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Aluevaraus- ja kohdemerkinnät
Reservations for designated areas and sites
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Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
Areas with special features
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Viiva- ja muut merkinnät
Line and other symbols
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Erityismääräykset Natura 2000 -alueisiin kohdistuvista vaikutuksista
Specific regulations about impacts on Natura 2000 sites
em1 em1

Piirtämistekniset merkinnät
Technical symbols

Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke
Central axis development zone in Tampere city region

PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040
TAMPERE REGION LAND USE PLAN 2040
KAAVAMERKINNÄT 
LAND USE CLASSES 

Kaavamerkintöihin liittyy kaavamääräykset ja kehittämissuositukset. Näiden lisäksi on 
yleismääräyksiä, jotka koskevat koko kaavan aluetta.
There are regional land use regulations and development principles concerning 
these land use classes. In addition general regulations concern the entire area 
covered by the regional plan.

Kaupunkiseudun läntinen yritysalueiden kehittämisvyöhyke
Enterprise area development zone in western Tampere city region

2-kehän kehittämisvyöhyke
Ring Road 2 development zone 

Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhyke
Lake Pyhäjärvi development zone

Taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhyke
Development zone for built-up area vitalization

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke
Development zone for urban growth

Maankäytön kehittämisen kohdealue liikenteellisessä solmukohdassa
Land use development zone in a transport node

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen kohdealue
Development zone for rural industries 

Maaseutuasumisen kehittämisen kohdealue
Development zone for rural housing 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Development zone for tourism and recreation 

Luonnon monimuotoisuuden ydinalue
Biodiversity core area

Arkeologisen perinnön ydinalue
Archaeological heritage core area

Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue
Infrastructure development zone, groundwater 

Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pintavedenottamot
Infrastructure development zone, surface water supplies

Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, jätevesien ja lietteiden käsittely
Infrastructure development zone, waste water and sewage sludge treatment

Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, maanvastaanotto ja kierrätys
Infrastructure development zone, excess soil management

Tiivis joukkoliikennevyöhyke
Dense urban area with an efficient public transport system

Tiivistettävä asemanseutu
Intensification area around railway station

Tieliikenteen yhteystarve
Need for future road connection

Voimalinjan yhteystarve
Need for future power line

Yhdysvesijohdon yhteystarve
Need for future main water pipeline

Siirtoviemärin yhteystarve
Need for future main sewer transfer route

Taajamatoimintojen alue
Built-up area

Taajamatoimintojen alue, ehdollinen
Built-up area, conditional

Keskustatoimintojen alue
Area of central functions

Keskustatoimintojen alue, paikalliskeskus
Area of central functions, local centre

Kylä
Village centre

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Commercial area with a regional retail unit

Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Workplace or commercial area with a regional retail unit

Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue, ehdollinen
Workplace or commercial area, conditional

Palvelujen alue
Service area

Työpaikka-alue
Workplace area

Työpaikka-alue, ehdollinen
Workplace area, conditional

Teollisuus- ja varastoalue
Industrial area 

Teollisuus- ja varastoalue, ehdollinen
Industrial area, conditional

Virkistysalue
Recreation area

Viheryhteys
Ecological or recreational connection

Retkeily- ja ulkoilualue
Hiking and outdoor recreation area

Matkailupalvelujen alue
Tourism area

Urheilupalvelujen alue
Sport service area

Maaliikenteen alue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on  taajamatoimintojen tai 
keskusta-toimintojen alue
Traffic area with secondary usage for built-up area or area of central functions

Maaliikenteen alue
Traffic area

Maaliikenteen alue
Traffic area

Puuterminaali
Timber or biomass terminal

Liikenneterminaali
Transport terminal 

Päärautatieasema
Central railway station

Asema
Railway station

Lentoliikenteen alue
Area for air traffic

Lentopaikka
Airfield

Satama/venesatama
Public harbour

Joukkoliikenteen vaihtopaikka
Major public transport transfer node

Liityntäpysäköinti
Major park and ride facility

Erityisalue
Special area

Yhdyskuntateknisen huollon alue, pintavedenottamot
Area for public utilies and technical service, surface water supplies
Yhdyskuntateknisen huollon alue, jätteenpoltto ja jätevesien käsittely
Area for public utilies and technical service, waste incineration and sewage 
water management

Ampuma- ja/tai moottoriratatoimintojen alue
Area for shooting range and/or motor tracks

Energiahuollon alue
Energy service area

Sähköasema
Substation

Ohjeellinen, uusi sähköasema
New substation, proposed

Jätteenkäsittelyalue
Waste management area

Maanvastaanotto- ja kierrätysalue
Excess soil management area

Turvetuotantoalue
Peat production area

Kaivosalue
Mining site

Puolustusvoimien alue
Military area

Suojelualue
Nature conservation area

Muinaismuistoalue
Archaeological site

Maaseutualue
Rural area

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä
Agricultural and forestry area significant to ecosystem services

Tutkimusmetsä
Research forest

Kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue
Area important for rock and gravel extraction

Turvetuotannon kannalta tärkeä alue
Area important for peat production

Turvetuotantoon liittyvä valuma-alue
Drainage basin related to peat production

Tuulivoima-alue
Wind power plant

Arvokas geologinen muodostuma
Valuable geological formation

Harjualue
Ridge area

Kallioalue
Rocky outcrop areas

Moreenimuodostuma tai tuuli- ja rantakerrostuma
Moraine formation or aeolian sand and littoral deposit

Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Ground water area suitable for water supply

VAK-ratapiha
Marshalling yard used for transporting dangerous goods

VAK-ratapihan huomiointivyöhyke
Notification zone of marshalling yard used for transporting dangerous goods

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue
Natura 2000 site

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Nationally significant built cultural environment

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Regionally significant built cultural environment

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema
Regionally valuable cultural landscape

Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Proposed nationally valuable landscape and/or regionally valuable landscape

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Nationally valuable landscape

Suojavyöhyke 1
Protection zone 1

Suojavyöhyke 2
Protection zone 2

Suojavyöhyke 3
Protection zone 3

Melualue 1
Noise area 1

Melualue 2
Noise area 2

Lentomelualue 1
Aircraft noise area 1

Lentomelualue 2
Aircraft noise area 2

Valta- tai kantatie
Trunk road or main road

Tärkeä seutu- tai yhdystie
Regional road or link road

Moottoriväylä
Motorway

Liikennetunneli
Traffic tunnel

Uusi tie
New road

Uusi moottoriväylä
New motorway

Merkittävästi parannettava valtatie tai parannettava kantatie
Trunk road or main road in need of significant improvement

Merkittävästi parannettava moottoriväylä
Motorway in need of significant improvement

Ohjeellinen tielinjaus
New road, proposed route

Eritasoliittymä
Interchange

Uusi eritasoliittymä
New interchange

TEN-T-liikenneverkko, ydinverkko
TEN-T Trans-European Transport Networks, core network

TEN-T-liikenneverkko, kattava verkko
TEN-T Trans-European Transport Networks, comprehensive network

Päärata
Main railway line

Merkittävästi parannettava päärata
Main railway line in need of significant improvement

Uusi päärata
New main railway line

Uusi liikennetunneli
New traffic tunnel

Ohjeellinen päärata
Main railway line, proposed route

Yhdysrata
Connecting railway line

Ratareitti
Railway route

Ulkoilureitti
Hiking trail

Melontareitti
Canoeing route

Veneväylä
Small craft track

Voimalinja
Power line

Uusi voimalinja
New power line

Maakaasuputki
Natural gas pipeline

Yhdysvesijohto
Main water pipeline

Yhdysvesijohto, ohjeellinen linjaus
Main sewer transfer line, proposed route

Siirtoviemäri
Main sewer transfer line

Siirtoviemäri, ohjeellinen linjaus
Main sewer transfer line, proposed route

Erityismääräys 1–23
Specific regulations 1–23 

Maakuntakaava-alueen raja 
Regional plan boundary

Kunnan raja 
Municipal boundary

Pirkanmaan maakuntavaltuuston hyväksymispäätös 27.3.2017 
Decision by the Assembly of the Regional Council of Tampere Region 27.3.2017

Lainvoima korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 24.4.2019
Decision by the Supreme Administrative Court of Finland 24.4.2019


