
Liikennetarpeet 

maakuntakaavassa 

Karoliina Laakkonen-Pöntys 

maakuntakaavoitusjohtaja 

Pirkanmaan liitto 

27.3.2013 

MAAKUNTAKAAVA  2040 



MAAKUNTAKAAVA  2040 

• Pirkanmaan 2. maakuntakaava  

• Strateginen, pitkän tähtäimen 

maankäytön suunnitelma 

• Korvaa  

Pirkanmaan 1. maakuntakaavan  

ja vaihemaakuntakaavat  
• Liikenne ja logistiikka  

• Turvetuotanto 

• Kattaa alueidenkäytön ja yhdyskunta-

rakenteen tärkeimmät osa-alueet 

• Laaditaan koko maakunnan alueelle 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040  



Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta 



Ote Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta, liikenne ja logistiikka  
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Tavoitteet 
Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.   

 

1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 
• KV liikennejärjestelmä, liikennejärjestelmän ja muun maankäytön 

yhteensovittaminen. 

• Yritystoiminnan alueiden monipuolisuus, riittävyys ja hyvä 
saavutettavuus. 

2. Kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
vastuullista yhdyskuntarakennetta 

• Asukkaiden sujuva ja kestävä arkiliikkuminen sekä palveluiden hyvä 
saatavuus. 

• Luonnon ja kulttuuriympäristön merkittävimmät arvot sekä 
virkistyskäyttötarpeet. 

• Innovatiiviset maankäytön ratkaisut yhteistyössä asukkaiden ja 
elinkeinoelämän kanssa 

3. Tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta 

 



Maankäyttövaihtoehdot 

• Muodostetaan vaihtoehtoisia strategisia ja yleispiirteisiä 
kuvauksia maakunnan tulevasta maankäytöstä 
 

• Liikkumisen nykytila lähtötietona 
• Nostaa esille kehittämistarpeita 

• Auttaa tavoitteiden asettamisessa 
 

• Vaihtoehtojen muodostaminen ja kehittäminen  
• Ymmärrys liikkumistottumuksista ja erilaisten ratkaisujen 

vaikutuksista liikkumiseen  tehdään tietoisia valintoja 
 

• Vaikutusten arviointi  
• Eri vaihtoehtojen vaikutukset liikkumiseen ja liikenteeseen 
 kaavan peruslinjauksen valinta 

• Heijastuu myös väyläkapasiteettiin ja liikenneverkon 
kehittämistarpeisiin 
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• Tampereen 
imun 
hyödyntäminen 

• Keskusverkko 
on suppein ja 
asiointiliikenne 
suuntautuu 
voimakkaimmin 
Tampereelle. 

Tampereelle Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Etelä 

• HHT:n mahdollisuuksien 

hyödyntäminen.  

• Asemanseudut korostuvat 

• Alueen 

vahvuudet. 

• Keskusten 

omavaraisuus 

Vaihtoehdot 
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Tampereelle 



Yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeet 
• Kaupunkiseudun vyöhyketarkastelu 

laajennetaan koko maakuntaan (eri 
kriteerit) 

• Hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa 
• Nykytila vrt. maankäyttövaihtoehdot / 

perusratkaisu / maakuntakaavaluonnos ja -
ehdotus 

• Tarkastellaan liikkumistottumuksia eri 
vyöhykkeillä 
• Arvioidaan vaihtoehtojen/ratkaisujen vaikutusta 

liikkumiseen ja kulkutapoihin 
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Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja 

liityntäpysäköinti 
• Tavoitteena joukkoliikenteen käytön lisääminen 

sujuvia matkaketjuja kehittämällä 
 

• Säännölliset työmatkat (21% kaikista matkoista) 
liityntäliikenteen suurinta potentiaalia  

• Nykytilanne mm. 
• Kulkutavat työmatkoilla kunnittain  

• Joukkoliikenteen käyttö kunnittain 

• Tampereen keskustaan suuntautuvien työmatkojen 
kulkutavat 

• Potentiaalin arvioiminen ja arvion heijastuminen 
liityntäpysäköintitarpeeseen 
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Muita taustaselvityksiä 

• Palveluverkkoselvitys (sisältyy 

joukkoliikenne) 

• Hyödynnetään nykytietoa asioinnin 

suuntautumisesta ja joukkoliikenteen 

käytöstä 

• Tieverkko : nykyiset liikennemäärät ja 

niistä johdettavat ennusteet 

• Liikenneverkon kehitystarpeet (mm. 

Puskiaisten oikaisu ja Kehä 2) 
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