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1. Esipuhe ja
ajankohtaiset asiat



Esipuhe; seurantavelvollisuutemme
Maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille
vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien
alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun
ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista
toimenpiteistä (MRA 15 §). Lisäksi liiton on seurattava
maakunnan suunnittelun edellyttämää alueidenkäytön,
alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön
sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilaa ja kehitystä
alueellaan (MRA 2§). Pohjois-Savon liitto tiedottaa em.
asioista vuosittain maakuntakaavoituskatsauksessa.

Vuonna 2021 hyväksytyn Pohjois-Savon liikennejärjes-
telmäsuunnitelman toteutuksen seurantaa valmistel-
laan vuoden 2022 aikana.

Seudullisista hankkeista keskeisiä ovat Hiilineutraali
Pohjois-Savo –hanke, Kuopion seudun liikennejärjes-
telmäsuunnitelma ja Kuopion seudun kaupunkiseutu-
suunnitelma. Alueellisen junaliikenteen jatkoselvityksiä
seuraamme myös mielenkiinnolla.
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Toinen koronavuosi käänsi Pohjois-Savon väkiluvun
kasvuun – maakunta rikkoi muuttoennätyksensä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-
Savon väkiluku kasvoi viime vuonna 131 asukkaalla.
Maakunnan väkiluvun jyrkkä lasku alkoi taittua
koronapandemian puhjettua vuonna 2020, jolloin
väestötappio jäi 740 henkeen. Vuosina 2017–2019
väkiluku laski vielä 1 200–1 400 hengen vuosivauhtia.

Pohjois-Savon väestönkasvu perustuu muuttovoittoon.
Nyt muuttovoittoa kertyi muista maakunnista 735
henkeä, kun vuotta aiemmin muuttoliike oli 130 henkeä
tappiolla. Vuosina 1990–2021 Pohjois-Savo on saanut
muuttovoittoa muualta Suomesta vain kahdesti
aiemmin. Edellinen muuttoennätys oli 97 henkeä, joten
viime vuoden muuttovoitto on Pohjois-Savon
näkökulmasta erittäin merkittävä. Ylipäätään yli 700
hengen muuttovoittoon ovat vuosina 1990–2021
yltäneet vain eteläisen Suomen suuret maakunnat
Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi sekä 2000-luvun
alussa Kanta-Häme.



Ajankohtaista; maakuntakaavaa ja lakiuudistusta

Vuodesta 2022 on tulossa tiivis maakunta-
kaavaehdotuksen laatimisen vuosi.
• Luonnosvaihtoehdot nähtävillä 11.1.-14.3.2022
• Kaavaehdotus laaditaan palautteen perusteella
• Kokonaisvaikutusten arviointi alkusyksystä

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen
kaavaluonnosvaihtoehdoista Kyvykäs uudistuja (VE1) ja
Rohkea kasvaja (VE2) muokataan palautteen
perusteella kaavaehdotus. Kaavaehdotuksen viran-
omaiskuuleminen järjestetään loppuvuodesta 2022 ja
ehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2023.

Vuoden 2022 aikana pidetään vähintään kolme
aluerakennetyöryhmän kokousta: maaliskuussa luon-
nosvaiheen palautteesta, syyskuussa kokonaisvaiku-
tusten arvioinnista ja marraskuussa ehdotuksen
viimeistelystä.

Pidämme maakuntakaavaa koskevia neuvotteluja
muidenkin sidosryhmien kanssa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen käynnistyi
vuonna 2018. Uudistuksen päätavoitteita ovat
hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoi-
suuden vahvistaminen, rakentamisen laadun paran-
taminen sekä digitalisaation edistäminen.

Luonnos hallituksen esitykseksi uudesta kaavoitus- ja
rakentamislaista oli lausunnoilla vuoden 2021 lopulla.
Pohjois-Savon liitto valmisteli omaa lausuntoaan
yhteistyössä muiden maakuntien liittojen kanssa.
Lausunnon kärkenä oli vaatimus lakivalmistelun
keskeyttämisestä. Liitto otti myös kantaa
maakuntakaavan nykyisenkaltaisen oikeusvaikuttei-
suuden säilymisen puolesta.

Kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitys
eduskunnalle annetaan elokuussa 2022. Tavoitteena on,
että laki astuu voimaan vuoden 2024 alussa. Lisää
tietoa: www.mrluudistus.fi

http://www.mrluudistus.fi/


2. Voimassa olevat 
maakuntakaavat
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2.1 Voimassa kuusi maakuntakaava, jotka on 
koottu kaavayhdistelmäksi + sekä Etelä-Savon 
kolme maakuntakaavaa 

• Kuopion seudun maakuntakaava (2008)
• Leppävirran pohjoisosan valtatie 5 maakuntakaava (2008)
• Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (2011)
• Tuulivoimamaakuntakaava (2014)
• Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 (2016)
• Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 1. vaihe (1.2.2019)
• Joroisten osalta on voimassa Etelä-Savon maakuntakaavat:

kokonaiskaava (2010), tuulivoimaa käsitelevä 1. vaihemaakuntakaava
(2016) sekä 2. vaihemaakuntakaava (2016).

Kaavayhdistelmät löytyvät Paikkatietoikkunasta, osoitteesta: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
Siellä maakuntakaavan karttatasoja voi hakea sekä Pohjois-Savon että 
Etelä-Savon (Joroinen) hakusanoilla. 

Seuraavalla sivulla on näkymä Paikkatietoikkunasta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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2.2 Maakuntakaavayhdistelmät
Liiton kotisivulle on koottu erilaiset maakuntakaavan
yhdistelmäkartat. Niiden käyttö on suositeltavaa, kun
halutaan tutkia ja kuvata tietyn alueen maakunta-
kaavatilannetta esim. kuntakaavoja valmisteltaessa.
Erilaisia kaavayhdistelmiä on laadittu alueittain,
teemoittain ja eri mittakaavoissa:

• Kuopion seudun maakuntakaava (1:100 000)

• Pohjois-Savon maakuntakaava (1:200 000)

• Kuntakeskukset (1:75 000)

• Keskustojen kulttuuriympäristöt (1:20 000)

• Etelä-Savon maakuntakaava (1:110 000)

• Maakuntakaavamerkinnät ja –määräykset

• Maakuntakaavamerkinnät ja –määräykset, Joroinen
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Ote kuntakeskustoja kuvaavasta kaavayhdistelmästä, Leppävirta.

Ote kulttuuriympäristöä kuvaavasta kaavayhdistelmästä, Leppävirta.

https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/maakuntakaavayhdistelma-ks-08032019.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/maakuntakaavayhdistelma-ps-10042019.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/maakuntakaavojen-yhdistelmaote-kuntakeskus.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/pohjois-savon-maakuntakaavojen-yhdistelma-keskustojen-kulttuuriymparistot-kartat.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/esavo_maakuntakaavayhdistelma_lansi_010417.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/maakuntakaavamerkinnat_maaraykset_yhdistelma_marras2019.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/media/kartat/esavo_maakuntakaavojen_yhdistelma_selostus_2017_lyhennelma.pdf


3. Vireillä oleva
maakuntakaava



Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 on kokonais-
maakuntakaava, joka laaditaan kahdessa vaiheessa.
Ensimmäinen vaihe on jo voimassa ja toinen vaihe on
vireillä. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 1. ja 2.
vaiheiden muodostama kaavallinen kokonaisuus tulee
aikanaan kumoamaan ennen vuotta 2018 laaditut
maakuntakaavat.

Maakuntakaavan 2040 tavoitteena on nostaa
seudullisen maankäytön rajaa ja tehdä maakunta-
kaavaa yleispiirteisemmäksi. Tavoitteena on painottaa
ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan
Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä
tarkoittaa karsimista ja valintojen tekemistä myös
kaavaprosessissa.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 hyväksytään
aikanaan maakuntavaltuustossa.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen
tavoitteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
laadittiin v. 2019. Keskeiset selvitykset on laadittu v.
2018-2021.
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3.1 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040

2. vaiheessa käsitellään kaikki 1. vaiheen ulkopuolelle
jääneet teemat. Joidenkin teemojen osalta palataan
asiaan, mikäli aihepiiristä on saatavilla uutta tai
tarkentunutta selvitystietoa.

Joroinen on liittynyt Pohjois-Savoon 1.1.2021. Joroisissa
on edelleen voimassa Etelä-Savon maakuntakaavat,
mutta ne päivittyvät vireillä olevassa maakunta-
kaavassa. Joroisten osalta avataan kaikki teemat, joista
osa päivitetään vain teknisesti vastaamaan Pohjois-
Savon maakunta-kaavojen esitystapaa. Osaan
teemoista, kuten kulttuuriympäristö ja seudullisesti
merkittävä kauppa, tehdään myös sisältöä koskevia
muutoksia.
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1. Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen:
• Kehittämisperiaatteet, ilmastonmuutos
• Taajamat
• Kylät
• Työpaikka-alueet, teollisuus, seveso III
• Matkailu

2. Liikennejärjestelmä:
• Tieverkosto
• Rataverkosto
• Terminaalit
• Vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat
• Lentoliikenne, lentopaikat

3. Viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus:
• Luonnonsuojelualueet
• Virkistysalueet ja –reitit
• Metsätalousalueet, joilla ulkoilun ohjaustar-

vetta, retkeilyreitit ja -alueet
• Perinnebiotoopit
• Arvokkaat kallio- harju- ja moreenialueet
• Luonnonrauha-alueet

3.2 Vireillä olevan maakuntakaavan teemat
4. Luonnonvarat:

• Pohjavesialueet
• Maa-ainesten ottoalueet
• Kaivosalueet, malmipotentiaalit alueet
• Turvetuotanto
• Pintavedet

5. Kulttuuriympäristö:
• Arkeologinen kulttuuriperintö
• Rakennettu kulttuuriympäristö
• Maisema-alueet

6. Energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto:
• Tuulivoimapotentiaali
• Uudet päävesijohto- ja pääviemäritarpeet
• Jätevedenpuhdistamot
• Jätteenkäsittelyalueet
• Kiertotalous

7. Muut teemat:
• Tulvariskialueet

Kaavoituskatsaus 2022 www.pohjois-savo.fi



VE2 Rohkea kasvaja
• Väestötavoite 260 000 + työpaikkoja 101 000-113 000
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hiilineutraali
• Painotus taloudessa ja kasvussa, jatkaa nykyisten 

maakuntakaavojen linjauksia

• Tavoite: tuulivoiman osuus maakunnan 
primäärienergiantarpeesta 6%

• Aluerakenne kaupunki- ja taajamakeskeinen, jota 
maakunnallinen kyläverkosto täydentää

• Kaksoisraide
• Maantieliikenteen kehittäminen
• Matkailukeskukset

• Seudullinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen 
suunnittelutaso

• Yleispiirteinen, mutta yksityiskohtaisuutta mukana
• Nykyisen MRL:n periaatteet
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3.3 Maakuntakaavan luonnosvaihtoehdot
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Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheessa on
laadittu kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa maakunnan
kehityksen skenaarioina. Vaihtoehdot ovat VE1 Kyvykäs
uudistuja ja VE2 Rohkea kasvaja.

VE1 Kyvykäs uudistuja
• Väestötavoite 242 000  + työpaikkoja 105 500
• Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, 

hiilinegatiivisuus, luonnonmonimuotoisuus
• Tavoittelee päästötöntä energiantuotantoa

• Tavoite: tuulivoiman osuus maakunnan 
primäärienergiantarpeesta 20%

• Aluerakenne kaupunki- ja taajamakeskeinen
• Liikenteen päästövähennystavoitteet (ILMO 2045)
• Raide- ja vesiliikenteen kehittäminen, kaksoisraide 

raidelähiliikenne (uudet pysäkit)
• Luontomatkailu

• Maakunnallinen ja valtakunnallinen suunnittelutaso
• Yleispiirteinen
• Ennakoi ja testaa MRL-muutosta
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3.3 Maakuntakaavan luonnosvaihtoehdot
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Osa-aluekohtaiset liitekartat taajamiin 
sijoittuvista kulttuuriympäristöistä.
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3.4 Kehittämisperiaatteet
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VE1 Kyvykäs uudistuja VE2 Rohkea kasvaja

Viitoskäytävän ja ysikäytävän kehittämisvyöhykkeet

Joukkoliikenteen kehittämisvyöhyke (VE1, VE2)

Tieliikenteen yhteystarve (vt5, vt9 ja vt23)

Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve (asemat + pysäkit)

Kaupunkiverkko (VE2)

Kaupunkikehittämisen kohdealue (VE1)

Kuopio-Siilinjärvi-Tahko –matkailun kehittämiskäytävä, VE2

Matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke (VE1, VE2)

Matkailun vetovoimakohde / Matkailun vetovoima-alue

Vesimatkailun kehittämisvyöhyke

Maaseudun kehittämisvyöhyke (maito+liha, marjat), VE1

Kiertotalouden kehittämisvyöhyke, VE1

Viherverkosto (VE1, VE2)

Viheryhteystarve (VE1 eri puolilla, VE2 Kuopionniemellä)
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3.5 Pohjois-Savon maankuntakaavan 2040, 2. vaiheen prosessi
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4. Maakuntakaavan 
oikeusvaikutukset*
*) Tarkemmin maakuntakaavan oikeusvaikutukset kerrotaan kaavoituskatsauksen liitteessä, 
Pohjois-Savon liiton www-sivulla www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/kaavoituskatsaus.html

http://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/kaavoituskatsaus.html
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4.1 Maakunnan suunnittelujärjestelmä
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4.2 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset
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Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun
suunnitteluun ja viranomaistoimintaan (maankäyttö-
ja rakennuslaki 32 §)

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä
koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon,
pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava,
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan
eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1
momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.

Perusteellinen kuvaus maakuntakaavan oikeusvaikutuksista 
löytyy Pohjois-Savon liiton www-sivulta osoitteesta: 
www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/kaavoituskatsaus.html

http://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/kaavoituskatsaus.html
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4.3 Maakuntakaavan joustaminen
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Maakuntakaavalla pyritään entistä enemmän tukemaan
maakunnan kehittämisedellytyksiä, mikä edellyttää
maakuntakaavalta riittävää joustavuutta. Joustaminen
voi koskea sekä aluevarauksia että kaavamääräyksiä.
Maakuntakaava joustaa kolmitasoisesti:

I) Maakuntakaavan täsmentyminen
Kaavajärjestelmän perusperiaatteena on, että yleispiir-
teisempää maankäyttösuunnitelmaa täsmennetään
yksityiskohtaisemman suunnitelman yhteydessä.

II) Hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta
ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa
muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua
edellyttäen, että maakuntakaavan tavoite ei muutu.
Poikettaessa maakuntakaavassa osoitetusta maan-
käytöstä on maakuntakaavan tavoite turvattava
samassa kaavassa, jossa poikkeaminen tehdään.
Maakuntakaavasta poikkeamista tulee perustella.

III) Maakuntakaavan muuttamista edellyttävä
ratkaisu
Maakuntakaavan kanssa ristiriidassa olevaa kaavarat-
kaisua ei voida toteuttaa ilman, että sitä ennen
maakuntakaava muutetaan. Mitä merkittäväm-
mästä kaava-asiasta on kyse, sitä varmemmin
ristiriita nousee joustamisen esteeksi.

Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa
maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole
edellisessä kohdassa tarkoitettu perusteltu hyväksyt-
tävä eroavuus maakuntakaavasta.



5. Maankäytön 
suunnittelun 
vuosikatsaus
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Maakunnassa on ollut vireillä vuodesta 2019 alkaen yksi
maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040,
2. vaihe, joka on edennyt alkuvuodesta 2022
luonnosvaiheen nähtävilläoloon.

Pohjois-Savossa on ollut vireillä ja aktiivisessa
työvaiheessa yleiskaavoja tai niiden muutoksia 11
kunnassa. Vaikka yleiskaavoista valtaosa on pienialaisia
rantayleiskaavojen muutoksia, on mm. Kuopiossa ja
Siilinjärvellä vireillä merkittäviä taajamaympäristöjä ja
keskustoja koskevia yleiskaavoja.

Maakuntakaavoituksen toteutumisen seuraaminen
kuntakaavoista annettavien lausuntojen kautta on
ydintehtäväämme. Aluesuunnittelun vastuualueelle
saapui lausuntopyyntöjä vuoden 2021 aikana
ennätykselliset 155 kpl (edellisvuonna 116). Kuntien
kaavoitusaktiivisuus on säilynyt korkeana ja jopa
kasvanut.

Vuosikatsaus Pohjois-Savon maankäytön suunnittelutilanteeseen

Kaavoituskatsaus 2022 www.pohjois-savo.fi

Liitto antoi vuoden 2021 aikana 78 lausuntoa
(edellisvuonna 52) kuntien yleiskaavoista ja
merkittävistä asemakaavoista, valtakunnallisista ja
seudullisista liikennejärjestelmää, väyliä, investointi-
ohjelmia tai joukkoliikennettä koskevista asioista,
naapurimaakuntien maakuntakaavoista, lakimuutoksis-
ta, strategioista tai ohjelmista sekä vesienhoidon
suunnitelmista. Erityisen paljon lausuntoja laadittiin
tuulivoimaan ja sähköverkkoihin liittyen. Useita
tuulivoimahankkeita suunnitellaan niin Pohjois-Savossa
kuin naapurimaakunnissakin.

Vuoden 2021 tärkeimpiä lausuntoja ovat olleet mm:
• Kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksen lausunto
• Tuulivoimahankkeisiin liittävät lausunnot
• Laajat liikenteeseen ja liikenneinvestointien 

ohjelmiin liittyvät lausunnot
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Pohjois-Savossa on vuoden 2021 aikana ollut vireillä ja
aktiivisessa työvaiheessa noin 20 yleiskaavaa
(edellisvuonna saman verran). Yleiskaavojen
tarkastelutaso vaihtelee eri kunnissa. Laajimmillaan
kyseessä voi olla strateginen, koko kuntaa koskeva
yleiskaava kuten Iisalmen strateginen yleiskaava.
Määrällisesti eniten kunnissa laaditaan ja muutetaan
pienialaisia rantayleiskaavoja. Rantayleiskaavojen
yksittäiset muutokset muodostavat puolet vireillä
olevista yleiskaavoista.

Vuoden 2021 aikana valmistui mm. Suonenjoen ja
Leppävirran Saaristenmäen tuulivoimapuiston yleis-
kaava, Lapinlahden Alapitkä –järven rantaosayleiskaava
ja uudelleen käynnistyi Kuopiossa Suovu-Palosen
yleiskaava.

Yleiskaavatilanteen valtakunnallista seurantaa varten
kunnat toimittavat valmiiden yleiskaavojen rajaukset
Suomen ympäristökeskukselle (SYKE).

Vuosikatsaus - yleiskaavat
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6. Teemasivut:

6.1 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma
6.2 Viitoskäytävä -hanke
6.3 Puurakentaminen
6.4 Tuulivoimapotentiaali



25

6.1 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma2040

xxx
Pohjois-Savon liikennejärjestelmä-suunnitelma 2040 on 

lähtökohtana:

• Pohjois-Savon maakuntakaavan ja

maakuntasuunnitelman laadinnassa

• Itäisen Suomen viiden maakunnan liikenneyhteistyössä

• valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-suunnitelmaan,

väyläverkon investointi-ohjelmaan ja liikenneverkon

strategiseen tilannekuvaan vaikuttamisessa

• Liikennejärjestelmäsuunnitelma2040

• Liikennejärjestelmäsivut

Kaavoituskatsaus 2022 www.pohjois-savo.fi

Maakuntahallitus hyväksyi 22.2.2021 ja 

1) esittää, että kunnat ja muut liikennejärjestelmätyön
sidosryhmät omissa päätöksissään ja suunnitelmissaan
edistävät Pohjois-Savon
liikennejärjestelmäsuunnitelma2040:n toteuttamista

2) päätti, että Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä
vastaa suunnitelman toimeenpanon koordinoinnista sekä
toteutumisen seurannasta ja raportoinnista

https://www.pohjois-savo.fi/media/liitetiedostot/tiedotteet/2021/psljs_hyvaksytty20210222.pdf
https://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/liikennejarjestelma.html
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6.2 Viitoskäytävä - Kumppanuudella kehittyvä Suomen itäinen 
kasvuvyöhyke
Edunvalvonta, verkostoitumis- ja maakuntarajat
ylittävä aluekehityshanke

Hankkeen visiona on uusi elinvoimainen ja
menestyvä kasvuvyöhyke, joka lisää koko Suomen
hyvinvointia.

o Etelä-Savosta Kainuuseen ulottuva valtatien 5 ja
Savon radan muodostama kehittämisvyöhyke.

o Kainuusta Pohjois-Pohjanmaan kautta Lapin
Sodankylään jatkuva valtatien 5 vyöhyke.

o Kasvukäytävän pituus n. 900 km.
o Hankekumppaneita 27

.

Kaavoituskatsaus 2022 www.pohjois-savo.fi

Teemat:
o Kaupunkikeskusten helminauha
o Itäisen Suomen halkova matkailukohteiden ketju
o Kestävää yhdyskuntakehitystä tukevat liikenne-

ja viestintäpalvelut
-> -> -> monipaikkainen ja sujuva arki, kestävän
matkailun kehittyminen sekä uudet asukkaat, yritykset,
investoinnit ja työpaikat.

Hankkeen nettisivut avautuvat 15.3.2022
www.suomenviitoskaytava.fi

Uutta!
Valtatien ja radan kehittämispotentiaalin yhdistäminen 
-> mahdollistaa aluekehityksen vihreän siirtymän 
sekä kestävän kehityksen vahvistamisen

Seuraa meitä somessa: viitoskaytava

http://www.suomenviitoskaytava.fi
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6.3 Puurakentaminen Pohjois-Savossa
Puurakentaminen on lisääntynyt Pohjois-Savon julkisessa
rakentamisessa ja hiljalleen myös kerrostalo-
rakentamisessa. Puurakentamisella vastataan tavoit-
teisiin vähähiilisyydestä, energiatehokkuudesta,
elinkaariajattelusta ja kierrätettävyydestä.

Kuopion kaupunki on linjannut niin MAL-sopimuksessa
kuin resurssiviisaan rakentamisen tavoitteissaan puura-
kentamisen lisäämistä. Käytännössä puurakentamista
edistetään esimerkiksi asemakaavoissa. Mm. Savilahden
ja Kivilammen alueilla kaavamääräyksiin tulee tavoitteita
puurakentamisen osuudesta. Savilahdessa Varikon
alueella puurakentamisen osuus on 25 % koko uusimman
kilpailualueen rakentamisesta. Kivilammella taas
tavoitellaan niin puuverhottuja rakennuksia kuin
puurakenteisia kerros- ja pientaloja.

Ensimmäiset puukerrostalokohteet Kuopiossa ovat
valmistuneet Saaristokaupunkiin ja Julkulaan.

Erinomaisia esimerkkejä modernista julkisesta
massiivipuurakentamisesta ovat mm. Kuopion Kaislas-
tenlahden hirsinen Von Wrightin päiväkoti- ja
alakoulurakennus, Vesannon hirsinen yhtenäiskoulu ja
Iisalmen Kauppis-Heikin koulu.

Kaavoituskatsaus 2022 www.pohjois-savo.fi

Vesannon hirsikoulu rakenteilla vuonna 2020. Koulu otettiin opetuskäyttöön 
lokakuussa 2021.
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Pohjois-Savon tuulivoimapotentiaalin selvitys, FCG Oy
valmistui syksyllä 2021.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen
luonnoksissa on parhaillaan nähtävillä 30
potentiaalisinta aluetta, joille toteutuvien voimaloiden
määräksi on arvioitu 360 kpl. Voimaloiden määrä voi
pudota tästä vielä kolmanneksen, mikäli
puolustusvoimien aluevalvontatehtävien toteuttaminen
(tutkavaikutukset) estää tuulivoimarakentamista
maakunnan koillis- ja itäosassa.

Luonnosvaiheen palautteen perusteella ehdotus-
vaiheessa vuoden 2022 aikana ratkaistaan tarkemmin
tuulivoiman ja muun maankäytön sekä alueiden
luontoarvojen yhteensovittamista. Mm. tuulivoima-
alueiden yhteisvaikutukset selvitetään.

6.4 Tuulivoimapotentiaali

Kaavaluonnoksissa tuulivoima-alueiden etäisyys asuin- ja lomarakennuksiin on 1500 m. 
Oranssilla osoitetut 30 tuulivoimapotentiaalista aluetta painottuvat maakunnan pohjois- ja 
koillisosaan. 
Pohjakartalla maakuntakaavan sähkönsiirtoyhteydet (mustat ja punaiset viivamerkinnät).



7.Yhteystietomme
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Vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola, p. 044 714 2609
• Alueidenkäyttö kokonaisuutena, maakuntakaavoitus

Maakuntainsinööri Patrick Hublin, p. 044 714 2683
• Liikennejärjestelmä, luonto, ilmastonmuutos

Suunnittelija Mikko Rummukainen, p. 044 714 2655
• Paikkatiedot, kartat, tuulivoima, maa-ainekset

Toimistosihteeri Irma Kajan, p. 044 714 2640

Hankejohtaja Riitta Forsten-Astikainen, p. 044 714 2611
• Viitoskäytävä –hanke

Hankeassistentti Venla Honkala, p. 044 714 2677
• Viitoskäytävä –hanke

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Posti- ja käyntiosoite:
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1 A
70100 KUOPIO

Yhteystiedot ja vastuukunnat

Kaavoituskatsaus 2022

kunta vastuuhenkilö liitossa
Iisalmi Patrick Hublin
Joroinen Annaelina Isola
Kaavi Mikko Rummukainen
Keitele Annaelina Isola
Kiuruvesi Annaelina Isola
Kuopio Annaelina Isola
Lapinlahti Patrick Hublin
Leppävirta Patrick Hublin
Pielavesi Mikko Rummukainen
Rautalampi Annaelina Isola
Rautavaara Mikko Rummukainen
Siilinjärvi Annaelina Isola
Sonkajärvi Mikko Rummukainen
Suonenjoki Mikko Rummukainen
Tervo Mikko Rummukainen
Tuusniemi Mikko Rummukainen
Varkaus Annaelina Isola
Vesanto Annaelina Isola
Vieremä Mikko Rummukainen


	Pohjois-Savon�maakuntakaavoituskatsaus�2022�
	Sisällys
	1. Esipuhe ja ajankohtaiset asiat
	Esipuhe; seurantavelvollisuutemme
	Ajankohtaista; maakuntakaavaa ja lakiuudistusta
	2. Voimassa olevat maakuntakaavat
	2.1 Voimassa kuusi maakuntakaava, jotka on koottu kaavayhdistelmäksi + sekä Etelä-Savon kolme maakuntakaavaa 
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	3. Vireillä oleva maakuntakaava
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Dia numero 16
	4. Maakuntakaavan oikeusvaikutukset*
	Dia numero 18
	Dia numero 19
	Dia numero 20
	5. Maankäytön suunnittelun vuosikatsaus
	Dia numero 22
	Dia numero 23
	��6. Teemasivut:��6.1 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma6.2 Viitoskäytävä -hanke�6.3 Puurakentaminen�6.4 Tuulivoimapotentiaali 
	Dia numero 25
	Dia numero 26
	Dia numero 27
	Dia numero 28
	7. Yhteystietomme
	Dia numero 30

