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Kanta-Hameen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen
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Hemeen liiton maakuntavaltuuston paatiis tL.6.2Ot2 Kanta-Hemeen 1. vaihemaa kuntakaava n hyveksymisesta.
KAAVAN SISALTO
Kanta-Hameen asumista, elinkeinoja, logistiikkaa ja kaupallisia palveluita koskeva 1. vaihemaakuntakaava silte osin kuin korkein hallinto-oikeus on pddtdkselliiiin 10.11.2015 palauttanut asian Seutukeskuksen palveluvyiihyke -merkinnen (C-v km) osalta ym peristoministeridlle uudelleen kSsiteltevaksi.
ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

YmpAristiiministeriiin peetiis 2.4.2014
Ymparisttimf nisteri6 on 2.4.2014 antamallaan piiiit6ksellS DNt:o YMs/5222/2012 jattanyt maakuntavaltuuston peatoksen vahvistamatta Seutukeskuksen palveluvydhyke -merkinndn (C-v km)
osalta seuraavin perustein:
Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Seutukeskuksen palveluvyrihyke -osa-aluemerklnniillii (C-v
km) kehityskaytevet Forssan, Hemeenlinnan ja Riihimiien kaupunkiseuduille. Seutukeskuksen palveluvy6hyke -merkinniin kuvauksen mukaan Seutukeskuksen palveluvydhyke -osaaluerajausmerkinnella osoitetaan keskusta-alueiden vallsla hyviin liikenneyhteysvayliin tukeutuvia
maakunnallisia tai seudullisia asumisen ja joukkoliikenteen ke h ityskAytevia. Liseksi kuvauksessa on
todettu, etta vydhykkeelle voidaan sijoittaa asemakaavoitukseen perustuen my<is keskusta-

alueiden ulkopuolisia seudullisesti merkittavie vahittaiskaupan suuryksikoite.
Seutukeskuksen palveluvydhyke -merkintiid koskevassa suunnittelumeSrdyksessd mearitelty seudullisesti merkittavan vehittaiskaupan suuryksikon koon alaraja on 5 001 kerrosneliiimetrie lukuun ottamatta paljon tilaa vaativaa kauppaa, jonka alaraja on 10 001 kerrosneli6metria. Tilaa
vaativalla kaupalla tarkoitetaan rautakauppaa, autokauppaa, puutarhakauppaa tai muuta vastaavaa paljon tilaa vaativaa vehittaiskauppaa. Suu n nitte lu mA 5 rAyksessd on myos todettu, ett5 vy6hykkeellii oleviin keskusta-alueiden ulkopuolisiin seudullisesti merkittaviin paljon tilaa vievan vahltt5iskaupan suuryksiktiihin on osoitettava toimivat joukkoliikenneyhteydet, jotka kytkeytyvet
tarvittaessa kevyen liikenteen viylien avulla suuryksikk0dn.
Seutukeskuksen palveluvycihyke -merkintaan liittyvassA suosituksessa on todettu, etta yli 2 000

kerrosneliometrin paivittdistavarakaupan yksikiit tulisi sijoittaa taajamarakenteeseen.

. PL 35. 00023 VALTIONEUVOSTO. www.)mparisto.fi

2

ymperistoministerio katsoo, etta Seutukeskuksen palveluWtjhyke -merkintae koskeva suunnittelumiiiiriiys ja kuvaus ovat sisellollisesti keskenaan ristiriidassa vaikeuttaen merkinnAn tulkintaa.
suunnittelumaerayksessii on maankaytto- ja rakennuslain 71 b $:n mukaisesti maeritelty merkitykseltiiiin seudullisen vahittdiskaupan suuryksiktin koon alaraja tarkoituksena nostaa maankaytt6- ja rakennuslaissa mearitellyn seudullisesti vdhittaiskaupan suuryksikijn koon alaraja (2 000 kerrosneliijmetria). Seutukeskuksen palveluvyohyke -merkinnin kuvaus mahdollistaa vyiihykkeelle
keskusta -a lueiden ulkopuolisten myos seudullisesti merkittavien vehitteiskaupan suuryksikiiiden
sijoittamisen. Vaikka merkinndn kuvaus ei ole oikeusvaikutteinen, silld on kuitenkin merkityste
kaavan tu lkintao hjeena.

Vehitteiskauppaa koskevien mitoitustarkastelujen ja muun asiaa koskevan kaava-aineiston perusteella on ilmeisesti tarkoitettu, ette vydhykkeelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittevia, vaan ainoastaan paikallisesti merkittavie vehittaiskaupan suuryksikk<ijd.
Maakuntakaavassa esitetty merkitykseltddn seudullisen vihittdiskaupan suuryksiktin koon alarajan tarkoituksena on ohjata kuntakaavoitusta maarittelema lla, minka koon alittavia vdhittdiskaupan suuryksikdita kunta voi omassa ka avoitu ksessaa n sijoittaa maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ja maakuntakaavaan merkittyjen km-merkintojen ulkopuolelle, mikali sijoittamisen
muut edellytykset teyttyvat. Ympe rist6minlsterio katsoo, etta vaihemaakuntakaavan Seutukeskuksen palveluvytjhyke -merkinnan kuvauksen mahdollistama keskusta-alueiden ulkopuolisten
myos seudullisesti merkittAvien vahitteiskaupan suuryksiktiiden sijoittaminen aiheuttaa epeselvyytte suhteessa merkitykseltean seudullisen vdhittiiiskaupan suuryksikdn koon alarajan esittdmiseen. Epaselvyyttd lisdd myds suunnittelumaarayksen maininta palveluvyohykkeella olevista keskusta-alueiden ulkopuolisista seudullisesti merkittevista paljon tilaa vievan vehittaiskaupan suuryksikoiste.

Ymperistdministerio katsoo, ettei vaihemaakuntakaava teyte Seutukeskuksen palveluvycihyke merkinndn (C-v km) osalta hallintolain 44 5:n mukaista selkeyden vaatimusta.
HAmeen liiton, Humppilan kunnanhallituksen, Jokioisten kunnanhallituksen, Tammelan kun-

nanhallituksen ja

Ypijin kunnanhallituksen valitukset

Hameen liitto sekd Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypejen kunnanhallitukset ovat valituksissaan vaatineet, ette korkein hallinto-oikeus kumoaa ymperistiiministeri6n p6dtoksen Seutukeskuksen palveluvyohyke -merkinnan (C-v km) osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden pSStais
Korkein hallinto-oikeus on valituksista 10.11..2015 antamassaan pAetoksessa 1462/L/L4 kumonnut
ym pe ristdministeriOn peatijksen Hameen liiton ja sen asiakumppanien valituksen johdosta silta
osin kuin Seutukeskuksen palveluvy6hyke -merkintd (c-v km) on jetetty vahvistamatta ja palauttanut aslan talte osin ministeritille uudelleen kiisiteltdvdksi.
Korkein hallinto-oikeus on todennut perusteluissaan seuraavaa:

ymparistoministerid on jattenyt C-v km -merkinnan vahvistamatta katsoen, etta vaihemaakuntakaava ei Seutukeskuksen palveluvyohyke -merkinnSn (C-v km) osalta tayta hallintolain 44 S:n mukaista selkeyden vaatimusta. Ministeriti on vahvistamatta jettemiste koskevissa perusteluissaan
katsonut muun ohella, etta vaihemaa kuntakaavan Seutukeskuksen palveluvycihyke -merkinnen
kuvauksen mahdollistama keskusta-alueiden ulkopuolisten myds seudullisesti merkittavien vdhitteiskaupan suuryksik0iden sijoittaminen aiheuttaa epdselvyytta suhteessa merkitykseltddn seudutlisen vdhittdiskaupan suuryksikdn koon alarajan esittamiseen. Paetdksen mukaan epaselvyytte
lisea myos suunnlttelumaarayksen maininta palveluvytihykkeelld olevlsta keskusta-alueiden ulkopuolisista seudullisesti merkitt5viste paljon tilaa vievan vehittaiskaupan suuryksikOista.

