
Karttula

Kuopio

Siilinjärvi

Maaninka

0 10 20 30

Kilometriä

KEHITTÄMISPERIAATTEET

Muutokset  Kuopion seudun maakuntakaavaan (vahvistettu 3.7.2008)
Merkintöjen kuvaukset ja merkintöihin liittyvät kaavamääräykset on esitetty Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030  Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjassa, joka on osa vahvistettavaa maakuntakaavaa.

Tulva-, sortuma-, vyörymävaara-alueet, uusi koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys

Turvetuotanto, uusi koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys

Kulttuuriperintö, uusi koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys

Kehittämisperiaatemerkintöjen muutokset

Kehittämisperiaatemerkintöjen päivittäminen ja yhdenmukaistaminen
Oikeassa yläkulmassa kehittämisperiaatteet -kartassa (1:400 000) esitetyt kehittämisperiaatteet kumotaan. 
Korvaavat merkinnät on esitetty pääkartalla ohessa sekä koko maakunnan alueen käsittävässä Pohjois-
Savon maakuntakaavakartassa. Vahvistetun Kuopion seudun maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnöistä
jäävät voimaan viheryhteystarve -merkinnät ja yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta -merkinnät.

Kuopio, Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, Kuopion keskusta, uusi merkintä

Siilinjärvi, Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, Siilinjärven keskusta, uusi merkintä

Maaninka, yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta  Keskisaaren suuntaan, uusi merkintä

Siilinjärvi, yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta Hanhimäen suuntaan, uusi merkintä
MU 13.271 Hanhimäki, kumotaan.

Siilinjärvi, yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta Kinnulanmäen suuntaan, uusi merkintä
MT 13.232 Vuorela-Toivala, kumotaan.

Kuopio, Vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke, esitystavan ja suunnittelumääräyksen muutos
Vähittäiskaupan ja tilaa vievän erikoistavarakaupan kehittämisen kohdealue (Pitkälahti-Hiltulanlahti) kumotaan.
Esitetty vahvistetussa kaavassa aluevarauksena, siirtyy kehittämisperiaatemerkintöihin ja
suunnittelumääräystä muutetaan.

MA1-v 12.618 Leppälahti-Kuivaniemi maisema-alue, koulu, statuksen muutos
MA 12.618 Leppälahti-Kuivaniemi maisema-alue, koulu kumotaan.
(alue muuttuu maakunnallisesti merkittävästä valtakunnallisesti merkittäväksi)

MA1-v 12.620 Tuovilanlahti, rajauksen supistaminen
Kumotaan laajempana osoitettu MA-v 12.620 Tuovilanlahti.

MA1 12.630 ja MA1 13.623 Maaningan- Lapinlahden kulttuurimaisemat, uusi maakunnallisesti
merkittävä maisema-alue
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventointi 

MA1 13.609 Räimä-Haapalahti-Väänälänranta-kulttuurimaisema, statuksen muutos
MA-v 13.609 Räimä-Haapalahti-Väänälänranta-kulttuurimaisema kumotaan.
(alue muuttuu valtakunnallisesti merkittävästä maakunnallisesti merkittäväksi)

MA1 13.622 Räimä-Haapalahti-Väänälänranta, uusi maisema-alue
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventointi 

MA1 32.606 Syvänniemen kulttuurimaisema, statuksen muutos
MA-v 32.606 Syvänniemen kulttuurimaisema kumotaan.
(alue muuttuu valtakunnallisesti merkittävästä maakunnallisesti merkittäväksi)

ge -merkinnän kuvauksen ja suunnittelumääräyksen muutos: ge 11.660 Leppäranta,
ge 11.662 Horkanlahti-Korholankangas, ge 12.660 Keskisaari, ge 13.660 Kasurila ja
ge 13.661 Kärängänmäki
Kumotaan vahvistetussa kaavassa ollut merkinnän kuvaus ja suunnittelumääräys.

ge 11.661, Ritoniemi, rajauksen laajentaminen ja merkinnän kuvauksen muutos
MY 11.271 ja MY 11.300 kumotaan niiltä osin kuin ne sijaitsevat laajennetulla alueella ge 11.661. 

ge 32.660 Ruuhilamminkangas, uusi merkintä

ge 32.661 Kalakukkokangas, uusi merkintä

pv1 11.667 Kukonharju-Vaaralampi, uusi merkintä

pv1 12.653 Pyssymäki, uusi merkintä

pv1 32.658 Airaksela, uusi merkintä

el 13.905  Lentokentäntien lentoliikenteen erityisalue, uusi merkintä

11.1000 Kuopion keskustan kulttuuriympäristö, alueeseen kuuluvien merkintöjen muutokset
Kuopion keskustan kulttuuriympäristöön kuuluvien merkintöjen muutokset on esitetty 
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjan liitekartalla 1.

MA1-v 11.611 Haminalahden kulttuurimaisema, rajauksen supistaminen
Kumotaan laajempana osoitettu MA-v 11.611 Haminalahden kulttuurimaisema.

MA1 11.627 Haminalahti, uusi maisema-alue
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden ja
maisemanähtävyyksien päivitysinventointi

MA1 11.628 Västinniemen ympäristö, uusi maisema-alue
Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden ja
maisemanähtävyyksien päivitysinventointi

A1 11.001, Keskeinen kaupunkialue, laajennus Matkus:
LM 11.010 Matkus kumotaan.

kme 13.003 Vuorelan liikekeskus, uusi merkintä

LM/TP1 11.010 Itä-Suomen logistiikkakeskus, uusi merkintä:
LM 11.010 Matkus ja sen alueella olevat uusi ratalinja ja uusi asema kumotaan. 
TP 11.813 kumotaan niiltä osin kuin se sijaitsee LM 11.010 Kylmämäen alueella.

TP -alueiden merkintätavan ja suunnittelumääräyksen muutos:
TP 11.811 Kumpusaari, TP 11.814 Päiväranta, TP 11.815 Kolmisoppi, 
TP 11.816 Levänen, TP 13.810 Toivala. Alueet osoitetaan TP1 -alueina.
Kumotaan TP 11.811 Kumpusaari, TP 11.814 Päiväranta, TP 11.815 Kolmisoppi, 
TP 11.816 Levänen, TP 13.810 Toivala 

TP1 11.816 Levänen, laajennus
A 11.001 kumotaan niiltä osin kuin se sijaitsee TP1 11.816 -alueella.

t/kem 11.802 Powerflute Oyj - Savon sellu, merkinnän kuvauksen muutos

MT 13.231 kumotaan Viitostien itäpuolelta.

MY1 11.305 Vasaraniemi, laajennus
Kumotaan MY 11.305 Vasaravuori

MY1 12.294 Karhuvuori-Seiväsmäki, uusi merkintä

my1 12.295 Väljänkukkulat, uusi merkintä

my1 32.294 Iso Kalakukko, uusi merkintä

MY1 32.295 Ollinsalo-Jouhtenisenkankaat, uusi merkintä

EO2 13.681 Vuorimäki, uusi merkintä

EO2 32.681, Jouhtenisenkangas, rajauksen supistaminen ja osoittaminen
EO2 -merkinnällä:
EO 32.681, Jouhtenisenkangas, kumotaan.

SL 12.545 Patajärvi ja Patalahti, laajennus

sl 12.554 Havukkavuori, uusi merkintä

SL 32.544 Kauppisenneva, sijainnin korjaus

sr 12.610 Maaningan kirkko, uusi merkintä
Suunnittelumääräyksen muutos

Parannettava seututie ja tieluokan muutos valtatiestä seututieksi Jännevirran sillan kohdalla, uusi merkintä.
Kumotaan seututiemerkintä vastaavalta tieosuudelta.

Savon rata, muutos pääradasta kaksiraiteiseksi rataosuudeksi
Kumotaan pääratamerkintä.

Uusi laivaväylä -merkintä Maaningan alueella (Väisälänmäen kiertävä väylä)

Ohjeellinen sähkönsiirtolinja 400 kV ja 110 kV/2 Siilinjärven kaivostoimintojen alueella, uusi merkintä

Sähkönsiirtolinja -merkinnän muuttaminen ohjeelliseksi sähkönsiirtolinjaksi 110 kV välillä Suonenjoki
Karttulan kirkonkylä
Kumotaan sähkönsiirtolinja -merkintä ko. väliltä

Päävesijohtolinja, uusia merkintöjä

Muinaismuistokohteet, uudet merkinnät:
sm 11.610-625 (Kuopiossa 16 kpl), sm 12.597-604 (Maaningalla 8 kpl)
sm 13.602-613 (Siilinjärvellä 12 kpl), sm 32.319-336 (Karttulassa 18 kpl)

EJ 11.791 Heinälamminrinne (Kuopion jätekeskus) merkinnän kuvauksen muutos

ej 11.792 Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus, uusi merkintä

en 11.001 Haapaniemen voimalaitos, uusi merkintä

en 11.002 Kumpusaaren voimalaitos, uusi merkintä

ea1 12.201 Leinolanlahden ampumarata, uusi merkintä

ea1 13.200 Raasion ampumarata, uusi merkintä

e2 11.757 Biotieteiden laitos, uusi merkintä

e2 11.767 Suovunkosken kalanviljelylaitos, kumoaminen

e2 12.753 Myhkyri Oy, uusi merkintä

j Neuronin jätevedenpuhdistamo, uusi merkintä

Valtatie 5 eritasoliittymien sijainnin tarkistus Kuopion keskustan kohdalla
Yksi uusi eritasoliittymä -merkintä ja yhden eritasoliittymä -merkinnän kumoaminen.

C 11.100, Kuopion keskustatoimintojen alue, suunnittelumääräyksen muutos

A1 11.001, Keskeinen kaupunkialue, laajennus Pieni-Neulamäki:
EP/A 11.790 Pieni Neulamäki kumotaan.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030
 muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksynyt  8.11.2010

Ympäristöministeriö vahvistanut  7.12.2011

__________________ 
Markku Rossi
maakuntahallituksen pj.

__________________    
Kari Rajamäki        
maakuntavaltuuston pj.

__________________    
Paula Qvick             
suunnittelujohtaja

Pohjakartta-aineisto     Maanmittauslaitos lupanro 60/MML/10
Muut aineistot:
    Pohjois-Savon liitto
    Suomen ympäristökeskus
    Liikennevirasto
    Museovirasto
Aineistojen kopiointi ilman lupaa on kielletty.

Maakuntakaavamerkintöjen kuvaukset ja merkintöihin liittyvät määräykset on esitetty
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjassa, joka on osa vahvistettavaa maakuntakaavaa.

Taajamien kulttuuriympäristöihin kuuluvat alueet ja kohteet on esitetty maakuntakaavan
taajamakohtaisissa kartoissa (liitekartat 1 ja 2) Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjassa.

Turvetuotantoa koskevassa suunnittelumääräyksessä mainitut valuma-alueet on esitetty turvetuotantoa koskevassa
kartassa (liitekartta 3) Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjassa.
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