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ESIPUHE 
 
Pohjois-Savo on kertaalleen maakuntakaavoitettu 2001 alkaen, ensin Kuopion seutu, sen jälkeen 
muu Pohjois-Savo, vt 5 Leppävirran pohjoisosan uuden linjauksen johdosta, tuulivoima ja kaup-
pa. Runsaalla 4000 merkinnällä olemme vastanneet Pohjois-Savon osalta maakunnan menestyk-
sen tukemiseen ja maakuntakaavan sisältövaatimuksiin: tarkoituksenmukainen alue- ja yhdys-
kuntarakenne, alueiden käytön ekologinen kestävyys, ympäristön ja talouden kannalta kestävä 
liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt, vesi- ja maa-ainesvarjojen kestävä käyttö, maakunnan 
elinkeinoelämän toimintaedellytykset, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimi-
nen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Maakuntakaavojen tavoitteista on paljon 
toteutunut, mutta mm. vielä ei ole yhtäkään tuulivoimalaa Pohjois-Savossa, vaikka lähimaakun-
nissa niitä on toteutunut ja toteutumassa.   
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maakunnan liiton on huolehdittava maakunnan 
suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan (MRA 
2§). MRL 27 §:n mukaan maakunnan liiton tulee huolehtia maakuntakaavan ajan tasalla pitämi-
sestä.  Tässä seurantaraportissa on käyty teemoittain läpi toteumaa ja maakuntakaavan ajanta-
saisuutta. 

 
Toimintaympäristön muutos edellyttää meiltä nyt voimassaolevien maakuntakaavojen tarkista-
mista. Prosessi vie n. 6 vuotta riippuen resursseista, ja sen jälkeen on vielä mahdolliset valitus-
kierrokset, n. 3-4 vuotta, yhteensä n. 6-10 v. Arviolta vuonna 2022 olisi voimassa kattava tarkis-
tettu maakuntakaava ja valituksenalaisten merkintöjen osalta viimeistään 2026. 
 
Pohjois-Savon maakuntakaavojen tarkistamistyössä painotetaan strategisuutta ja yleispiirtei-
syyttä. Mitä nämä usein viljellyt sanat tarkoittavat? Maakuntakaavassa lähdetään seututasosta; 
ratkaistaan ylikunnallisia asioita, esim. ampumaradat, harrasteilmailun lentokentät ym.  
 
Maakunnallista merkitystä omaavia asioita tulee ennen kaikkea maakuntastrategiasta. Pohjois-
Savossa haluamme kehittää metsä/bio-, teknologia-, elintarvike- ja terveysteknologiateollisuut-
ta. Mitä nämä tarkoittavat maakuntakaavoitustyössä? Kaikkea kaikkialle? Teknologiateollisuus 
tarvitsee toimivan logistiikan, työvoimaa, kunnallistekniikan, energiaa ja laajakaistaa, näitä ei 
kaikkialta löydy. Käytännössä teknologiateollisuus kehittyy asutuskeskittymien kupeeseen. Mer-
kittävistä biotalouden jalostusyksiköistä tulee kemianteollisuuden kokonaisuuksia, joiden vaa-
teet energiansaannille ja logistiikalle ovat jo varsin suuret. Toisaalta myös vaikutukset ympäris-
töön kasvavat. Pelivaraa investoinneille voi tehdä ehkäisemällä ympäristövaikutuksia niiden läh-
teillä.  
 
Valtakunnallisia velvoitteita tulee valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Kaikki ymmärtä-
vät esim. Puolustusvoimien tarpeen harjoittelualueisiin, joiden lähelle ei tule sijoittaa melulle 
herkkiä toimintoja. 
 
Maakuntakaavoja tulkitaan ennen kaikkea yleis- ja asemakaavatyössä. Jotta tulkinta on mahdol-
lista, tarvitaan selkeyttä, mutta toisaalta toimintaympäristön muutokset haastavat miettimään 
maakuntakaavaan muuntojoustavuutta. Maakuntakaavaa pitää tulkita yleispiirteisenä kaavana 
lähtökohtaisesti kuitenkin yleispiirteisemmin kuin yleiskaavaa. 
 
Maakuntakaavan prosessi itsessään on tärkeä, koska se louhii esiin mahdollisia ennen tunnista-
mattomia, maakunnan kehittymisen kannalta tärkeitä asioita ja toisaalta maakunnan toimijat 
tiedostavat selkeämmin toimintoja rajaavia ja mahdollistavia asioita. 
 
Paula Qvick 
suunnittelujohtaja 
 



5 
 

 

1 Johdanto 
 
Tässä asiakirjassa arvioidaan Pohjois-Savon voimassa olevien maakuntakaavojen toteutunei-
suutta paikkatietopohjaisen tarkastelun avulla. Toteutuneisuuden tarkastelu on osa maakunta-
kaavojen seurantaa, josta säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (2 §). Sen mukaan 
maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, 
alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön ti-
lan ja kehityksen seurannasta alueellaan. MRL 27 § mukaan maakunnan liiton tulee myös huo-
lehtia maakuntakaavan ajan tasalla pitämisestä. 
 
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryh-
dyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Myös viranomaisten on 
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamises-
ta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Käytännössä maakuntakaavojen toteutu-
mista seurataan annettaessa lausuntoja ja käytäessä viranomaisneuvotteluja kuntakaavojen ja 
muiden maakuntakaavaa toteuttavien suunnitelmien laadinnan ja lupien käsittelyn yhteydessä. 
Maakuntakaavojen toteutumista on seurattu myös merkintäkohtaisesti siinä yhteydessä, kun 
ehdotusvaiheessa nähtävillä olevasta yleiskaavasta tai muusta suunnitelmasta tai päätöksestä 
on annettu lausuntoa.  
 
Pohjois-Savon vahvistetuissa maakuntakaavoissa on yhteensä noin 4000 merkintää. Tämän seu-
rantaraportin laatimisen yhteydessä maakuntakaavojen (jatkossa maakuntakaavan) toteutumis-
ta ei ole tarkasteltu merkintäkohtaisesti, sillä merkintäkohtainen läpikäynti on tarkoituksenmu-
kaisinta tehdä siinä vaiheessa, kun kaavaa päivitetään. Merkintäkohtaisen tarkastelun sijaan 
tässä asiakirjassa esitetyt seuranta-analyysit on tehty yleispiirteisinä, käyttämällä apuna eri-
laisia paikkatietoaineistoja.  
 
Paikkatietoanalyysit on tehty käyttämällä Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmää (YKR). Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asuntojen työpaikkojen, palve-
lujen, viheralueiden ja niiden välisten liikenneyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta. YKR pe-
rustuu 250 x 250 m2 ruututietoihin. Pääosin tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksesta, joka puoles-
taan on jalostanut ne erilaisista perus- ja muista rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä ja Tilastokeskuksen eri aineistoista. Lisäksi paikkatietoanalyyseissä on 
käytetty SYKE:n paikkatietoaineistoja (OIVA), ELY-keskuksen aineistoja (mm. NOTTO-rekisteri) 
sekä muita Tilastokeskuksen, Liikenneviraston ja kuntien aineistoja. Aineistona on käytetty myös 
em. liiton omaa yleiskaavojen ehdotusvaiheen tai muiden suunnitelmien tai lupien yhteydessä 
koottua seuranta-aineistoa. 
 
Paikkatietoanalyyseillä on pyritty saamaan tietoa siitä, mitkä maakuntakaavan teemat kaipaavat 
tarkistamista. Pohjois-Savossa on tällä hetkellä viisi vahvistettua maakuntakaavaa. Tässä rapor-
tissa kaavamerkintöjen nykytilanne ja mahdolliset paikkatietoanalyysit on esitetty merkintäko-
konaisuuksittain, lisäksi jokaisen kokonaisuuden lopussa on esitetty tunnistetut päivittämistar-
peet.  
 
Raportin johtopäätöksenä voidaan todeta, että lähes kaikki maakuntakaavan teemat tarvitse-
vat ajantasaistarkastelua ja päivittämistä. Useissa teemoissa tulee harkittavaksi myös seudulli-
suuden tason nostaminen, sillä aiemmat kaavat on laadittu varsin yksityiskohtaisiksi. Maakunta-
kaavan tarkistamistarve on noussut esille myös kuntakaavojen valmistelun yhteydessä, sillä use-
at osayleiskaavat laaditaan jo maakuntakaavan tavoitevuotta (2030) pidemmälle ulottuvina. 
Toimintaympäristön muutosten ja mm. kuntaliitosten vuoksi tapahtunut intressien vaihtuminen 
näyttäytyy myös maakuntakaavan joustamisvaran loppumisena ja osittaisena vanhentuneisuu-
tena, heijastuen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.  
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Toisaalta on huomattava myös se, että suuri osa voimassa olevien maakuntakaavojen merkin-
nöistä on sellaisia, jotka ovat vielä toteutumattomia. Näidenkin merkintöjen ajankohtaisuus ja 
relevanttius on syytä käydä läpi maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä. Myös seudullisesti 
merkittävän tason kriteerien määrittely tulee käydä läpi uudelleen. 
 
Maakuntakaavan tarkistamisen aloittamisen ajankohtaa harkittaessa on huomioitava kaavapro-
sessin pitkäkestoisuus. Maakuntakaavaprosessi on syytä aloittaa hyvissä ajoin, ennen kiireellis-
ten tarkistustarpeiden ilmaantumista.   
 
Maakuntavaltuusto on 21.11.2016 kokouksessaan päättänyt Pohjois-Savon liiton talousarvios-
ta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. Asiakirjassa on maakuntakaavoituksen osalta to-
dettu, että kokonaismaakuntakaavan 2040 valmistelu aloitetaan vuonna 2017. Maakuntakaa-
van tarkistamisen 1. vaiheen vireille tulosta kuulutetaan liiton vuosittain laatiman kaavoitus-
katsauksen yhteydessä, joka käsitellään maakuntahallituksessa tammikuussa 2017. 
 
Raporttia lukiessa on huomattava, että maakuntakaavamerkinnöissä on erilaisista suunnittelu-
määräyksistä johtuen käytetty indeksimerkintöjä. Esimerkiksi kyläalueet on osoitettu Kuopion 
seudun maakuntakaavassa merkinnöillä at1 ja at2, Pohjois-Savon maakuntakaavassa merkinnäl-
lä indeksoituina merkinnöillä at11 ja at21. Tässä raportissa eri maakuntakaavoissa käytettyjä in-
deksejä ei ole kussakin kohdassa lueteltu erikseen, vaan merkintöihin viitataan alueen tai koh-
teen yleismerkinnällä (esimerkkitapauksessa at1 ja at2). Yksittäisiä merkintöjä koskevat merkin-
nät ja suunnittelumääräykset on aina tarkistettava kaavamateriaaleista tarkemmin. 
 

2 Maakunta- ja yleiskaavoitus Pohjois-Savossa  
 
Pohjois-Savossa on neljä lainvoimaista ja vahvistettua maakuntakaavaa: Kuopion seudun maa-
kuntakaava, Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaava 
2030 sekä Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava. Lisäksi ympäristöministeriö on 1.6.2016 
vahvistanut Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030. Voimassaoleva Kuopion seudun maa-
kuntakaava on mittakaavassa 1:100 000, muu Pohjois-Savo on maakuntakaavoitettu mittakaa-
vaan 1:200 000. Pohjois-Savon maakuntakaavoissa on käsitelty kattavasti koko maakunnan alue 
ja kaikki maankäyttöluokat.  
 
Kuopion seudun maakuntakaava käsittää Kuopion (ml. entisten Karttulan ja Vehmersalmen kun-
tien alueet), Maaningan sekä Siilinjärven kunnan alueet. Kuopion seudun maakuntakaava käsit-
teli kaikkia alueidenkäyttöluokkia. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 3.7.2008.  
 
Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavassa on osoitettu uusi valtatielinjaus välille 
Palokangas-Humalajoki. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 27.11.2008.  
 
Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 on käsitelty Pohjois-Savo Kuopion seutua lukuun otta-
matta ja se käsittelee kaikki maankäyttöluokat, pl. tuulivoima. Lisäksi kaavassa on esitetty tarvit-
tavat muutokset Kuopion seudun sekä Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavoihin. 
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon maakuntakaavan 7.12.2011.  
 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen 
sijoittumista. Kaavassa esitetyille 18 alueelle on sijoitettavissa maksimissaan n. 220 - 240 kpl ni-
mellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalaitoksia. Tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan myös 
Kuopion lentoaseman päivitetty melualue ja melualueen muutoksesta aiheutuvat tarkistukset 
alueen muihin maankäyttöluokkiin. Ympäristöministeriö vahvisti tuulivoimamaakuntakaavan 
15.1.2014. 
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Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 on vahvistettu 1.6.2016. Kaupan maakuntakaavassa 
käsitellään seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti ja mitoitus. Kaavas-
sa on osoitettu myös Tervalamminvuoren tuulivoima-alue Rautalammin ja Suonenjoen rajalle, 
Etelä-Konneveden kansallispuisto sekä tehty täydennyksiä työpaikka-alueisiin ja Seveso II -
direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin. Ympäristöministeriö on päätöksellään määrännyt 
kaupan maakuntakaavan tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
 
Pohjois-Savon maakuntakaavojen tavoitevuosi on 2030. Nyt kunnissa on käynnistynyt osa-
yleiskaavaprosesseja, joita tavoitevuosi on 2035. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa yleiskaavaa, joten maakuntakaavan tarkistamistarve voi nousta esiin myös tätä 
kautta.  
 
Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä tulee huomioida myös Joroisten siirtyminen Pohjois-
Savon maakuntaan. Hallituksen reformiministerityöryhmä on linjannut 26.5.2016, mihin maa-
kuntaan maakunnan vaihdosta esittäneet kunnat sijoittuvat uudessa maakuntajaossa 2019 alus-
ta lukien. Uudessa maakuntajaossa Joroinen siirtyy Pohjois-Savon maakuntaan. Tällä hetkellä Jo-
roisten alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava ja tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 
1. vaihemaakuntakaava.  
 
Pohjois-Savon taajama-alueet ovat laajasti yleiskaavoitettuja (kuva 1), mutta maaseutualueilla 
maakuntakaava on usein ainoa alueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava. Maakunta-
kaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella muutoin kuin näitä 
kaavoja muutettaessa. 
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3 Toimintaympäristön muutokset 
 
Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset aiheuttavat yleisellä tasolla tarpeen tarkastella 
maakuntakaavan ajantasaisuutta. Toimintaympäristön muutoksista johtuen esille on noussut 
myös maakuntakaavan seudullisen tason nostamisen tarve sekä tarve keskittää voimavaroja 
alueen kehittämistä edistäviin ja toisaalta reunaehtoja antaviin maakuntakaavan mahdollisuuk-
siin. 
 
Lakimuutoksista merkittävin on 1.1.2016 voimaantullut maakuntakaavojen vahvistamista koske-
va muutos. Jatkossa ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavaa vaan maakuntaval-
tuuston päätösvalta kasvaa ja osallisella on mahdollisuus valittaa ensin hallinto-oikeuteen ja sen 
jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  
 
Ympäristöministeriön vahvistusmenettelyn poistuttua maakuntavaltuuston rooli kasvaa päätök-
senteossa. Maakuntien liitot voivat luovemmin kehittää yleispiirteistä suunnittelua suuntaan, 
joka parhaiten palvelee kunkin maakunnan erityispiirteitä ja alueiden erityisominaisuuksia. Stra-
tegisemman ja vaikuttavamman maakuntakaavan haaste edellyttää maakunnan elinkeinoelä-
män kehittämisen mahdollistamista ennakoidusti. Strategisuus voi tarkoittaa esimerkiksi kaavan 
yleispiirteistämistä, maakunnan vahvuuksien esilletuomista merkintöinä tai valintojen tekemis-
tä. 
 
Myös muussa lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, joilla on vaikutuksia maakuntakaavoi-
tukseen. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain uudistuksessa kaavoituksen merkitys on kasvanut. 
Ympäristönsuojelulain mukaisen toiminnan sijoittamista harkittaessa on katsottava, ettei toi-
minnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä maakunta- tai yleiskaavassa varattuun tarkoi-
tukseen. Myöskään luvanvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan sijoittaminen asemakaavan vas-
taisesti ei ole mahdollista. Turvetuotannon osalta YSL määrittelee, että ympäristölupaharkinnas-
sa on otettava huomioon turvetuotantoalueen ja sen ympäristön merkittävät luonnonarvot. 
Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos luonnonarvot on selvitetty ja otettu huomioon jo maa-
kuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. 
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4 Maakuntakaavan toteutuminen teemoittain  
 
4.1 Aluerakenne ja väestö 
 

 Väestö 
 
Pohjois-Savossa oli vuoden 2015 lopussa noin 248 000 asukasta (Tilastokeskuksen ennakkotieto 
2015). Väestömäärä lisääntyi Kuopiossa ja Siilinjärvellä, muualla maakunnassa väestö vähentyi. 
Koko maakunnassa väestön määrä väheni vuoteen 2014 verrattuna väestö 295 hengellä. Vuosi-
na 2011 – 2013 tapahtunut väestönkasvu ei siten saanut vuonna 2014 ja 2015 jatkoa. 
 
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on esitetty väestötavoitteita (kuva 2), joiden mukaan 
maankäyttöluokat on mitoitettu. Pohjois-Savon maakuntakaavassa vuoden 2030 väestötavoite 
on 255 000 henkeä, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa 260 000 henkeä. Uusin Tilasto-
keskuksen trendiennuste on n. 4 % matalampi vuodelle 2030 kuin kaupan maakuntakaavan vä-
estötavoite (taulukko 1). Kaupan maakuntakaavassa on käytetty Tilastokeskuksen trendiennus-
tetta korkeampaa väestöennustetta kaavan joustavuuden takaamiseksi. Maakuntakaavojen vä-
estötavoitteita laatiessa on huomioitu kaavan ohjaavuuden lisäksi myös kaavan riittävä väljyys ja 
mahdollistavuus, jotta aluevarauksissa olisi joustovaraa ja että ne tarjoaisivat mahdollisuuksia 
vaihtoehtoisille ratkaisuille. 
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Maakuntasuunnitelma 2030:n väestötavoitteen 250 000 edellyttää Kuopion vuosittaista kasvua 
1000 hengellä joka vuosi. Muiden kuntien muuttotappioiden tulisi loppua v. 2020 jälkeen eli 
muuttoliikkeen tulisi tasapainottua. Tavoitteen toteutuminen edellyttää myös työpaikkojen 
määrän kasvun jatkumista Kuopion seudulla ja säilymistä Ylä-Savossa, Varkauden seudulla ja Si-
sä-Savossa. Kaupan maakuntakaavan väestötavoite on 10 000 henkeä suurempi kuin maakunta-
suunnitelman eli tarkoittaa kovaa haastetta maakunnan kunnille. 
 
Paikkatietopohjaisesti väestöä voi tarkastella yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) 
avulla. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aineisto soveltuu esim. yhdyskuntara-
kenteen pitkän aikavälin muutosten seurantaan ja tilan analysointiin sekä erilaisiin suunnittelu- 
ja vaikutusten arvioinnin tehtäviin. Väestöllä YKR:ssä tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa 
väestöä. Väestön osalta YKR-tieto on tässä laskettu 1kmx1 km ruudukkoon, jolloin saadaan ver-
tailutietoa väestössä tapahtuneista muutoksista ruuduittain. YKR-aineistossa väestöllä tarkoite-
taan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä, jolloin väestön sijainti määräytyy sen asuinrakennuk-
sen sijainnilla, jossa henkilö on kirjoilla. 
 
Pohjois-Savossa pitkällä aikavälillä (1980-2014) väestö on kasvanut Viitostien ja muiden maa-
kunnan pääväylien läheisyydessä (kuva 3). Asukkaita oli v. 2014 yhteensä 246 202. Väestön mää-
rä taajamissa on noussut vuosien saatossa; v. 1980 taajamissa asui 67 % väestöstä, v. 2000 74 % 
väestöstä, v. 2014 76 % (188 280 hlöä). 
 
Väestö on tällä pitkällä aikavälillä tarkastellen vähentynyt suurimmassa osassa ruutuja. Väestö 
on kasvanut 28 % ruuduista (ruutuja 2808, väestömäärä 65 757) ja vähentynyt 72 % ruuduista 
(ruutuja 7306, väestömäärä 69 314). Väestöään menettäneitä ruutuja on siis noin 2,5-kertainen 
määrä väestöään kasvattaneihin ruutuihin verrattuna. 
 
Sama kehitys on jatkunut lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Ajanjaksolla 2000-2014 on väes-
tö kasvanut 34 % ruuduista (ruutuja 8436, väestömäärä 28 825) ja vähentynyt 66 % ruuduista 
(ruutuja 5556, väestömäärä 34 597) (kuva 4). 
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Väestöntiheyttä kuvaava kartta (kuva 5) osoittaa, että väestö keskittyy kuntakeskuksiin ja taa-
jamiin. Näiden lisäksi väestökeskittymiä on elinvoimaisen maatalouden alueella, kuten esimer-
kiksi Iisalmen ja Kiuruveden välisellä alueella, Siilinjärven ja Maaningan välisellä alueella sekä 
Kuopion eteläisellä ja läntisellä alueella. Keskimääräinen väestöntiheys on Pohjois-Savossa 14,8 
as./maa-km², koko Suomessa 18 as./maa-km². 
 
0-6-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita tarkastelevat ruudut sijoittuvat pääosin kuntakeskuksiin (kuva 6). 
0-6-vuotiaita oli v. 2014 Pohjois-Savossa 17 224, joista maakuntakaavan taajamatoimintojen 
alueiden ulkopuolella asui 4274 . Yli 75-vuotiaiden ikäluokasta maakuntakaavan taajamien ulko-
puolella asui 5024, taajamissa 20 026. 
 
Koska molempien ikäryhmien edustajia asuu runsaasti myös haja-asutusalueella, tuottaa se 
haasteita palveluntuotannolle. Kun 0-6-vuotiaat saavuttavat kouluiän, on kunta opetuksen jär-
jestäjänä velvollinen järjestämään maksuttoman koulukuljetuksen, jos oppilaan koulumatka on 
viittä kilometriä pidempi.  
 
Myös ikääntyvä väestö asettaa haasteita palvelujen järjestämisen ja kehittämisen näkökulmasta. 
Jo tällä hetkellä kunnilla on haasteita yli 75-vuotiaiden kotona asumisen sekä palveluasumisen 
järjestämisen näkökulmasta. Jatkossa tämä koskee myös nykyisten 65-74 –vuotiaiden ryhmää, 
kun he ikääntyvät. Vuonna 2014 oli 65-74 vuotiaita Pohjois-Savossa 29 513 henkeä, joista maa-
kuntakaavan taajamien ulkopuolella 7560. Kymmenen vuoden päästä nykyiset 65-vuotiaat ovat 
75-vuotiaita, jolloin heidän palvelutarpeensa sekä kotona asumisen edellytyksensä voivat olla 
huomattavasti heikentyneet. 
 
Suuri kysymysmerkki tulee olemaan myös asuntovarallisuuden säilyminen ja kehittyminen, kun 
maaseudun talot ja asunnot tyhjenevät. 
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VKI-ohjausryhmä toimii Kuopion 
johdolla kokoontuen kolme kertaa vuodessa. Mukana ovat luottamushenkilöt, kaupunginjohta-
jat ja kehittämisestä vastaavat. 
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Tiheä taajama Harva taajama
Käärmelahti 0 0,8
Nerkoo 0 3,06
Syvänniemi 0 3,15
Melalahti 1,06 0,86
Vesanto 1,11 0,72
Kiuruvesi 1,25 0,89
Siilinjärvi 1,3 0,72
Keitele 1,31 0,92
Lapinlahti 1,4 0,92
Iisalmi 1,42 0,94
Vieremä 1,42 1,22
Kuopio 1,47 1,33
Sonkajärvi 1,56 1,02
Leppävirta 1,58 1,16
Varkaus 1,67 1,17
Maaninka 1,68 0,79
Kaavi 1,73 1,12
Varpaisjärvi 1,85 1,12
Sorsakoski 1,86 1,03
Kurkimäki 2,05 0,58
Sorsasalo 2,16 2,02
Karttula 2,17 1,11
Vehmersalmi 2,22 1,51
Juankoski 2,29 1,15
Nilsiä 2,45 1,28
Suonenjoki 2,45 1,43
Pielavesi 2,46 1,75
Rautavaara 2,73 1,74
Kangaslampi 2,8 1,9
Rautalampi 2,82 1,59
Tervo 3,14 1,2
Tuusniemi 3,18 1,77
Oravikoski 3,48 1,01
Alapitkä 4,24 1,54
Sukeva 4,25 1,53
Muuruvesi 5,89 1,96
Pihkainmäki 31,9 2,13
Kinnulanlahti 32,56 1,18

Maakuntakaavan A-, C- ja TP-alueiden suhde YKR-
taajamiin v. 2014
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Teollisuus- ja varastoalueita (T) on maakuntakaavassa osoitettu 21 kpl. t/kem -merkinnällä osoi-
tettuja teollisuus- ja varastoalueita, joille saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen, on osoitettu maakuntakaavassa 10 kpl. Lisäksi maakuntakaa-
vassa on osoitettu Seveso II -direktiivin mukaisten tuotantolaitosten konsultointivyöhykkeet (sv) 
kulloisenkin ajankohtaisimman TUKESin ylläpitämän luettelon mukaisesti. Tukes on määritellyt 
tuotantolaitoksille ja varastoille vyöhykkeet, joiden sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Suunniteltaessa riskille alttiiden 
toimintojen sijoittamista näiden ns. konsultointivyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyy-
dettävä Tukesin sekä pelastusviranomaisen lausunto. 
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Seveso II -direktiivin mukaisten tuotantolaitosten konsultointivyöhykkeet on päivitetty vuoden 
2014 tilanteen mukaiseksi juuri vahvistetussa kaupan maakuntakaavassa (taulukko 3). 
 
Kaupan maakuntakaavan laatimisen jälkeen on Ympäristöministeriö lähettänyt ohjekirjeen 
(YM4/501/2015) Seveso III-direktiivin toimeenpanosta ja sen saattamisesta voimaan lainsää-
dännöllä. Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle 
vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Esimerkiksi päiväkodit, koulut, hoitolaitokset, sairaalat, 
asuinalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä luonnon kannalta erityisen herkät tai tärkeät alueet 
ovat riskialttiita toimintoja. Kaavoittaessa tulee myös ottaa huomioon tuotantolaitoksen toimin-
nan mahdollinen laajenemisvaara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee aina tarkistaa ajantasainen tieto Seveso-kohteista, 
suojaetäisyyksistä ja niiden luonteesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. 
 

Kohde Kunta 
Konsultointi-
vyöhyke (km) 

 
Lisätieto 

Pyylahti Oy Kiuruvesi, Kalliokylä 2 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 
Forcit  Oy Ab Kuopio 2 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 
Kuopion energia Oy Kuopio, Haapaniemi 0,5 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 
Kuopion energia Oy Kuopio, Kumpuniemi 0,5 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 
North European Oil Trade Oy Kuopio 1,5 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 

Thunder Finland Oy Kuopio 2 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 

Yara suomi Oy kemiittiasema Siilinjärvi 1,5 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 

Yara Suomi Oy Siilinjärvi 2 Osoitettu PSMK:ssa 

CrTe-Plating Oy Varkaus 0,5 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 

North European Oil Trade Oy Varkaus 0,5 Osoitettu PSMK:ssa 
Savon Kuljetus Oy Varkaus 1 Osoitetaan kaupan maakuntakaavassa 
Stora Enso Oyj Fine Paper Varkaus 1,5 Osoitettu PSMK:ssa 

Teboil öljyvarasto Kuopio 1 
Ei TUKESin luettelossa, osoitetaan 
kaupan maakuntakaavassa 

 
 Kauppa, KM ja kme 

 
Ympäristöministeriö vahvisti kaupan maakuntakaavan 1.6.2016. Kaupan maakuntakaavassa on 
kauppaan liittyvien teemojen osalta osoitettu keskustatoimintojen alueet sekä niitä koskevat 
enimmäismitoitukset sekä keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet. 
 
Kaupan maakuntakaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueina Iisalmi, Kuopio ja Varkaus, 
joille ei ole osoitettu enimmäismitoitusta. Kohdemerkinnöillä osoitetut muut keskustatoiminto-
jen alueet on luokiteltu neljään eri luokkaan, joiden määrittelyssä on tarkasteltu keskuksen 
asemaa toiminnallisessa verkostossa, alueen väestömäärää sekä elinkeinojen, kuten matkailun 
merkitystä keskuksen asemaan keskusverkkoluokittelussa. Keskustatoimintojen alueille on mää-
ritelty kaupan enimmäismitoitukset. Kaavassa keskustoihin on osoitettu n. 300 000 km2 yli 2000 
km2 kaupan yksiköille, josta uuden liiketilan osuus on 74 %. Taajamiin voi kaavoittaa lisäksi pai-
kallisesti merkittävää vähittäiskauppaa, joita ei lasketa mukaan em. mainittuihin mitoituksiin.  
 
Keskustojen ulkopuolelle on osoitettu seitsemän vähittäiskaupan suuryksikköä, yhteensä n. 200 
000 km2, josta uuden liiketilan osuus on n. 30 %. KM-merkinnällä osoitetut vähittäiskaupan 
suuryksiköt ovat Siilinjärven Green Valley, Kuopion Päiväranta, Leväsentie vt 5:n itäpuolella, 
Kolmisoppi, Matkus, Varkauden Pohjoinen Portti ja Varkausmäki. Lisäksi kaavassa on osoitettu 
kme-merkinnällä 13 tilaa vievän kaupan suuryksikköä, yhteensä 380 000 km2, josta uuden liike-
tilan osuus on 60 %.  
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Merkintöinä on osoitettu Iisalmen Marjahaka, Siilinjärven Green Valley ja vt 9:n ja Ranta-
Toivalan tien risteys, Kuopion Volttikatu vt 5:n länsipuolella ja Leväsentie vt 5 itäpuolella, Kol-
misoppi, Matkus ja Nilsiä, Suonenjoen vt 9:n pohjoispuoli, Leppävirran vt 5:n länsipuoli, Varkau-
den Pohjoinen Portti sekä Harjulantien alue. 
 
Nykyisen liiketilan määrä sekä liiketilan lisätarve keskustoissa ja keskustojen ulkopuolella on ar-
vioitu kaupan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Kaupan uudeksi tilatarpeeksi vuoteen 
2030 saakka on arvioitu n. 680 000 km2, josta on vähennetty verkkokaupan osuus n. 30 000 
km2. Nykyistä liiketilan määrää sekä kaupan maakuntakaavan mukaista lisätarpeen toteumaa ei 
ole tässä yhteydessä arvioitu erikseen. Viime vuosien talouden taantumasta ja vähittäiskaupan 
haastavasta tilanteesta johtuen voi kuitenkin arvioida, että liiketilan tarve ei ole kasvanut viime 
vuosien aikana. 
 
Ympäristöministeriö määräsi päätöksessään kaupan maakuntakaavan tulevan voimaan ennen 
kuin se on saanut lainvoiman. 
 
Ympäristöministeriö on syksyllä 2015 käynnistänyt lakivalmistelun, jolla toteutetaan kaavoituk-
sen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävät toimenpiteet pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella tulee toden-
näköisesti olemaan vaikutuksia myös vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevaan säätelyyn. Halli-
tusohjelman mukaan suuryksikkösääntelyä kevennetään keskustatoimintojen alueella ja kaupan 
laatuluokituksesta kaavoituksessa luovutaan. Lainsäädännön aiheuttamat muutokset kauppaa 
koskevien kaavamerkintöjen osalta huomioidaan maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä. 
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Taajamatoimintojen alueiden osalta voi maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä harkita merkin-
töjen määrän karsimista nykyisestä määrästä. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu 
kuntakeskusten taajama-alueiden lisäksi taajama-alueita 19 muulle alueelle, joille ei kohdistu mer-
kittävää rakentamispainetta. Vaihtoehtona on ko. merkintöjen osoittaminen aluevarausten sijaan 
kohdemerkinnöillä. Kuntakeskuksien ja kaupunkien taajama-alueiden osalta tulee käydä kuntien 
kanssa neuvotteluja, jotta aluevaraukset ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset suunnittelujakson 
pituuden näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Myös kylämerkintöjen osalta olisi hyvä harkita seudullisuuden tason nostamista. Käytännössä tämä 
tarkoittasi sitä, että kylien määrä maakuntakaavakartalla vähenisi. Samalla on syytä harkita kahdes-
ta eri kyläluokasta (at1 ja at2) luopumista. At1-merkinnän tarkoituksena on ollut ohjata rakentami-
nen tapahtumaan MRL 44.2 §:n mukaisella yleiskaavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnissa 
on todettu, että ko. pykälä ei ole toiminut tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä tätä ns. kyläkaavaa 
ole voinut käyttää sellaisilla alueilla, joilla sille olisi tarvetta. Mikäli kyläkaavapykälää päivitetään 
toimivammaksi MRL:n tarkistamisen yhteydessä, olisi kyläkaava hyvä väline kylien kaavoituksessa 
riippumatta siitä, onko kylä maakuntakaavassa osoitettu at1- tai at2 -merkinnällä. 
 
Maakuntakaavan päivittämisen yhteydessä voidaan harkita myös sitä vaihtoehtoa, että kyläverkos-
toa ei osoiteta maakuntakaavassa lainkaan. Tällöin kyläverkosto voitaisiin esittää kaavassa esimer-
kiksi YKR-aineiston pohjalta pohjakarttamerkintänä. 
 
Työpaikka-alueiden osalta ei ole noussut esiin tarvetta lisätä seudullisesti merkittävien työpaikka-
alueiden määrää tai laajuutta.   
 
Teollisuusalueiden ja t/kem -alueiden osalta on maakuntakaavan päivitysvaiheessa kuntien kanssa 
käytävä läpi olemassa olevat sekä potentiaaliset uudet alueet. T/kem–merkinnät voivat olla tarpeel-
lisia biotalouteen liittyvien innovaatioiden ja uusien mahdollisuuksien konkretisoinnissa, mutta nii-
den sijainnin ennakointi on haastavaa. Suuria investointeja mahdollistavat T/kem-merkinnät edel-
lyttävät hyviä valtatietasoisia tieyhteyksiä, sähköverkkojen läheisyyttä, rautatie- ja vesikuljetusmah-
dollisuuksia sekä riittävää etäisyyttä herkistä toiminnoista kuten asutuksesta.  
 
Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä kaavaselostuksen tekstit päivitetään Seveso III-
direktiivin mukaiseksi. Samassa yhteydessä konsultointivyöhykkeet voidaan päivittää ajantasaisen 
Tukesin luettelon mukaiseksi. Täytyy kuitenkin huomata se, että maakuntakaavassa Seveso-
konsultointivyöhykkeitä koskevat merkinnät kuvaavat tiettyä poikkileikkausajankohtaa ja ovat siten 
luonteeltaan informatiivisia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee aina tarkistaa ajantasai-
nen tieto Seveso-kohteista, suojaetäisyyksistä ja niiden luonteesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastos-
ta. Maakuntakaavan päivittämisen yhteydessä on myös harkittava, osoitetaanko maakuntakaavassa 
vain merkittävimmät Seveso-kohteet. 
 
Kauppaa koskevat kaavamerkinnät päivitetään maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä vastaa-
maan tulevaa maankäyttö- ja rakennuslakia, jos kauppaa koskevat lainkohdat muuttuvat. 
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4.3 Liikenne  
 

 Tieliikenne, tavaraliikenteen terminaalialueet LM / lm ja kevyen liikenteen seuturaitit 
 
Maakuntakaavassa on esitetty valtatiet, kantatiet ja seututiet kokonaisuudessaan sekä yhdystiet 
niiltä osin kuin niillä on ylikunnallista merkitystä tai merkitystä kyläverkoston toimivuuden kan-
nalta. Lisäksi kaavaan on merkitty maakunnallinen näkemys runkoteistä sekä taajamarakenteen 
sisään sijoittuvat maantieverkon jatkeena olevat tärkeimmät kokoojakadut. Uusina tieyhteyksi-
nä kaavassa on osoitettu valtatien 5 oikaisut Leppävirran kirkonkylän kohdalla sekä Nerkoon 
kohdalla Lapinlahdella ja valtatien 9 uusi linjaus Tuusniemellä sekä kantatien 88 uusi linjaus Vie-
remän Iisalmen rajalla. Merkinnät perustuvat tiehallinnon tekemiin /tekeillä oleviin yleissuunni-
telmiin. VT23:n oikaisutarve Varkaudessa esitetään yhteystarvetta kuvaavalla nuolimerkinnällä, 
koska siitä ei ole laadittu yleissuunnitelmaa. 
 
Tieliikenteen osalta kantatien 88 Iisalmi-Vieremä tieluokan muutos kantatiestä valtatieksi on esi-
tetty LVM:lle v. 2014, mutta muutos ei ole toteutunut. Varsinaisista tiehankkeista on toteutunut 
parannettava tieyhteys välillä Päiväranta-Vuorela, eli Kallansillat, jotka valmistuivat v. 2014. 
Kuopion keskustan ja Petosen kaupunginosan välille on toteutunut myös Saaristokatu v. 2008. 
Kuvassa 12 on esitetty maakuntakaavassa olevat tieverkkoon kohdistuvat aluevaraukset ja muu-
tosta edistävät merkinnät. Uudet tielinjaukset eivät ole toteutuneet ja useita yleis- ja tiesuunni-
telmia on laadittu, mutta hankkeiden eteneminen odottaa rahoitusta. Uudet eritasoliittymät ei-
vät ole toteutuneet yhtä Varkaudessa olevaa liittymää lukuun ottamatta. 
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Ohjelma  Maapinta-ala Toteuma,  % 2010 Toteuma, % 2016 
suot 4 171                   99 100 
rannat 9 081                   97 99 
lehdot 236    100 100 
vanhat metsät 2 578                   88 98 
valkoselkätikka 257 99 99 
lintuvedet 4 368                   90 90 
Natura1) 26 674                94 99 
1)Natura-alueet sisältävät myös niihin kuuluvien suojeluohjelmien alueiden pinta-alat 
Tiedot: Pohjois-Savon ELY-keskus 2010 ja 2016 
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KAAVA-
MERKINTÄ KUNTA NIMI 

VUODEPAIKAT 
2008/2009 

VUODEPAIKAT 
2016 

MAAKUNTA-
KAAVA 

RM 11.331 Kuopio Rauhalahti  662 - 902 KSMK 
RM 11.332 Kuopio Ritoniemi   KSMK 
rm 11.332 Kuopio Varapäre   KSMK 
rm 11.333 Kuopio Koivumäen kartanomiljöö   KSMK 
rm 11.334 Kuopio Camping Atrain  80 KSMK 
rm 11.335 Kuopio Uudistalo ja Alatalo  10 - 15 KSMK 
RM 13.331 Siilinjärvi Tarina Golf   KSMK 
RM 21.330 Iisalmi Koljonvirta  84 PSMK 2030 
RM 21.331 Iisalmi Runni  200 PSMK 2030 
RM 21.334 Iisalmi Ahmon golfkenttä   PSMK 2030 
RM 32.331 Kuopio Autuaankannas   KSMK 
rm 32.332 Kuopio Marjakartano Hussola  28 KSMK 
RM 34.330 Tervo Eerikkala golf   PSMK 2030 
RM 34.350 Tervo Lohimaa  80 PSMK 2030 
RM 42.332 Kaavi Maarianvaara  54 PSMK 2030 

RM 43.331 Kuopio 

Tahkon matkailualueet, 
Kytösaari, Saunasaari, 
Suurisaari ja Kerssinsaari   PSMK 2030 

RM 43.331 Kuopio 
Tahkon matkailualueet, 
Sääskiniemi-Sieraniemi   PSMK 2030 

RM 43.331 Kuopio 
Tahkon matkailualueet, 
Kalkkisaari ja Kylmäsaari   PSMK 2030 

RM 43.332 Kuopio Tiirinlahti  72 PSMK 2030 

RM 43.333 Kuopio 
Tahkon matkailualueet, 
Aholansaari   PSMK 2030 

RM 43.334 Kuopio Hakoniemi   PSMK 2030 

RM 44.332 Rautavaara 
Ylä-Keyritty / Metsäkarta-
no  178 PSMK 2030 

RM 44.333 Rautavaara Kiparin alue   PSMK 2030 
RM 45.334 Tuusniemi Pahkasalo   PSMK 2030 
RM 52.331 Leppävirta Unnukka-Kalmalahti  400 PSMK 2030 
RM 52.332 Leppävirta Konnus-Koskiniemi   PSMK 2030 
rm1 21.332 Iisalmi Haapaniemen Matkailu  30 - 40 30 - 40 PSMK 2030 
rm1 21.333 Iisalmi Luonto-Savo 36 34 PSMK 2030 
rm1 22.331 Keitele Lossisaari  60 - 72 PSMK 2030 
rm1 22.332 Keitele Savola   PSMK 2030 
rm1 22.333 Keitele Hamulanniemi   PSMK 2030 
rm1 23.330 Kiuruvesi Sininen Helmi 35 25 PSMK 2030 
rm1 24.330 Lapinlahti Jokiniemen matkailu 34 22 - 42 PSMK 2030 
rm1 25.332 Pielavesi Nilakan pirtit 22 18 - 30 PSMK 2030 
rm1 25.333 Pielavesi Villa Kirmakka 36 35 PSMK 2030 
rm1 26.330 Sonkajärvi Keskikosken lomamökit 20 40 PSMK 2030 

rm1 26.331 Sonkajärvi 
Jyrkkä (Ruukintupa ja Club 
Herrala) 50 60 PSMK 2030 

rm1 26.332 Sonkajärvi Lohiranta 54 54 PSMK 2030 
rm1 27.330 Lapinlahti Heikkisen lomamökit 39 38 PSMK 2030 
rm1 27.331 Lapinlahti Puirooniemi 20 20 PSMK 2030 
rm1 27.332 Lapinlahti Susitulli   PSMK 2030 
rm1 27.333 Lapinlahti Villieläinmaa   PSMK 2030 
rm1 28.330 Vieremä Gasthaus Puomila 50 50 PSMK 2030 

rm1 28.331 Vieremä 
Kyrönniemen Hiljaisuuden 
keskus 44 54 PSMK 2030 

rm1 33.334 Rautalampi Pieni Myhi   PSMK 2030 

rm1 33.335 Rautalampi 
Elämysten ja ystävyyden 
kartano 34 - 74 18 PSMK 2030 

rm1 33.336 Rautalampi Korvenkehto lomamökit 12 12 PSMK 2030 
rm1 33.337 Rautalampi Mannisen lomamökit 24 24 PSMK 2030 

rm1 33.338 Rautalampi 
Törmälän loma- ja kurssi-
keskus 44 - 64 60 PSMK 2030 
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rm1 33.339 Rautalampi Willen jahdit 15 15 PSMK 2030 
rm1 41.331 Juankoski Nuottiniemi   PSMK 2030 
rm1 41.332 Juankoski Lomakartano Kivennapa 30 30 PSMK 2030 

rm1 41.333 Juankoski Rissalan kievari 20 20 - 26 PSMK 2030 

rm1 42.333 Kaavi Kaavin Lomakeskus 44 43 PSMK 2030 
rm1 42.334 Kaavi Luikonlahden Lomakylä 22 22 PSMK 2030 
rm1 42.335 Kaavi Viljamaan kartano 20 16 - 24 PSMK 2030 
rm1 42.336 Kaavi Jokelan maatilamatkailu 20 25 PSMK 2030 
rm1 43.336 Kuopio Kuusenkatveen Kievari 30 23 PSMK 2030 
rm1 43.337 Kuopio Louhosareena   PSMK 2030 
rm1 45.332 Tuusniemi Ohtaansalmi   PSMK 2030 
rm1 45.333 Tuusniemi Levälahti   PSMK 2030 
rm1 45.335 Tuusniemi Eräpaimen  16 PSMK 2030 
rm1 45.336 Tuusniemi Happonen / Villisorsa  21 PSMK 2030 
rm1 45.337 Tuusniemi Kaavinkoski Silence Center   PSMK 2030 
rm1 45.338 Tuusniemi Viitakko 50 50 PSMK 2030 
rm1 52.333 Leppävirta Niemilomat 25 30 PSMK 2030 
rm1 52.334 Leppävirta Rantaman lomamökit 44 40 - 48 PSMK 2030 
rm1 52.335 Leppävirta Tulenliekki   PSMK 2030 
rm1 52.336 Leppävirta Vaajasalmen lomamökit 50 56 PSMK 2030 
rm1 52.337 Leppävirta Suoniemi   PSMK 2030 

 

 



51 
 

 

 



52 
 

 

 

 

 



53 
 

 



54 
 

 

 



55 
 

 



56 
 

 



57 
 

 

 



58 
 

 



59 
 

 

 

PSMK:ssa ryhdyttiin KSMK:ta laajemman suoaineiston vuoksi soveltamaan ojitetuilla soilla kol-
miportaista luokitusta. Karttatarkastelun perusteella valitut 130 ojitettua suota luokitettiin 
maastokatselmuksen perusteella seuraavasti:  
 
C (101 kpl) = luonnontilaltaan täysin tai jokseenkin täysin muuttunut, ei merkittäviä suojelullisia 
arvoja havaittu.                
B (26 kpl) = luonnonarvot joltakin osin säilyneet ja alueella joitakin erityispiirteitä, jotka ovat ar-
vokkaita.                             
A (3 kpl) = sellaisia luonnonarvoja, joiden hävittämistä pitäisi välttää eikä kohde sovellu turve-
tuotantoon 
 
Katselmuksessa olleista soista poistettiin ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perus-
teella ympäristösyistä erityisesti A- ja B-luokan kohteita, Tiilikan- ja Keyritynjoen varren soita ja 
muutamien alueiden rajauksia supistettiin. Lisäksi muutamia soita poistettiin maanomistajien 
vaatimuksesta.  
 
Turvetuotantoon soveltuvia alueita osoitetaan Pohjois-Savon maakuntakaavassa 98. Näistä luo-
kan C soita on 89 ja luokan B soita 9 kpl. Luokan A kohteita maakuntakaavassa ei esitetä. Aiem-
min laaditussa Kuopion seudun maakuntakaavassa turvetuotantoon soveltuvia alueita on 16. 
Verrattuna PSMK:n luokitukseen KSMK:n suot sijoittuisivat rämemuuttumina ja turvekankaina 
luokkaan C. Kaavoissa esitetään turvetuotantoa koskevia valuma-alue- ja kohdekohtaisia suun-
nittelumääräyksiä. 
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Luokka A, johon kuuluvia soita kaavassa ei esitetä, vastaa osin 
luonnontilaisuusluokkaa 2. Koska vähän ojitetut tai luonnontilaiset suot (luokat 3-5) olisivat ol-
leet turvetuotantoon VAT:n vastaisia, ne jätettiin maakuntakaavan turvesuoselvityksen ulkopuo-
lelle.
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Voimajohdon linjaus koostuu olemassa olevan 110 kV voimajohdon 
paikalle saneerattavasta osuudesta välillä Toivala-Alapitkä, sekä uuteen johtokäytävään vt5:n 
rinnalle sijoittuvasta osuudesta välillä Toivala-Sorsasalo. 
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tavoitteena on selvittää maakunnan geoenergiapotentiaalia yleispiirteisellä ja yksi-
tyiskohtaisella tasolla. Yleispiirteisellä tasolla tarkoitetaan geoenergiapotentiaalin selvittämistä 
maakunnallisella tasolla (kuva 27), mukaan lukien vuonna 2019 maakuntaan liittyvä Joroisten 
kunta. Yksityiskohtaisella tasolla tarkoitetaan yhdessä kuntien kanssa valittuja, rakentamisen ky-
syntään perustuvia kohdealueita, joiden geoenergiapotentiaalia tulee selvittää maakuntatasoa 
tarkemmalla tasolla. Valitut kohdealueet ovat nykyisiä tai tulevaisuudessa toteutuvia asuin- ja 
työpaikka-alueita. Selvityksessä ovat Pohjois-Savon liiton lisäksi mukana rahoittajina Kuopion 
Energia, Savon voima sekä selvityksen kohdekunnat ja -kaupungit Kuopio, Siilinjärvi ja Iisalmi. 
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VAIHTOEHTO 2: Maakuntakaavan tarkistaminen vaiheittain  
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Maakuntavaltuusto on 21.11.2016 kokouksessaan päättänyt Pohjois-Savon liiton talousarvios-
ta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. Asiakirjassa on vuoden 2017 toiminnan tavoit-
teeksi maakuntakaavoituksen osalta todettu, että kokonaismaakuntakaavan 2040 valmistelu 
aloitetaan. Suunnittelukauden 2017-2019 toiminnan kehittymistä on maakuntakaavan tarkis-
tamisen osalta kuvattu seuraavasti: 
 
”Maakuntakaavan tarkistamisen ensimmäinen vaihe käynnistetään v. 2017. Tässä käynnistettä-
vässä vaihemaakuntakaavassa käsitellään mm. muutoksia Puolustusvoimien alueisiin, valtakun-
nallisiin ja maakunnallisiin maisema-alueisiin, lisäksi osoitetaan uudet soidensuojelutyöryh-
mänehdottamat alueet. Lisäksi kaavassa voidaan päivittää mm. tie-, rata- ja vesiliikennettä kos-
kevat 
maakuntakaavamerkinnät, tarkentaa kauppaa koskevat merkinnät vastaamaan uutta lainsää-
däntöä sekä kumota ne tuulivoimaa koskevat maakuntakaavamerkinnät, jotka Puolustusvoimat 
on todennut mahdottomiksi toteuttaa. 

 
Tavoitteena on, että Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen ensimmäisessä vai-
heessa käsiteltävien teemojen määrä pidettäisiin suppeana niin, että kaava saataisiin vietyä 
maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn jo v. 2019. Tämän vaihemaakuntakaavan laatimi-
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senjälkeen, noin vuonna 2019-2020, aloitettaisiin Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen 
vaiheen laatiminen. Toisessa vaiheessa käsiteltäisiin ne maankäyttöluokat, joita ei tarkasteltu 
ensimmäisessä vaiheessa.” 
 
Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen vireille tulosta kuulutetaan liiton vuosittain laati-
man kaavoituskatsauksen yhteydessä, joka käsitellään maakuntahallituksessa tammikuussa 
2017. 
 

 
 
Maakuntakaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Selvitystarpeena on alustavasti tunnistettu ainakin seu-
raavaa: 
− Aluerakenteellinen tarkastelu 
− Kehittämisperiaatteiden uudistaminen 
− Maakuntakaavan taajama- ja kylämerkintöjen kehittäminen 
− Pohjois-Savon valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
− Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tarkistus 
− Ampumaratoja koskevan selvityksen 2008 tarkistus 
− Pohjois-Savon biotalousalueiden selvittäminen 
− Puuterminaaliselvitys (Metsäkeskuksen hanke 2016-2017)  
− Soidensuojelualueiden täydennys valtion maiden osalta 
− Harju- ja moreenialueiden sekä maa-ainestenoton yhteensovittamista koskeva selvitys 
− Luonnonsuojelu- ja suojelualueiden tarkistaminen 
− Virkistysreittien, ja -alueiden sekä MU-alueiden nykytila ja kehittäminen 
− Pohjois-Savon modernin rakennusperinnön arvotus kuntainventointien perusteella 
− Pohjavesiluokituksen muutos (2019) 
− Geoenergiapotentiaali Pohjois-Savossa 
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