Maakuntakaavan suunnittelussa käytetään uusinta mahdollista tietoa. Tuoreita jo tehtyjä
selvityksiä on esimerkiksi seudullisista vesihuoltojärjestelyistä, seutukaavan maakunnallisista luonnonsuojelukohteista, arvokkaista kallioalueista, maa-ainesten oton ja
pohjavesien suojelun yhteensovittamisesta (Poski-projekti), Helsinki-HämeenlinnaTampere -vyöhykkeen yhdyskuntarakenteesta (Lyyli-projekti). Tekeillä on maakunnallisen tieverkkoselvityksen päivitys yhdessä Hämeen tiepiirin kanssa.
Kulttuuriympäristöjen esittämiseen kiinnitetään Kanta-Hämeen maakuntakaavassa
erityistä huomiota. Ympäristöministeriön rahoituksella Hämeen liitto kehittää muidenkin
maakuntien käyttöön maakuntakaavan kulttuuriympäristömerkintöjä (Kulma-projekti).
Oman alueen tutkimustietoa päivitetään uusimalla maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen luettelo ja kiinteiden muinaisjäännösten maakunnallinen luettelo.
Kuntien tekemien kulttuuuriympäristöselvitysten aineistot otetaan käyttöön ja maakunnallisen maisemaselvityksen käynnistämistä harkitaan.

TAVOITTEET PUNTARIIN
TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDET MAALISKUUSSA 2002
TERVETULOA!

Maakuntakaavan kuudesta suunnitteluvaiheesta on meneillään tavoitevaihe. Tavoitteet
tulevat ohjaamaan kartalle tehtävää maakuntakaavan suunnittelua. Maakuntavaltuusto
käsittelee tavoitteita huhtikuussa 2002. Ennen sitä järjestetään seutukunnittaiset tiedotusja keskustelutilaisuudet:
Maakuntakaavan seutukuntafoorumit
(kunnat, kuntien luottamushenkilöt ja kuntien sidosryhmät)
- Riihimäen seutukunta: ti 12.3. klo 13-17, HAMK Riihimäki / auditorio, Kaartokatu 2
- Hämeenlinnan seutukunta: ke 13.3. klo 13-17, HAMK Hämeenlinna / Myllymäen
iso auditorio, Jaakonkatu 28
- Forssan seutukunta: to 14.3. klo 13-17, Forssan kaupungintalo / valtuustosali,
Turuntie 18 (huomaa muuttunut päivämäärä)
Maakuntakaavan seutukuntatilaisuudet 2002 (asukkaat ja kansalaisjärjestöt)
- Forssan seutu: to 14.3. klo 18-21, HAMK Forssa / Kehräämön auditorio, Wahrenink. 11
- Riihimäen seutu: ti 19.3. klo 18-21, HAMK Riihimäki / auditorio, Kaartokatu 2
- Hämeenlinnan seutu: ke 20.3. klo 18-21, HAMK Hämeenlinna / Wetterhoffin auditorio,
Wetterhoffinkatu 2
- Ydin-Häme: to 21.3. klo 18-21, Tuuloksen Pirtti, Suolijärventie 24
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sähköposti:
etunimi.sukunimi@hameenliitto.fi tai
maakuntakaava.palaute@hameenliitto.fi

YHTEYSTIEDOT
Hannu Raittinen,
aluesuunnittelupäällikkö
03 - 647 4038, 0500 485244
- maakuntakaavaprosessin johto
- alue- ja yhdyskuntarakenne
- taajamien mitoitus, elinkeinoalueet
- virkistysalueet ja ulkoilureitit, matkailu
- luonnon- ja maisemansuojelu,
uusiutumattomat luonnovarat
Harry Tast, erityisasiantuntija
03 - 647 4046, 0500 71107
- aluerakenne ja liikenne
- valtakunnalliset suuntaviivat
Matti Lipsanen, maakuntainsinööri
03 - 647 4054, 050 5060697
- yhdyskuntarakenne ja -kustannukset
- maaseutu- ja loma-asutus
- tietomalli ja paikkatietosovellukset
Minna Seppänen, maakunta-arkkitehti
03- 647 4034, 050 3441715
- taajamien laatukysymykset, asuminen
- kulttuuriympäristö: maisema,
muinaisjäännökset, rakennettu
ympäristö, perinnemaisemat
- tiedotus, vuorovaikutus, grafiikka
Heikki Pusa, maakuntainsinööri
03 - 647 4048, 0500 483642
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- ympäristövaikutusten arviointi
- vesi-, jäte- ja energiahuolto, turve
- vesiensuojelu ja meluntorjunta
Olli Vaunumäki, atk-suunnittelija
03 - 6474 025
- paikkatieto- ja numeeriset aineistot
- tekninen tuki
Riitta Siironen, piirtäjä
(sijainen Ari Kinnunen, 1.3.-30.8.2002)
03 - 647 4033
- kartat
- maakuntakaavakansioiden päivitys
- tiedotteiden ja aineistojen jakelu

Maakuntakaavatiedotteen toimitus:
Toimitus ja taitto:
Minna Seppänen
Minna Seppänen

Hämeen liitto

TOIMITTAJA

Hämeen liitto
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
puh. 03-647 401, fax 03-647 4026
http://www.hameenliitto.fi

Häme Region

UUTTA TIETOA SUUNNITTELUN POHJAKSI

JULKAISIJA

LIITON
PALKKI

Häme Region

KAAVAN LISÄSELVITYKSET

MAAKUNTAKAAVATIEDOTE 2
HELMIKUU 2002

Sisällys:
- Maakuntakaava pähkinänkuoressa, avaimet osallistumiseen
- OAS:n muutokset, lisää avoimmuutta ja aikaa
- Yhdessä paremmin, neuvottelut 2001-2002
- Maakuntakaavan lisäselvitykset, uutta tietoa suunnittelun pohjaksi
- Tavoitteet puntariin, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
maaliskuussa 2002

MAAKUNTAKAAVA

ALOITUS/ TAVOITE /VALMISTELU/ EHDOTUS/ HYVÄKSYMIS -VAIHE

2000 2001 2002

2003

2004

Kanta-Hämeen maakuntakaavan laatii Hämeen liitto vuosina 2000-2004. Tänä aikana Hämeen liitto
julkaisee kaavan valmistelusta kertovaa Maakuntakaavatiedotetta, aina kun jotakin tärkeää on meneillään.
Maakuntakaavatiedote 2:ssä kerrotaan päivitettyä tietoa kaavaprosessista, käydyistä
sidosryhmäneuvotteluista ja meneillään olevista lisäselvityksistä. Maakuntakaavatiedotetta saa Hämeen
liitosta ja sen kunnista. Se on luettavissa Hämeen liiton kotisivuilla ja Maakuntakaavakansiossa, joka on
selailtavissa Hämeen liitossa ja sen kaikkien kuntien kunnanvirastoissa. Halukkaat voivat liittyä
Maakuntakaavatiedotteen postituslistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa tai postiosoitteensa Hämeen
liittoon (maakuntakaava.palaute@hameenliitto.fi, fax. 03 - 6474026, puh. 03 - 647401), tunnuksella
“Maakuntakaavatiedotteen postituslista”.

Maakuntakaavaa varten kartoitettiin viime kesänä Ypäjän arkeologista historiaa ja rakennuskulttuuria. Arkeologi Petro Pesosen
Loimijokilaaksosta löytämät kymmenkunta kivikautista asuinpaikkaa kertovat muinaisista merenrannoista. Tutkija Lauri Putkonen puolestaan
kartoitti maakunnalliseti arvokaat rakennetut ympäristöt, joita kirjattiin puolensataa. Valokuva Hämeen liitto / Lauri Putkonen 2001.
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KANTA-HÄMEEN
MAAKUNTAKAAVA
PÄHKINÄNKUORESSA
Maakuntakaava on vuoden 2000 alussa voimaan tulleen uuden
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen alueidenkäytön
suunnitelma. Maakuntakaava vastaa entistä seutukaavaa. Sen
laatii maakunnan liitto, hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.
Maakuntakaavalla suunnitellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen
suuret linjat. Sen avulla sovitetaan yhteen valtakunnalliset,
maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja tarpeet. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa kuntien yleisja asemakaavoja. Eri viranomaisten on toimillaan edistettävä
maakuntakaavan toteutumista.

Vasta sen jälkeen jälkeen piirretään varsinainen maakuntakaavakartta. Kartalle piirtäminen alkaa syksyllä 2002.
Maakuntakaavan oltua nähtävillä luonnoksena vuonna 2003
ja ehdotuksena vuonna 2004 se asetetaan hyväksyttäväksi ja
vahvistettavaksi.

Kanta-Hämeen maakuntakaavan laatii Hämeen liitto vuorovaikutuksessa alueensa kuntien, muiden viranomaisten, asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Valmisteluvaiheen arvellaan
kestävän neljä vuotta 2000-2004. Tänä aikana on kaikkien
maakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneiden mahdollista
osallistua suunnitteluun.

Maakuntakaavan tavoitteena on kehittää Hämettä
vetovoimaisena asuinmaakuntana, kilpailukykyisenä yritysten
sijoitumisalueena ja houkuttelevana vapaa-ajan maakuntana.
Hyvä sijainti, tehokas liikenneverkko, monipuolinen ympäristö
ja suurten eteläsuomalaisten kaupunkien kasvupaineet
antavat mahdollisuuden maakunnan hyvinvoinnin, väestön ja
työpaikkojen kasvulle.

Maakuntakaavan valmistelu etenee vaiheittain. Lähtökohtana
on voimassa oleva seutukaava, joka tullaan kumoamaan uuden
maakuntakaavan myötä. Valmistelun alkuvaiheessa mietitään
suunnittelun tarpeita ja tavoitteita, neuvotellaan sidosryhmien
kanssa ja käynnistetään mahdolliset lisäselvitykset.

Maakuntakaavan lisäksi Hämeen liitto suunittelee alueensa
tulevaisuutta strategisella maakuntasuunnitelmalla (Hämeessä toimeen tartutaan - maakuntasuunnitelma 2020, 2001) ja
toiminnallisella aluekehittämisohjelmalla (Hämeen aluekehittämisohjelma 2000-2006,1999).

2000

2001

2002

2003

AVAIMET OSALLISTUMISEEN

OAS:N MUUTOKSIA

Tietoa suunnittelun etenemisestä löytyy:
- Hämeen liiton kotisivuilta
- Maakuntakaavakansiosta, joka on luettavissa Hämeen
liitossa ja sen kaikkien kuntien kunnanvirastoissa
- Hämeen lehdistä ja muista tiedotusvälineistä aina kun
on meneillään yleisesti kiinnostava vaihe
- Seutukunnittain ja kunnittain järjestettävistä yleisötilaisuuksista
- Maakuntakaavatiedotteesta, jonka postituslistalle voi
liittyä
- Hämeen liiton virastosta suoraan suunnittelijoilta

LISÄÄ AVOIMMUUTTA JA AIKAA

Muutamia vinkkejä kansalaisvaikuttamisesta:
- Palautteen antaminen on mahdollista kaikissa suunnittelun vaiheissa.Valmistelun eri vaiheissa palautetta
toivotaan eri asioista.
- Alkuvaiheissa palaute on luonteeltaan vapaamuotoista.
Loppuvaiheessa se on virallista ja pitää antaa kirjallisena.
- Kirjallinen palaute mielellään palautelomakkeella, joita
saa Hämeen liitosta, sen kotisivuilta ja kunnista. Kirjallista palautetta voi antaa lisäksi kirjeellä, faxilla ja
sähköpostilla.
- Suullista palautetta voi antaa yleisötilaisuuksissa,
puhelmitse tai tapaamalla suunnittelijoita.
- Yhdistysten ja järjestöjen kautta voi toimia. Maakunnan
ja kuntien luottamusmiesten kautta voi vaikuttaa.
- Seutukunnittain ja kunnittain järjestettävissä yleisötilaisuuksissa saa tietoa, voi kysyä ja sanoa mielipiteensä.
- Osallistumisen ja kaavan sisällön kannalta ovat valmistelu- ja ehdotusvaihe kaikkein tärkeimmät

2004

TAVOITEVAIHE

VALMISTELUVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

VAHVISTAMISVAIHE

(kesä 2001 - kevät 2002)

(kesä 2002 - talvi 2003)

(kevät 2003 - kesä 2003)

(syksy 2003 - kevät 2004)

(2004 - )

- Päätös maakuntakaavan
laatimisesta, maakuntavaltuusto
27.11.2000
- Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS)
nähtävillä 20.4.-4.5.2001

- OAS:aa tarkistetaan, maakuntahallitus
18.6.2001 ja 17.12.2002
- Arvioidaan voimassa oleva seutukaava ja
lähtötiedot, käynnistetään tarpeellisiksi
todetut lisäselvitykset
- Maaliskuussa 2002 seutukuntatilaisuudet
ja seutukuntafoorumit
- Määritellään maakuntakaavan tavoitteet
mm. maakuntasuunnitelman ja
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pohjalta

- Tavoitteita tarkennetaan
- Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja
luonnostellaan ja arvioidaan,
maakuntakaavaluonnos piirretään
kartalle
- Maakuntakaavaluonnoksen
ympäristö- ja muita vaikutuksia
arvioidaan, vaihtoehtojen paremmuutta
vertaillaan, parempia ratkaisuja
kehitetään
- Otetaan tarpeellisessa määrin
yhteyttä maanomistajiin

- Maakuntakaavaluonnos ja
valmisteluaineisto julkisesti
nähtävillä Hämeen liitossa ja sen
kunnissa keväällä 2003
- Seutukuntafoorumit sekä
yleisötilaisuudet Hämeen 16
kunnassa keväällä 2003
- Kerätään ja analysoidaan
suullinen ja kirjallinen palaute
- Piirretään maakuntakaavaehdotus
maakuntakaavaluonnosta
palautteen pohjalta korjaamalla

- Maakuntakaavaehdotus julkisesti
nähtävillä Hämeen liitossa ja sen
kunnissa
- Kerätään ja palaute kirjallisina
muistutuksina, joihin vastineet
- Maakuntakaavaehdotuksen
viimeistely ja korjaukset
- Maakuntavaltuusto hyväksyy
maakuntakaavaehdotuksen

- ympäristöministeriö
vahvistaa maakuntakaavan

Kansalaisvaikuttaminen:
kuntien ja maakunnan
luottamusmiesten kautta, sidosryhmien
kautta, kirjallinen tai suullinen palaute

Kansalaisvaikuttaminen:
kunnissa järjestettäviin
yleisötilaisuuksiin osallistuminen,
nähtävillä olevaan
maakuntakaavaluonnokseen ja
valmisteluaineistoon tutustuminen,
kirjallinen tai suullinen palaute

Toivottu palaute:
suunniteltujen osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyjen
riittävyys, suunniteltujen
vaikutusten arviointien riittävyys
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Kansalaisvaikuttaminen:
kuntien ja maakunnan luottamusmiesten
kautta, kuntien ja kuntien sidosryhmien
kautta seutukuntafoorumeissa,
osallistuminen seutukunnittaisiin
yleisötilaisuuksiin, kirjallinen tai suullinen
palaute
Toivottu palaute:
lähtötietojen riittävyys, lisäselvitysten tarve,
voimasssa olevan seutukaavan
muutostarpeet, maakuntakaavan tavoitteet

Toivottu palaute:
luonnosten ja vaihtoehtojen sisältö,
parannusehdotukset ja korjaukset,
vaikutusten arviointien riittävyys

Toivottu palaute:
maakuntakaavaluonnoksen sisältö
ja yksityiskohdat

Toivottu palaute:
maakuntakaavaehdotuksen sisältö
ja yksityiskohdat

Aikataulun tarkistamista koskeva päätös tehtiin
maakuntahallituksessa 17.2.2001. Tavoitevaihetta ja
koko prosessia pidennettiin puolisen vuotta. Käytännössä tämä siirtää osallisten kannalta tärkeän
valmisteluluvaiheen ja maakuntakaavaluonnoksen
kuulemisen vuoden 2003 kevääseen. Tuolloin aineisto
tulee nähtäville ja yleisötilaisuuksissa esiteltäväksi
jokaisessa Hämeen kuudessatoista kunnassa.

NEUVOTTELUT 2001-2002

(syksy 2000 - kevät 2001)

Kansalaisvaikuttaminen:
kirjallinen muistutus Hämeen
liittoon nähtävillä olon yhteydessä,
maakuntavaltuuston
hyväksymisestä valitus
ympäristöministeriöön

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli lausunnoilla ja
julkisesti nähtävillä huhti - toukokuun vaihteessa 2001.
Palautetta saatiin varsin vähän. Sen pohjalta
maakuntahallitus päätti 18.6.2001 lisätä valmistelun
avoimmuutta. Käydyt ja käytävät neuvottelut
päivämäärineen onkin nyt koottu luetteloksi.

YHDESSÄ PAREMMIN

ALOITUSVAIHE

Kansalaisvaikuttaminen:
osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
kommentointi, kirjallinen tai
suullinen palaute

Maakuntakaavan aikatauluihin tai prosessiin tehtävistä
muutoksista päättää aina maakuntahallitus. Vuosi
sitten keväällä valmistunutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) on tarkistettu kahteen otteeseen.
Nämä pienet päivitykset koskevat valmistelun
avoimmuutta ja aikataulutusta. Ajantasainen OAS on
saatavilla Hämeen liitosta ja sen kotisivuilta.

Kansalaisvaikuttaminen:
maakuntavaltuuston
hyväksymisestä
ympäristöministeriöön
aiemmin valittaneet voivat
valittaa
vahvistamispäätöksestä
korkeimpaan hallintooikeuteen

Taulukossa on esitetty
maakuntakaavan valmistelu
kansalaisvaikuttamisen
näkökulmasta. Kunnat, muut
viranomaiset ja sidosryhmät
ovat mukana valmistelun
kaikissa vaiheissa. Heidän
kanssaan neuvotellaan ja
heiltä pyydetään lausuntoja
useassa eri vaiheessa.

Maakuntakaava ei ole pelkästään Hämeen liiton
suunnitelma vaan laajan yhteistyön tulos. Syksystä
2001 lähtien Hämeen liitto on järjestänyt maakuntakaavan keskeisten sidosryhmien kanssa kymmeniä
neuvotteluja. Niissä on kerrottu maakuntakaavaprosessin etenemisestä ja alustavista tavoitteista.
Neuvottelujen tärkein sisältö on ollut arvioida voimassa
olevan seutukaavan muutostarpeita ja koota sidosryhmien toiveet tulevasta maakuntakaavasta.
Neuvotteluja on käyty mm. seuraavien tahojen kanssa:
kaikki 16 kuntaa, kaupunkiseutujen asiantuntijaryhmät,
Hämeen ympäristökeskus, Hämeen tiepiiri, Ratahallintokeskus, Läntisen maanpuolustusalueen esikunta, Museovirasto ja maakuntamuseot, naapurimaakuntien liitot, energia- ja vesihuoltoyhtiöt, maa- ja
metsätalouden etujärjestöt ja viranomaiset,
luonnosuojelujärjestöt. Tietoa neuvotteluista saa
Hämeen liitosta.
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