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Asia Maakuntakaavan vahvistamista koskeva valitus

Valittaja Matti Eestilä, Kuopio

Päätös, josta valitetaan

Ympäristöministeriön päätös 3.7.2008 n:o YM5/5222/2006

1. Maakuntavaltuuston päätös

Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto on 23.8.2006 ( 7) tekemällään
päätöksellä hyväksynyt Kuopion seutukunnan kattavan Kuopion seudun
maakuntakaavan. Maakuntakaavalla korvataan alueella voimassa olevat
seutukaavat Karttulan, Kuopion, Maaninganja Siilinjärven alueilta.
Maakuntahallitus on saattanut maakuntavaltuuston päätöksen ympäris
töministeriön vahvistettavaksi.

2. Asian käsittely ympäristöministeriössä, siltä osin kuin nyt on kysymys

Matti Eestilä on valituksessaan vaatinut tilan Fagernäs RN:o 1:39 omis
taj ana, että maakuntakaavasta poistetaan yhdyskuntarakenteen laajene
missuuntaa Laivonsaareen osoittavat nuolimerkinnät. Merkintä on pois
tettava vähintään Niuvanniemen alueelta.

Vaatimustensa tueksi Eestilä on esittänyt muun muassa seuraavaa:

Laivonsaaren etelä- ja itäosanjättämisen kaavassa valkoiseksi alueeksi
tulisi osoittaa, ettei alueeseen kohdistu maakunnallisia tarpeita. Maakun
takaava-asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että maakuntakaavaprosessissa
tutkituissa rakennevaihtoehdoissa Laivonsaari osoitetaan uutena kasvu
alueena. Lisäksi rakennevaihtoehtoj en yhdistelmämallissa Laivonsaaren
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etelä- ja itäosaan on merkitty kerrostaloaluettaja kuntakeskusta tarkoit
tava aluevaraus. Yhdistelmämallin mukaan Laivonsaareen on suunniteltu
siltayhteyttä Neulaniemestä ja Niuvanniemen alueelta.

Fagernäsin tila kuuluu Niuvanniemen sairaalan alueeseen, joka on ympä
ristöministeriön 5.9.1994 tekemällä päätöksellä suojeltu valtion omista
mien rakennusten suojelusta aiinetun asetuksen (480/1985) nojalla.
Alue sisältyy lisäksi Museoviraston vuodelta 1993 olevaan valtakunnalli
sesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä koskevaan julkaisuun.
Eestilä on tilan ostajana suostunut vapaaehtoisesti alueen suojeluunja
yhteistyössä Museoviraston kanssa kunnostanut alueella olevia raken
nuksia ja saattanut maiseman sen historialliseen asuun.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa tarkoittava nuolimerkintä Niu
vamiiemestä Laivonsaareen merkitsisi uuden tien rakentamista tilan alu
eelle sekä siltapenkereenja sillan rakentamista Niuvanniemen alueen
välittömään läheisyyteen.

Nuolimerkinnällä Niuvanniemen alueelta Laivonsaareen on tarkoitus
välttää maakuntakaavan laatimisen yhteydessä maakuntakaavan sisältö
vaatimuksia koskevat kysymykset ja selvitykset, jotka olisi tullut tehdä,
mikäli Laivonsaari olisi maakuntakaavassa osoitettu 4 200:n asukkaan
asuntoalueeksi ja siltayhteys Niuvanniemestä Laivonsaareen olisi mer
kitty näkyviin.

Maakuntakaava-aineisto ei sisällä lain edellyttämiä selvityksiä siltä va
ralta, että maakuntakaavan mukaan maakunnallisesti merkittävimpiin
kuuluva uusi asuntoalue toteutettaisiin Laivonsaaressa vuoteen 2030
mennessä. Nuolimerkintä, joka myöhemmin voitaisiin ottaa yksityiskoh
taisemman kaavoituksen perustaksi, ei perustu riittäviin eikä edes lain
edellyttämiin selvityksiin.

Niuvanniemen suojelualueen lisäksi olisi tullut ottaa jo tässä vaiheessa
huomioon Laivonsaaren Natura 2000 -verkostoon sisällytetty alue.

3. Ympäristöministeriön ratkaisu

Ympäristöministeriö on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin
nyt on kysymys, hylännyt Matti Eestilän valituksen.
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Ympäristöministeriö on perustellut ratkaisuaan tältä osin seuraavasti:

Ympäristöministeriö on viitannut päätöksessään kohdassa 4.2.3 Neula
niemen seudun mökkiläiset ry:n valituksen johdosta lausuttuun, jossa on
todettu muun ohella seuraavaa:

Maakuntakaavassa on yhdyskuntarakenteen laaj eneniissuuntaa koske
valla nuolimerkinnällä osoitettu sellaiset taaj aniien yhdyskuntarakenteen
kehittämisen kannalta tavoiteltavat tulevaisuuden päälaajenemissuunnat,
joilla voidaan katsoa olevan maakunnallistaja seudullista merkitystä.
Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä. Merkintää voidaan maakunta
kaavassa käyttää esimerkiksi silloin, kun taajamatoimintojen muutos ja
tavoitteellinen alueraj aus on tarkoituksenmukaista osoittaa yleiskaavalla,
mutta on olemassa seudullista intressiä laajenemissuumian ohjaukseen.
Kehittämisperiaatemerkintä mahdollistaa alueeseen kohdistuvien eri tar
peiden kuten asumisen, vapaa-ajan asumisen, virkistyksenja suojelun
tarkemman selvittämisen sekä yhteen sovittamisen yksityiskohtaisem
massa suunnittelussa.

Kaupunkirakenteen ulottamista Laivonsaaren eteläosaan on sen sijainnin
vuoksi pidettävä Kuopion yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksen
mukaisena. Saaressa sijaitsevan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alu
een (SL 11.505) luontoarvot voivat kuitenkin asettaa rajoituksensa yksi
tyiskohtaisemmalle suunnittelulle, jossa yhteydessä on tehtävä Natura
arviointi. Tämä seikka on todettu myös maakuntakaavaa laadittaessa
tehdyn rakennevaihtoehtojen vaikutusarvioinnin yhteydessä. Luontoar
vojen kannalta herkän sijainnin vuoksi yhdyskuntarakenteen laajenemis
suuntaa Laivonsaaren eteläosaan on pidettävä myös seudullisesti tai
maakunnallisesti merkittävänä.

Merkintään liittyy tältä osin yksityiskohtaisemman suunnittelun reunaeh
toina suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen taajamatoimintojenja
liikennejärjestelyiden suunnittelussa on otettava huomioon, etteivät alu
een Natura 2000 -verkostoon kuulumisen perusteena olevat luonnon-
arvot luonnonsuojelulain 65 § :n tarkoittamalla tavalla merkittävästi hei
kenny. Suunnittelussa on lisäksi erityisesti otettava huomioon vaikutuk
set alueen kulumiseen ja pintavalumasuhteisiin.

Niuvan alue ja Laivonsaaren eteläosa kuuluvat myös Puijon valtakunnal
lisesti merkittävään maisema-alueeseen (MA-v 11.610), jota koskevaan
merkintään liittyy edellä selostettu suunnittelumääräys. Niuvan alue on
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myös edellä mainitun inventoinnin mukainen valtakunnallisesti merkit
tävä rakennettu kulttuuriympäristö. Niuvan alueella on valtion omista
mien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla suo
jeltu kolme rakennettua aluetta. Niuvan alue on maakuntakaavassa osoi
tettu myös rakennussuojelualueena (SR 11.601). Merkintään liittyvän
suunnittelumääräyksen mukaan alueen tai kohteen suunnittelussa ja käy
tössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava
merkittävien kulttuuriarvoj en ja ominaispiirteiden säilyminen. Alueen
suunnittelussa on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskuksesta
ja Museovirastolta. Jos yhdyskuntarakennetta laajennetaan Laivonsaa
reen, yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan myös muun
muassa kunnallistekniikan ja liikenteen j ärj estämismahdollisuudet Lai
vonsaareen tarkempien selvitysten ja vaikutusarviointien perusteella ot
taen huomioon maakuntakaavan ohj ausvaikutus.

Ympäristöministeriö on lisäksi todennut seuraavaa:

Mikäli Kuopion seudun yhdyskuntarakennetta on tarkempien selvitysten
ja vaikutusten arviointien perusteella mahdollista laajentaa Laivonsaaren
eteläosaan, yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisuuden sekä ympä
ristön ja talouden kannalta kestävän liikenteen järj estelyjen on katsottava
edellyttävän, että yhteys saareen on myös Niuvasta.

Eestilän omistukseen siirtyneellä Fagemäsin tilalla RN:o 1:39 sijaitseva
entisen maatilan alue on eräiden muiden Niuvanniemen alueella sijaitse
vien rakennettujen alueiden ohella suojeltu valtion omistamien rakennus
ten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla ympäristöministeri
ön päätöksellä vuonna 1994. Suojelupäätöksessä on määrätty, että Niu
vanniemen aluekokonaisuutta kehitettäessä ja hoidettaessa tulee kiimiit
tää erityistä huomiota rakennetun ympäristön ja luonnonmaiseman väli
seen tasapainoon ja vapaina avautuvien maisemien säilyttämiseen ja alu
een ominaispiirteiden vahvistamiseen.

Yhdyskuntarakenteen laaj enemissuuntaa tarkoittavaan nuolimerkintään
sisältyy edellä kohdassa Neulaniemen seudun mökkiläiset ry:n valituk
sen johdosta annetussa lausumassa selostettu kulttuuriympäristön arvo
jen huomioon ottamista koskeva vaatimus maiseman, rakennushistorian
ja historian osalta. Eestilän omistaman tilan alue sijaitsee myös maakun
takaavan rakennussuoj elualueella (SR 11.601) sekä kulttuurimaiseman
tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeällä alueella,
joita tarkoittaviin merkintöihin liittyvät myös edellä selostetut suunnitte
lumääräykset.

2390/1/08-SL



5(11)

Rakennussuoj elupäätökseen liittyvien suoj elumääräysten ohella Laivon
saareen johtavan yhteyden yksityiskohtaista suunnittelemista ohjaavat
suunnittelumääräykset turvaavat Eestilän omistaman tilan entisen maati
lan alueen suojeluarvojen huomioon ottamisen. Maakuntakaava täyttää
tältä osin maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n sisältövaatimukset muun
muassa maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimisen osalta eikä ole muu
toinkaan lainvastainen. Maakuntakaavasta ei tältä osin myöskään aiheu
du Eestilälle maanomistaj ana kohtuutonta haittaa.

4. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Matti Eestilä on valituksessaan vaatinut, että maakuntakaavasta poiste
taan yhteiskuntarakenteen laajenemissuuntaa osoittava nuolimerkintä
Niuvanniemen alueelta Laivonsaareen. Toissijaisesti Eestilä on vaatinut,
että kaavamerkimiän paikkaa täsmennetään siten, että valituksen liit
teestä ilmenevä kulttuurihistoriallinen maisema jää laaj enemissuunta
alue-merkinnän ulkopuolelle.

Eestilä on valituksensa perusteluissa uudistanut aiemmin lausumansa
sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Ministeriön päätöksessä on virheellisesti todettu, että Bestilä olisi suostu
nut vapaaehtoiseen suojeluun tilan ostajana. Kauppakirjassa ostaja on
ilmoittanut vain olevansa tietoinen, että kohde on ollut suojeltu sen olles
sa valtion hallinnassa. Ostaja ei siten ole tehnyt valtion kanssa minkään
laista suojelusopimusta. Ostajan ja Kapiteeli Oy:n välinen sopimus ei voi
sitouttaa ostajaa kolmannen osapuolen vaatimuksiin ilman erillistä sopi
musta. Ostaja on sitoutunut rakennussuoj elulain mukaisiin suojelupää
töksiin vain siten, ettei hän hae korvausta Kapiteeli Oy:ltä. Tämän joh
dosta Pohjois-Savon ympäristökeskus on järjestänyt neuvottelun, jonka
tarkoituksena oli rakennusten suojelu rakennussuojelulain nojalla. Neu
vottelun tuloksena on sovittu, että ympäristökeskus ei ryhdy rakennus
suoj elulain mukaisiin toimenpiteisiin, vaan kohde suoj ellaan asemakaa
valla sitten, kun alueelle laaditaan asemakaava. Eestilä on tässä vaihees
sa sitoutunut vapaaehtoiseen suojeluun, kun kulttuurihistoriallinen koko
naisuus oli turvattu. Kuopion kaupunki on tämän johdosta säästänyt noin
1,5 miljoonaa euroa, joka ostajalta on kulunut aiemmin suojeltujen koh
teiden kunnostukseen. Neuvottelutuloksen tulee näkyä myös tämän jäl
keen laaditussa maakuntakaavassa Fagernäsin tilan osalta.

Ympäristöministeriö on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa
esittänyt, että valitus hylätään. Ympäristöministeriö on viitannut vahvis
tamispäätöksessä lausuttuunja esittänyt muun ohella seuraavaa:
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Eestilä omistaa Fagernäsin tilan RN:o 1:39. Tämä Niuvanniemen sairaa
la-alueella sijaitseva maatilan alue on suojeltu eräiden muiden sairaala-
alueen rakennettuj en alueiden ohella ympäristöministeriön päätöksellä
vuonna 1994 (asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta
480/1985). Suojelupäätöksessä on määrätty muun muassa, että Niuvan
niemen aluekokonaisuutta kehitettäessä ja hoidettaessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota vapaina avautuvien maisemien säilyttämiseen ja alu
een ominaispiirteiden vahvistamiseen. Suojelupäätös sitoo myös nykyistä
omistajaa.

Eestilä on hankkinut Fagemäsin tilan 30.10.2003 päivätyllä kauppakir
jalla Kapiteeli Oy:ltä. Eestilä on valituksessaan esittänyt, että ympäristö-
ministeriön päätöksessä on todettu virheellisesti hänen suostuneen va
paaehtoisesti ostajana tilan suojeluun. Eestilän väitteen paikkansa pitä
vyys ei sinänsä ole maakuntakaavan ratkaisun kannalta merkityksellinen.
Maakuntavaltuuston päätöksestä tekemässään valituksessa Eestilä on
kertonut Fagemäsin tilan ostaj alla ilmoittaneensa vapaaehtoisen suostu
muksensa alueen suojeluun.

Maakuntakaavassa yhdyskuntarakenteen laaj enemissuuntaa tarkoitta
valla nuolimerkinnällä on osoitettu yhdyskuntarakenteen kehittämisen
kannalta tavoiteltavana laajenemissuuntana muun muassa Laivonsaaren
eteläosa. Tämä laajenemissuunta on osoitettu sekä Niuvasta että Neula
niemestä. Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä. Mikäli Kuopion seu
dun yhdyskuntarakennetta tarkempien selvitysten ja vaikutusten arvioin
tien perusteella on mahdollista laajentaa Laivonsaaren eteläosaan, edel
lyttää yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaisuus sekä ympäristön ja
talouden kannalta kestävät liikenteen järjestelyt, että yhteys saareen on
voitava suunnitella myös Niuvasta.

Yhdyskuntarakenteen laaj enemissuuntaa osoittava nuolimerkintä sivuaa
Niuvassa suojeltua Niuvanniemen aluetta. Maakuntakaavan merkintöjä
tulkitaan sen yleispiirteisen luonteen mukaisesti. Erityisesti kehittämis
periaatemerkintöjen tulkinta on yleispiirteistä muun muassa jonkin toi
minnon sijoittumisen osalta, mutta tulkinnassa on kuitenkin otettava
huomioon aluetta koskevat muut maakuntakaavan merkinnät ja niihin
liittyvät määräyksetYhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa tarkoitta
vaan nuolimerkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen
suunnittelussa on otettava huomioon Niuvan valtakunnallisesti merkittä
vän kulttuuriympäristön (SR 11.601) arvot maiseman, rakennushistorian
ja historian osalta ja Puijon maisema-alueen arvot (MA-v 11.610).
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Eestilän omistama tila sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla rakennus
suojelualueella (SR), joka käsittää Niuvanniemen sairaala-alueeseen
kuuluvan kolmen rakennetun alueen kokonaisuuden. Merkintään liitty
vän suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja käytössä on
otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkit
tävien kulttuuriarvoj en ja ominaispiirteiden säilyminen. Alueen suunnit
telussa on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukseltaja Mu
seovirastolta. Lisäksi tämä maakuntakaavan rakennussuojelualue sisältyy
maakuntakaavassa osoitettuun kulttuurimaiseman tai maiseman vaalimi
sen kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen (MA-v, Puijon maise
ma-alue). Tähän merkintään liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan
alueen suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueen tai maise
man ja rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu.
Alueen erityispiirteitä tulee vaalia. Valtakunnallisesti merkittävien aluei
den suunnittelussa on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskuk
selta ja Museovirastolta.

Aluetta koskevan rakennussuojelupäätöksen ohella, kun otetaan myös
huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyys, maakuntakaavan merkinnät
ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset turvaavat Laivonsaareen johta
van yhteyden mahdollisen suunnittelun Niuvasta Niuvanniemen alueen
kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottavalla tavalla. Valituksessa ei
ole esitetty syytä päätöksen muuttumiseen tai kumoamiseen.

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on selityksessään esittänyt muun
ohella seuraavaa:

Pohjois-Savon liitto päätyi vuonna 2004 yhdistelmärakennemalliin vaih
toehtoj en ja niiden nähtävilläolokierroksenjälkeen. Yhdistelmärakenne
mallissa tavoiteltiin Laivonsaarenja Neulaniemen alueelle 4 200 asukas
ta. Pieni Neulamäki on osoitettu selvitysalueena. Tämän jälkeen on tee-’
tätetty VTT:llä ja Suunnittelukeskuksen Kuopion toimistolla tarkemmat
vaikutusarvioinnit yhdistelmärakennemallista (A:4 1, Kuopion seudun
maakuntakaava, yhdistelmärakennemallin vaikutukset). Arvioinnissa to
detaan, että mikäli Pieni Neulamäki, Neulaniemi ja Laivonsaari otetaan
asuinaluekäyttöön, voi syntyä tilanne, missä pitkällä aikavälillä Natura
alueen Kolmisoppi-Neulamäki luontoarvot eräiltä osin heikkenevät mer
kittävästi. Ympäristöviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa on
noussut esiin myös Laivonsaaren Natura-alueen osalta luonnonsuojelu
lain 65 §:n mukainen arviointi. Kuopion kaupunki on nähnyt Laivonsaa
renja mahdollisen Pienen Neulamäen (Puolustusvoimien alue) toteutta
misen olevan tarpeen vasta vuoden 2025 jälkeisenä ajankohtana, joten
Laivonsaaren ja Kolmisoppi-Neulaniemen Natura-arvioinnin aika olisi
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kaupungin mielestä ollut liian varhainen. Maakuntakaavassa alueiden
osalta osoitettiin Laivonsaaren Natura-alue ja yhdyskuntarakenteen
laaj enemissuuntanuolet, joiden suunnittelumääräyksissä on määritelty
alueiden käyttöönottoon liittyvät ehdot niin luonnonsuojelun kuin
kulttuuriympäristön arvojen osalta.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaa koskeva nuolimerkintä on ke
hittämisperiaatemerkintä. Mikäli Kuopion seudun yhdyskuntarakennetta
tarkempien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella on mahdol
lista laajentaa Laivonsaaren eteläosaan, edellyttävät yhdyskuntaraken
teen tarkoituksenmukaisuus sekä ympäristön ja talouden kannalta kestä
vät liikenteen järjestelyt, että yhteys saareen on voitava suunnitella myös
Niuvasta.

Matti Eestilä on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että ympäris
töministeriö on virheellisesti todennut, että hänen omistamansa maatila
kiinteistön alue olisi edelleen suojeltu asetuksen, joka koskee valtion
omistamia kiinteistöjä, perusteella. Valittaja ei ole tehnyt valtion kanssa
suojelusopimusta. Koska myös Museovirasto katsoo, että Eestilä on si
toutunut ilman suostumustakin kolmannen osapuolen tekemiin päätök
siin, asiasta on tarvittaessa haettava oikeuden päätös. Eestilä on kuiten
kin tehnyt Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen, jolla hän on vapaa
ehtoisesti sitoutunut suojelemaan kysymyksessä olevan kohteen edel
lyttäen, että alue suojellaan asemakaavalla, kun alueelle myöhemmin
laaditaan asemakaava. Koska kysymyksessä on Kuopion seudun maa
kuntakaava, sopimus on otettava huomioon maakuntakaavaa laaditta
essa.

Maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen järjestetyssä palaverissa Kuopi
on kaupunki on esittänyt tien ja sillan rakentamista keskelle Eestilän
omistamaa kiinteistöä. Ministeriön viittaamille maakuntakaavaan sisälty
ville määräyksille ei annettu merkitystä tässä yhteydessä. Kuopion kau
punki ei myöskään ole ollut halukas sopimaan edes siitä, missä tieyhteys
ja silta eivät voisi sijaita.

Matti Eestilä on lisäkirjoituksessaan esittänyt muun ohella, että kaupunki
on pyydetyssä alueen kaavasuunnitelmia koskevassa lausunnossaan vii
tannut valtuuston päätökseen 17.12.2007, jolla pyritään ohjaamaan alu
een säilyttämistä. Lausunnossa on kuitenkin esitetty sillan paikka valitta
jan omistaman maatilan kohdalle, vaikka maakuntakaava on tältä osin
valituksenalainen. Myös alueen kehittämistä koskevassa palaverissa
24.2.2009 luovutettujen asiakirjaluonnosten mukaan sillan paikka on
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yksiselitteisesti määritelty. Suunnitelmissa oli myös otettu kantaa siihen,
miten sairaala-aluetta supistettaisiin. Eestilänja Niuvan mielisairaalan
johdon järjestämässä palaverissa on ilmennyt, että sairaalan johtoa ei ole
informoitu Kuopion kaupungin toimesta kaavoitus- tai sillanrakennusasi
oiden osalta. Sairaalan johto on luovuttanut Eestilälle Stakesin 16.8.2000
tekemän raportin ja todennut, että jo raportissa oli sovittu, että ennen
kaavoitusta alueelta tehdään sosiaalisten vaikutusten arviointi. Sairaalan
johdon käsityksen mukaan tämän olisi tullut koskea myös maakuntakaa
vaa. Keskustelussa’Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtajan kanssa on
puolestaan käynyt ilmi, ettei hänellä ole ollut tietoa kyseisestä Stakesin
raportista. Alueen kulttuurihistoriallisen arvon ja Maa ja Vesi Oy:n
1990-luvun alkupuolella laatiman kielteisen sillan rakentamista koske
van raportin vuoksi Pohjois-Savon liitto on ehdottanut nuolen poistamis
ta viranomaisneuvotteluissa, mutta kaupungin kaavoituspäällikkö on
vastustanut tätä. Yleiskaava-arkkitehdin kanssa käydyissä keskusteluissa
on ilmennyt, ettei Stakesin raporttia ole voitu ottaa huomioon, koska se
ei ole ollut hänen käytettävissään. Myöskään kaupunginhallituksen jäse
net eivät ole saaneet tutustua kyseiseen raporttiin. Jo tässä vaiheessa olisi
ollut syytä tehdä laajempi vaikutusten selvitys, kun Stakesin arviokin an
taisi siihen aihetta.

5. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. Ympäris
tomuusteriön päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaän huomioon edellä ilmenevät ympäristöministeriön päätöksen
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perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, ympäristöminis
teriön päätöksen muuttamiseen ei, kun otetaan huomioon maankäyttö- ja
rakerinuslain 31 § ja 188 § :n 3 momentti, ole perusteita.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Esa Aalto Kari Kuusiniemi

Tuula Pynnä Hannu Ranta (t)

Maarit Pekkanen

Asian esittelijä,
oikeussihteeri Petteri Leppikorpi
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JAKELU Päätös Matti Eestilä, oikeudenkäyntimaksu 204 euroa
Jälj ennös Ympäristöministeriö

1)Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon ympäristökeskus

?‘/

Jäljennöksen oikeaksi todistaa.
Paikka ja aika kuin yllä.

Toimistosihteeri San Lindgren
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