuotiopaikat ja lintutornit)  sekä erityisen kiinnostavat alueet, esim. 
kulttuuriympäristöt

▪ vältetty ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen läheisyyttä

▪ Pirkanmaan tärkein yhtenäinen ulkoilureittiverkosto on 
Pirkan taival; kaupunkiseudulla Birgitan polku ja Kaarinan 
polku; Lounais-Pirkanmaalla Pirkan ura.

▪ Kaavan ulkoilureitit sijainniltaan ohjeellisia  – osoittavat 
yhteystarpeen!

Maakuntakaavan suunnitteluperiaatteita 2



Maakuntakaavan 2040 ulkoilun 
ja retkeilyn kokonaisuus

▪ Retkeilyalueiden,

▪ taajamien virkistysalueiden,

▪ kansallispuistojen, 

▪ suojelualueiden,

▪ laajojen yhtenäisten metsäalueiden,

▪ maisema-alueiden,

▪ matkailualueiden,

▪ ulkoilu- ja melontareittien

yhdessä muodostama kudelma



Pirkanmaan  seudulliset
retkeilyreitit

Pukala

Kintulammi

Isojärvi

Ritajärvet

Salmus

Puurijärvi-
Isosuo

Hämeenkangas Pirkan taival

Birgitan 
polku

Kaarinan polku

Pirkan ura

Laipanmaa

Pirkan taival
• Ikaalisten, Hämeenkyrön, Ylöjärven, Tampereen, 

Parkanon, Ruoveden ja Virtain kuntien alueella kulkeva 
eräretkeilyreitti

Pirkan ura
• Niinisalo (Kankaanpää) – Teivo (Ylöjärvi)
• Pirkan hiihto -tapahtuman reitti, 90 km

Birgitan polku
• 50 km rengasreitti Lempäälässä

Kaarinan polku
• 60 km reitti Kangasalla
• Yhteys Birgitan polulle 

Laipanmaa
• Pälkäneellä Sappeen matkailukeskuksen läheisyydessä
• 30 km 

+ Muita lyhyempiä reittejä



Elämykset 
löytyvät 
läheltä!


