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KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 
 
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet 
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai raken-
tamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman 
tai vyörymän vaaraa. Tulvariskialueet tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Turvetuotanto 
Valuma-alueilla 4.56 (Koskenjoki), 4.57 (Luupuvesi), 4.66 (Tiilikkajoki) ja 4.67 (Keyritynjoki) ja 14.7 (Rau-
talammin reitin vesistöalue) on kiinnitettävä huomiota turvetuotantoalueiden toiminnan järjestämiseen 
ja ajoitukseen siten, ettei toiminnan aiheuttaman kuormituksen yhteisvaikutus aiheuta veden laadun 
heikkenemistä. Valuma-alueet on esitetty maakuntakaavan turvetuotantoa koskevassa liitekartassa 3 
tämän asiakirjan lopussa. 
 
Kulttuuriperintö 
Alueidenkäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota arkeologiseen kulttuuriperintöön ja kulttuu-
riympäristöinventointien päivitysinventointeihin erityisesti 1960-luvun ja sitä nuoremman rakennuspe-
rinnön osalta. 
 

KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT 
 

 

 

 
VIITOSTIEN KEHITTÄMISVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030:ssa määritelty val-
tatien 5 kehittämisvyöhyke Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupunkien vaikutusaluei-
neen. Vyöhyke on osoitettu myös Etelä-Savon maakuntakaavassa. 
 
Suunnittelumääräys: Valtatien 5 kehittämisvyöhykettä kehitetään kansainvälisenä ke-
hitys- ja  liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota yritystoiminnan edistämiseen, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, lii-
kenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun. Liikennekäytävän 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös ekologisten yhteyksien jatkuvuus. Maan-
käytön suunnittelussa on otettava huomioon lentoliikenteen, korkealuokkaisen maan-
tie- ja  rautatieliikenteen sekä energia- ja tietoliikennelinjojen tilavaraukset ja rajoituk-
set ympäröivälle maankäytölle.  
 
Vyöhykkeellä tulee turvata sujuvan ja turvallisen liikenteen vaatimukset sekä edellytyk-
set taajamajunaliikenteen kehittämiselle. Valtatien 5 ja Savonradan kehittämistarpei-
den selvitys Kuopion ja Iisalmen välillä olisi tehtävä yhteishankkeena. Liikenneväylien 
kehittämisessä on otettava huomioon, että valtatie 5 kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN 
-tieverkkoon ja on osa suunniteltua valtakunnallista runkotieverkkoa. 
 
Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueita koskee seuraava suunnittelumää-
räys: 
Vyöhykkeellä on alue- ja yhdyskuntarakenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tar-
vetta, jonka yhteydessä määritellään tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoi-
tus, yhteensovittaminen sekä yksityiskohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja suun-
nittelutarpeet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen 
toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdys-
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kuntarakennetta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä vähentämään lii-
kennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen edellytyksiä. Vyöhykkeen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on otettava huomioon seudullisen yhteistyön tarpeet erityisesti liikennejärjestelmä-
suunnittelussa. 
 
Kuopion seutua koskee lisäksi seuraava suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnitte-
lussa tulee turvata Kuopion seudun keskusta-alueen kehittyminen valtakunnallisesti 
vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi kou-
lutuksen, osaamisen, yritystoiminnan, kaupallisten, erityisesti erikoiskaupan palvelujen 
sekä matkailu- ja vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Alueen kehittämisessä ja maankäytön 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen, joukkoliikenteen, 
raideliikenteen ja vesiliikenteen edistämiseen siten, että siirtymiset eri kulkumuotojen 
välillä ovat joustavat. 
 

 

 

 
ITÄ-LÄNSI KEHITTÄMISVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan Maakuntasuunnitelma 2030:ssa määritelty itä-länsi -kehittä-
misvyöhyke, joka jatkuu läpi Pohjois-Savon.  
 
Suunnittelumääräys: Itä-länsi -kehittämisvyöhykettä kehitetään kansainvälisenä liiken-
nekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota lii-
kenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liiken-
neympäristön laatuun. Liikennekäytävän suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös 
ekologisten yhteyksien jatkuvuus.  Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomi-
oon energia- ja tietoliikennelinjojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäy-
tölle.  
 
Vyöhykkeellä tulee turvata sujuvan ja turvallisen liikenteen vaatimukset sekä edellytyk-
set taajamajunaliikenteen kehittämiselle. Liikenneväylien kehittämisessä on otettava 
huomioon, että valtatie 9 (mukaan lukien ent. vt 17 ) kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN 
-tieverkkoon. Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030:ssa  on vt 9 (mukaan lukien 
ent. vt 17) esitetty myös valtakunnalliseen runkoverkkoon.   
 

 

 

 
KUOPIO-TAHKO MATKAILUN KEHITTÄMISKÄYTÄVÄ 
Merkinnällä osoitetaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 osoitettu mat-
kailun kannalta keskeinen yhteys Kuopion ja Pohjois-Savon suurimman matkailukes-
kuksen Nilsiän Tahkon välillä. 
 
Suunnittelumääräys: Matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista tulee kehittää niin, 
että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Kehittämiskäytävän suunnittelussa on 
otettava huomioon erityisesti kehittyvän matkailun tarvitsema seudullinen liikennejär-
jestelmä ja sen edellyttämä maankäytön suunnittelu. Henkilöliikenteen kasvun joh-
dosta tulee ottaa huomioon raideliikenteen yhteystarve Savon radalta Tahkolle. 
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MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE 
Matkailun vetovoimamerkinnällä on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoimin-
nan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät itse kohteen alue ja 
siihen liittyvät suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja vir-
kistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. 
 
Suunnittelumääräys: Matkailun kehittämisessä ja alueen käytön suunnittelussa veto-
voima-alueilla tulee edistää yli kuntarajojen yhteistyössä sekä yksityisten ja julkisten 
toimijoiden kanssa suojelualueverkoston, rakennetun kulttuuriympäristön ja arvokkai-
den maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä.  
 

 
 
 

VESIMATKAILUN KEHITTÄMISALUE 
Vesimatkailun kehittämisalueina osoitetaan ne seudullisesti tai maakunnallisesti mer-
kittävät matkailun vetovoima-alueet, joiden kehittämistarpeet kohdistuvat ensisijaisesti 
järviluontoon liittyvien aktiviteettien, kuten järvimatkailun, veneilyn, melonnan ja ka-
lastuksen edistämiseen. 
 
Suunnittelumääräys: Matkailun kehittämisessä ja alueen käytön suunnittelussa alueilla 
tulee edistää suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kes-
tävää hyödyntämistä. Varkauden alueella sijaitsevien Natura-alueiden S1 51.542 (Lin-
nasaari) ja S1 51.545 (Joutenvesi ja Pyyvesi) vesimatkailun kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon erittäin uhanalaisen saimaannorpan esiintyminen näillä vesialueilla. 
 
Suunnittelusuositus: 
Leppävirran ja Suonenjoen tulisi yhdessä tehdä kehittämissuunnitelma suunnitellun 
Päijänne-Saimaa -kanavan hyödyntämiseksi alueen matkailussa ja virkistyskäytössä. 

 

 

 
VIRKISTYS- JA MATKAILUVYÖHYKE  
Merkinnällä osoitetaan virkistykseen ja luontomatkailuun soveltuvia ja ko. käyttöön 
vakiintuneita vähintään seudullisesti merkittäviä alueita. Vyöhykemerkinnän tarkoitus 
on korostaa sen kattaman alueen virkistysarvoa ja tuoda tämä näkökulma huomioon 
otettavaksi vyöhykkeen suunnittelussa. 
 
Suunnittelumääräys: Vyöhykkeen kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon alueen virkistysmahdollisuudet ja suojelualueverkoston ekologisesti 
kestävä hyödyntäminen.  
 
Suunnittelusuositus: Etelä-Konneveden virkistys- ja matkailuvyöhykkeen kehittämiseksi 
alueen kuntien tulisi tehdä maakuntarajan ylittävää yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa alueen kestäväksi hyödyntämiseksi matkailussa ja virkistyskäytössä.  

 

 

 
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan ja tilaa vaativan erikoistavarakaupan kehittä-
misen alue. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittäviä 
yli 5 000 k-m² vähittäiskaupan suuryksikköjä ja tilaa vaativaa kauppaa. 
 
Suunnittelumääräys: Alueella saa sijaita seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suur-
yksikköjä, joiden sijainti ja koko määritellään tarkemmin kuntakaavoituksessa. Alueelle 
saa sijoittaa myös tilaa vievää erikoistavarakauppaa. Vähittäiskaupan suuryksikön mi-
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toitus ja tarkempi sijoittuminen on suunniteltava siten, ettei vähittäiskaupan suuryk-
sikkö merkittävästi heikennä palveluiden saatavuutta alueellisesti tai väestöryhmittäin 
eikä merkittävästi heikennä erikoistavarakaupan toimintamahdollisuuksia keskusta-
alueilla. Yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä on selvitettävä riittävässä laa-
juudessa, ettei hanke yksin tai yhdessä muiden kehittämisvyöhykkeen hankkeiden 
kanssa aiheuta edellä mainittuja haitallisia muutoksia palveluverkossa. 
 
Kuopion vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke: Alueella saa sijaita seudullisesti merkittä-
viä vähittäiskaupan suuryksiköitä enintään 100 000 k-m². Vyöhykkeen etelänosan (Hil-
tulanlahden liittymä) toteuttaminen tulee kytkeä yhdyskuntarakenteen laajenemiseen 
Hiltulanlahden alueella.  
 
Varkauden vähittäiskaupan kehittämisvyöhyke: Alueella saa sijaita seudullisesti merkit-
täviä vähittäis-kaupan suuryksiköitä enintään 20 000 k-m². Vyöhykkeen pohjoisosan 
(Pohjoisen portin alue) toteuttaminen tulee kytkeä yhdyskuntarakenteen laajenemi-
seen Pohjoisen portin alueella. 
 
Edellä olevalla mitoituksella ei rajoiteta tilaa vievän erikoiskaupan yksiköiden kerros-
alaa. 

 

 

 
MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita 
ja niiden yhteensovittamista. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee edistää alueelle suuntautuvan 
rakentamisen ohjaamista kaavoituksella nykyisten kyläalueiden yhteyteen. Alueen kult-
tuuri- ja maisema-arvot tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Iisalmi - Kiuruvesi -alu-
een kehittämis- ja alueidenkäytön suunnittelu tulisi tehdä Iisalmen ja Kiuruveden sekä 
alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Suunnittelussa tulee edistää maaseutuyrittäjyy-
den edellytyksiä. 

 
 

 
YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA (A, taajamatoimintojen alue) 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset taajamien yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta 
tavoiteltavat päälaajenemissuunnat, joilla voidaan katsoa olevan maakunnallista tai 
seudullista merkitystä.  
 
Suunnittelumääräys Leppävirran, Maaningan, Siilinjärven Hanhimäen, Siilinjärven Kin-
nulanniemen ja Varkauden laajenemissuunnille: Yhdyskuntarakenteen laajentamista 
suunniteltaessa tulee turvata virkistys- ja viheryhteydet, luontoarvot sekä liikenteelliset 
edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle. 

 
 

 
YHDYSKUNTARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA (RM, matkailupalvelujen alue) 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset matkailupalvelujen yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
kannalta tavoiteltavat päälaajenemissuunnat, joilla voidaan katsoa olevan maakunnal-
lista tai seudullista merkitystä.  
 
Suunnittelumääräys:  
Yhdyskuntarakenteen laajenemisnuoli Tahkon matkailupalveluille (RM 43.331) Tar-
pisenmäen (MU 43.271 Nilsiä) suuntaan: 
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Merkintä osoittaa Tahkon matkailualueen laajenemissuunnan tilanteessa, jossa mat-
kailupalveluiden aluevaraus tulkitaan toteutuneeksi tai alueella ei ole yksityiskohtai-
semman suunnittelun perusteella edellytyksiä matkailupalveluiden  kehittämiselle.  
Yhdyskuntarakenteen laajentamista suunniteltaessa tulee turvata luonto- ja  maisema-
arvojen säilyminen sekä riittävät viher- ja virkistysyhteydet. Suunnittelussa on lisäksi 
kiinnitettävä huomiota ympärivuotisen matkailun mahdollistamiseen, eheän yhdyskun-
tarakenteen muodostumiseen ja uuden rakennettavan alueen kytkeytymiseen toimin-
nallisesti, liikenteellisesti ja kunnallisteknisesti jo toteutuneeseen alueeseen.  
 
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksis-
tään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000- verkos-
toon kuuluvien alueiden SL 43.544 (Huutavanholma) ja sl 43.550 (Pieni-Tarpisen lehto) 
perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vai-
kutukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen 
ja pienilmastoon. 

 

 

 
YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTTÄMISTARVE 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tavoitel-
tavat eheyttämistarpeet, joilla voidaan katsoa olevan ylikunnallista merkitystä. 
 
Suunnittelumääräys: Aluetta kehitetään joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliiken-
teeseen tukeutuvana tehokkaasti rakennettuna keskustatoimintojen alueena. Alueella 
on otettava huomioon alueidenkäytön suunnittelussa myös liityntäpysäköinti. 
 

 
KAUPUNKIVERKKO 
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallinen maaseutukaupunkien verkko, joka yhdistyy 
Pohjois-Pohjanmaalla olevaan Oulun eteläisen alueen kaupunkiverkkoon. 
 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palve-
lujen, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on py-
rittävä tehostamaan verkostokaupungin olemassa olevien yhdyskuntien alueidenkäyt-
töä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.  

 
 

 
TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan ne tieyhteydet, joiden tarve on voitu todeta, mutta joiden si-
jaintiin tai toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai 
vaihtoehtoisen tielinjauksen osoittaminen ole mahdollista. 

 
 

 
JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseudun aluerakenteen pääsuuntaa palveleva tehok-
kaan joukkoliikenteen varaan kehitettävä alue. Merkinnän tavoitteena on tukea alueen 
joukkoliikenteen kehittymistä kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautolle niin työ- 
kuin asiointiliikenteessä. 
 
Suunnittelumääräys: Yhteysvälin kehittämisessä tulee kiinnittää vuorotarjonnan ohella 
erityistä huomiota pysäkkien esteettömyyteen, turvallisuuteen, pysäkkipalveluiden laa-
tuun ja liikenteen sujuvuuteen. Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon 
joukkoliikennekaupungin suunnitteluperiaatteet. 

st 

yt 
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ALUEEN TAI KOHTEEN ERITYISOMINAISUUTTA KUVAAVAT MERKINNÄT 
 

 

 

 
HARJU-, KALLIO- TAI MOREENIALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla mahdollisesti on maa-aineslain 3§:n tarkoittamia 
maisemaan liittyviä arvoja. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huo-
mioon alueen maisemalliset arvot ja harju-, kallio- tai moreenimuodostuman luonteen-
omaiset piirteet, ympäröivä vesi- tai kulttuurimaisema sekä pohjaveden suojelu. 
 
Ennen alueilla tehtävää maa-ainestenottoa tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Museo-
virastoon, jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan arvioida. 
 
Alueen ge 28.660 (Koulukangas, Vieremä) käytön suunnittelussa on huolehdittava 
siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkei-
den ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkit-
tävästi heikennä alueella olevien tai siihen rajautuvien Natura 2000- verkostoon kuu-
luvien alueiden, SL 28.542 (Mammonhauta-Rotimojoki) ja SL 28.544 (Kaatiainen) pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaiku-
tukset Natura-alueiden kasvillisuuteen ja veden laatuun. 

 

 

 
MALMIPOTENTIAALINEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on todettu malmi- ja mineraalivarantoja. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen ek1 44.810 Rauta käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai 
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 
2000- verkostoon kuuluvan alueen S 44.557 (Keyritynjoki) ja SL 44.549 (Kuohusuo) 
perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vai-
kutukset Natura-alueiden pintavalumaolosuhteisiin.  
 
Alueen ek1 43.803 Lasivuori käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke 
tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitel-
mien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000- verkostoon kuuluvan alueen sl 43.545 (Rinneniitty) perusteena olevia 
luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-
alueiden pintavalumaolosuhteisiin.  

 

 

 
LENTOLIIKENTEEN ERITYISALUE 
Merkinnällä osoitetaan lentoliikennettä mm. kriisiaikana palvelevan nousu-/laskutien 
suojavyöhyke. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Rakentamismääräys: Ennen rakennusluvan myöntämistä Puolustusvoimille ja Finavialle 
on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 

ge 
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MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI TAI MAAKUNNALLISESTI 
TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkit-
tävät maisema-alueet (MA1-v) ja maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet (MA1). 
 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueen 
kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen erityispiirteitä tulee vaalia. Valtakunnallisesti 
merkittävien alueiden (MA1-v) suunnittelussa on pyydettävä lausunto alueelliselta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja museoviranomaisilta. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI TAI MAAKUNNALLISESTI 
TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti merkit-
tävät rakennetut kulttuuriympäristöt (MA1-v, ma1-v) ja maakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt (MA1, ma1).  
 
Suunnittelumääräys: Alueen tai kohteen suunnittelussa on otettava huomioon raken-
netun kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai kohteen erityis-
piirteitä tulee vaalia. Valtakunnallisesti merkittävien alueiden (MA1-v, ma1-v) suunnit-
telussa on pyydettävä lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta ja museoviranomaisilta. 

 
 

 

 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VALTAKUNNALLI-
SESTI TAI MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ PERINNEBIOTOOPPI 
Merkinnällä osoitetaan perinteisen maatalouden ja karjanhoidon muovaamat yksittäi-
set biotoopit, kuten kaskiahot ja laidunmetsät (ma1-b) eli perinnebiotoopit. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää koh-
teen kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Kohteisiin merkittävästi vaikutta-
vissa hankkeissa on varattava alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
tilaisuus antaa lausunto. 

 

 

 
TAAJAMAN KULTTUURIMYMPÄRISTÖ 
Merkinnän alueella sijaitsevat kulttuuriympäristökohteet ja -alueet, joita ei maakunta-
kaavan mittakaavasta johtuen voida esittää varsinaisella maakuntakaavakartalla, on 
esitetty maakuntakaavan osa-aluekohtaisissa liitekartoissa (liitteet 1 ja 2) tämän asia-
kirjan lopussa. 

 

 
 
 

 
NATURA-2000 VERKOSTOON KUULUVA ALUE 
Merkinnällä on osoitettu Natura 2000 - ohjelmaan sisältyvät alueet. Alueet on osoi-
tettu SL-, S1-, MU-, MY1- ja VR-aluevarauksin. 
 
Suunnittelumääräys: Natura-alueiden ja niiden viereisten alueiden käytön suunnitte-
lussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yh-
dessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoit-
tamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. 
 
 

MA1 

MA1-v 

MA1 

MA1-v 

N sl 
 

ma1 
 

ma1-v 

ma1-b 
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TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE 
Merkinnällä osoitetaan vedenhankinnan kannalta tärkeät (1.lk) tai vedenhankintaan 
soveltuvat (2.lk) pohjavesialueet. 
 
Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava 
siten, ettei pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila heikkene. 

 

 

 
SUOJAVYÖHYKE (SV-11) 
Merkinnällä osoitetaan Seveso II –direktiivin mukaisten tuotantolaitosten konsultointi-
vyöhykkeet. 
 
Suunnittelumääräys: Suojavyöhykkeen sisällä alueen käytön suunnittelussa on selvitet-
tävä tuotantolaitoksen toimintaan liittyvät riskit suuronnettomuusvaaran kannalta. 
Alueelle rakentamisen on tarkoitettu perustuvaksi yksityiskohtaisempaan suunnitte-
luun. Lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida erityisesti alueella oleva onnetto-
muusvaara ja ottaa huomioon turvallisuuden edellyttämät etäisyydet (MRA 57§). Suun-
niteltaessa alueen käyttöä on palo- ja pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle 
sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TUKES) varattava mahdollisuus lausunnon 
antamiselle. Alueelle ei tule sijoittaa toimintoja, jotka lisäävät merkittävästi suuronnet-
tomuusriskille altistuvien määrää, kuten kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. Alueelle 
voidaan sijoittaa muuta teollisuutta tai muuta vastaavaa toimintaa. 

 

 

 
SUOJAVYÖHYKE (SV-21) 
Merkinnällä osoitetaan jätteenkäsittelyalueiden ja kaivostoimintojen alueiden sekä 
puolustusvoimien varikkoalueiden suojavyöhykkeet. 
 
Suunnittelumääräys jätteenkäsittelyalueiden suojavyöhykkeille: Jätteenkäsittelyalueen 
suojavyöhykkeen rajan sisäpuolella alueen käytön suunnittelussa on otettava huomi-
oon jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutukset.  
 
Suunnittelumääräys kaivostoimintojen alueiden suojavyöhykkeille: Suunniteltaessa alu-
een käyttöä on huomioitava kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristölliset haittatekijät 
sekä alueella oleva onnettomuusvaara. Suunniteltaessa alueen käyttöä on palo- ja pe-
lastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle varattava mahdollisuus lausunnon anta-
miseen. 
 
Suunnittelumääräys puolustusvoimien varikkoalueiden suojavyöhykkeille: Suojavyöhy-
kettä koskevassa alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon varastoalueen 
toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat. 
 

33333 AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN MELUVYÖHYKE 
Suunnittelumääräys: Toiminnasta aiheutuvan meluhaitan vuoksi melualueelle ei tule 
sijoittaa uusia asuinrakennuksia tai muuta melulle herkkää toimintaa. Ampumarata-
alueilla toiminnot tulee sijoittaa siten, että toiminnasta ei aiheudu siihen rajautuvilla 
alueilla maaperän saastumisongelmia. 
 

pv1 
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HILJAINEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittä-
vät hiljaiset alueet. Hiljaisten alueiden pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja met-
sätalous. Merkinnällä ei ohjata maa- ja metsätalouden toimintaa eikä investointeja. 
Metsälain mukaiset toimenpiteet eivät edellytä lausuntomenettelyä. Alueilla voidaan 
myös rakentaa metsäautoteitä sekä ottaa ja murskata maa-aineksia. 
 
Suunnittelumääräys: Pysyviä toimintoja alueelle ja sen ympäristöön suunniteltaessa tu-
lee kiinnittää huomiota alueen säilymiseen hiljaisena siten, että alueiden valinnassa 
käytetyt hiljaisuuden kriteerit täyttyvät edelleen ja hiljaisuudesta ja luonnon äänistä 
nauttiminen on mahdollista. 

 

ALUEVARAUS- JA KOHDEMERKINNÄT 
 

 

 

 
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueen käytön suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu-, 
teollisuus- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. 
Merkintä sisältää taajamien sisäisiä liikenneväyliä sekä liikenteen tarvitsemat satama-, 
huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muita vastaavia alueita, ulkoilureitit, kevyen 
liikenteen väylät, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityis-
alueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.  
 
Suunnittelumääräys: Aluetta suunnitellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työ-
paikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. Uusi raken-
taminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka 
eheyttää yhdyskuntarakennetta, vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympä-
ristö-, virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvot. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja lähivirkistys-
mahdollisuudet sekä kevyen liikenteen yhteydet seudullisille virkistysalueille. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ul-
koilureittien jatkuvuus taajamatoimintojen alueella. 
 
Alueen käytön suunnittelussa on säilytettävä riittävät virkistys- ja viheryhteydet viher-
alueiden välillä. 
 
Alueiden A1 21.001 (Iisalmen taajamat), A1 31.001 (Suonenjoen taajamat) ja A1 
51.001 (Varkauden taajamat) käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke 
tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitel-
mien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden SL 21.501 (Keskimmäinen-Tismiö, Iisalmi), 
VR 31.463 (Lintharju, Suonenjoki) ja SL 51.501 (Mula-Ruokojärvi, Varkaus) perusteena 
olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Na-
tura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin ja maaston kulumiseen. 
 
Pienen Neulamäen laajennusalueen (A1 11.001, Kuopion keskeinen taajama-alue) 
käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tar-
kasteltuna tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 

hil1 

A1 
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65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä seuraavien Natura 2000-verkos-
toon kuuluvien alueiden perusteena olevia luonnonarvoja. Natura 2000 verkos-toon 
kuuluvat alueet: SL 11.502 (Pilpan lehto), SL 11.506 (Neulalammen lehto), SL 11.558 
(Valkeisen lehdot), VL 11.433 (Neulaniemi). Suunnittelussa on erityisesti otettava huo-
mioon vaikutukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston 
kulumiseen, pienilmastoon ja viheryhteyksien säilymiseen. 

 

 

 
KYLÄ (at-11) 
Merkinnällä osoitetaan kylät, joiden suunnittelutavoitteena on maaseutu rakentamisen 
ohjaaminen pääosin yleiskaavoituksella, elinkeinotoiminnan vahvistaminen, kulttuu-
riympäristön arvojen säilyttäminen ja kehittäminen, sekä omaehtoisen kehittämistoi-
minnan tukeminen. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa ja kehittämistoiminnassa tuetaan 
asumisen ohella alueen luonteeseen soveltuvan elinkeinotoiminnan sijoittumista sekä 
parannetaan kylän elinvoimaisuuden edellytyksiä. Maankäytön painopistealueilla ra-
kentamista on tarkoitus ohjata ja edistää yleiskaavoituksella ellei tavoitteen mukainen 
yhdyskuntarakenne ja rakentamispaine edellytä asemakaavoitusta.  
 
Lisäksi suunnittelussa on huomioitava kylien liikenneyhteydet päätieverkkoon sekä ke-
vyen liikenteen turvallisuus ja toimintaedellytykset. Alueiden käyttöä suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon kylien läheisyydessä 
mahdollisuudet lisätä vapaa-ajan asumisen käyttöastetta tai muuttaa alueella sijaitse-
vaa loma-asutusta vakinaiseksi kylien erityispiirteet, vesihuolto ja tieverkko huomioon 
ottaen. 

 
 
 

 
KYLÄ (at-21) 
Merkinnällä osoitetaan kylät, joiden suunnittelutavoitteena on maaseutu rakentamisen 
suosiminen nykyisen asutusrakenteen vahvistamiseksi, kulttuuriympäristön arvojen säi-
lyminen ja kehittyminen sekä omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa ja kehittämistoiminnassa on huo-
mioitava kylän ominaispiirteet ja edistettävä kylän kehittymistä. 
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon kylien läheisyydessä 
mahdollisuudet lisätä vapaa-ajan asumisen käyttöastetta tai muuttaa alueella sijaitse-
vaa loma-asutusta vakinaiseksi kylien erityispiirteet, vesihuolto ja tieverkko huomioon 
ottaen. 

 

 

 
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan Iisalmen, Kuopion ja Varkauden keskustojen ydinalueet, joille 
sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hallinnon palveluita, vähittäiskaupan suur-
yksiköitä ja asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti 
merkittäviä yli 5 000 k-m² vähittäiskaupan suuryksikköjä ja tilaa vaativaa kauppaa. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee luoda edellytykset korkeata-
soisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle ja monipuolisten erikoiskaupan 
palveluiden sijoittumiselle sekä erityisesti Kuopion keskustassa kansainvälisten, ylimaa-

at-11 

C 
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kunnallisten ja maakunnallisten toimintojen sijoittumiselle. Suunnittelussa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristön arvoihin, saavu-
tettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. 

  
ALAKESKUS (ca-11) 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä keskustoimintojen alakeskuksia, joihin 
sijoittuu seudullisia yksityisiä ja julkisia palveluita. Merkinnän osoittamalle alueelle voi-
daan sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä.  Lapinlahdella, 
Leppävirralla ja Suonenjoella seudullisesti merkittäväksi vähittäiskaupan suuryksiköksi 
tulkitaan yli 5 000 k-m2 vähittäiskaupan yksikkö. Muissa kunnissa suuryksiköksi tulki-
taan yli 2 000 k-m2 vähittäiskaupan yksikkö. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelulla eheytetään yhdyskunta-rakennetta 
ja osoitetaan tilaa seudullisille toiminnoille, joilla tuetaan alakeskuksen vetovoimaa. 
 
Edellä olevan määräyksen lisäksi seuraavissa alakeskuksissa vähittäiskaupan suuryksik-
köjen sijoittumista ohjataan seuraavasti: 
 
Suunnittelumääräys Kiuruveden ca11 –merkinnälle: Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee 
sijoittaa valtatien 27 eteläpuolelle. 
 
Suunnittelumääräys Lapinlahden ca11 –merkinnälle: Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee 
sijoittaa valtatien 5 länsipuolelle. 
 
Suunnittelumääräys Suonenjoen ca11 –merkinnälle: Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee 
sijoittaa valtatien 9 eteläpuolelle. 

 
 
 

 
ALAKESKUS (ca-21) 
Merkinnällä osoitetaan kuntakeskukset, joihin sijoittuu kaupan ja hallinnon palveluita. 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittäviä yli 2 000 k-
m2 vähittäiskaupan suuryksikköjä. 
 
Suunnittelumääräykset: Alueen käytön suunnittelulla eheytetään yhdyskuntaraken-
netta. Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee sijoittaa taajamaan. 

 

 
 

 
 

 
KALANVILJELYLAITOS 
Merkinnällä osoitetaan alueita kalanviljelylaitoskäyttöön. 
 

 

 

 
AMPUMARATA JA/TAI MOOTTORIURHEILUALUE 
Merkinnällä osoitetaan suunnitteilla olevat ja olemassa olevat ympäristöluvan saaneet 
ja/tai VAHTI-rekisteriin kuuluvat seudullista merkitystä omaavat ampumarata-alueet, 
ajoharjoitteluradat ja moottoriurheilualueet. 
 
Suunnittelumääräys: Toiminnasta aiheutuvan meluhaitan vuoksi ei melualueelle tule 
sijoittaa uusia asuinrakennuksia tai muuta melulle herkkää toimintaa. Ampumarata-
alueilla toiminnot tulee sijoittaa siten, että toiminnasta ei aiheudu siihen rajautuvilla 
alueilla maaperän saastumisongelmia. 

E2 
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AMPUMA- JA HARJOITUSALUE 
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön 
pääsy on rajoitettu. Alue varataan puolustusvoimien käyttöön 

 

 
 

 
JÄTTEENKÄSITTELYALUE 
Merkinnällä osoitetaan jätteenkäsittelyalueet.  
Alueella EJ 21.790, Peltomäen jätteenkäsittelyalue, Iisalmi, on mahdollisuus jäteperäis-
ten polttoaineiden valmistukseen.  
Alueella EJ 11.791, Kuopion jätekeskus, Kuopio, on mahdollisuus jäteperäisten poltto-
aineiden valmistukseen ja hyödyntämiseen energiana. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 

 

 
KAIVOSTOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kaivosalueet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat 
vesistövaikutukset.  
 
Alueen EK 43.802 Kinahmi käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke 
tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitel-
mien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000- verkostoon kuuluvan alueen sl 43.561 (Viitalamminsuo) perusteena ole-
via luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-
alueiden pintavalumaolosuhteisiin. 

  
ENERGIAHUOLLON ALUE 
Merkinnällä osoitetaan merkittävimmät laitokset ja ne laitokset, joilla on mahdollisuus 
jäteperäisten polttoaineiden hyödyntämiseen energiana tai energiakäyttöön rinnak-
kaispolttona.  
 
Alueella en 21.001, Parkatin voimalaitos, Iisalmi, on mahdollisuus jäteperäisten poltto-
aineiden energiakäyttöön rinnakkaispolttona.  
Alueilla en 11.001 Haapaniemi ja en 11.002 Kumpusaari, Kuopio, on mahdollisuus 
jäteperäisten polttoaineiden hyödyntämiseen energiana. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 

 
 
 

 
MAA-AINESTEN OTTOALUE SORAN, MOREENIN JA HIEKAN OTTOA SEKÄ KALLION 
LOUHINTAA VARTEN 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät soran-, moreenin- ja hiekanottoalueet 
sekä kallionlouhinta-alueet. 
 
Suunnittelumääräys: Laajoilla, usean toimijan käsittävillä maa-ainesten ottoalueilla ot-
tosuunnitelmien tulisi perustua koko alueen kattavaan osayleiskaavaan tai maisema-
selvitykseen (MAL 5.2§). 
 

EAH 

EJ 

EK 
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ej 
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Kun ottoalue sijaitsee ge-alueilla tai on MY-alueen ympäröimä, alueeseen kohdistuu 
seuraava Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa 
huomioon ympäröivän harjualueen maisemalliset arvot ja harjumuodostuman luon-
teenomaiset piirteet sekä ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema.  
Ennen alueilla tehtävää maa-ainestenottoa tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Museo-
virastoon, jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan arvioida. 
 
Alueella EO2 31.681 Jauhomäki on alueen käytön suunnittelussa huolehdittava siitä, 
ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi 
heikennä Natura 2000- verkostoon kuuluvien alueiden VR 31.463 (Lintharju) ja SL 
31.545 (Lintharju) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otet-
tava huomioon vaikutukset Natura-alueiden pintavalumaolosuhteisiin.   

 

 

 
TURVETUOTANTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan luvitetut tuotantoalueet. 

 

 

 
TURVETUOTANTOON SOVELTUVA ALUE 
Merkinnällä on osoitettu ne pääosin tuotannon ulkopuolella olevat GTK:n tutkimat 
turvetuotantoon soveltuvat suot, jotka ovat ojitettuja ja sijainniltaan tuotantoon sopi-
via 
 
Suunnittelumääräys: Aluevarausten EO1 23.741(Heinäsuo), 23.749 (Mäntysuo) ja 
23.750 (Olkkossuo, Kiuruvesi); 24.703 (Kivisuo) ja 24.704 (Polvisuo, Lapinlahti) ja 
26.739 (Ahosuo, Sonkajärvi) turvetuotannon suunnittelussa on otettava huomioon, 
ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi 
heikennä Natura-alueiden SL 23.502 (Kaislanen, Kiuruvesi), SL 24.546 (Hukkasuo, La-
pinlahti) ja SL 26.503 (Laakajärven metsät ja suo, Sonkajärvi)  perusteena olevia luon-
nonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-aluei-
den pintavalumaolosuhteisiin.   

 

 
 

 
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varus-
kunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu. Alue varataan 
puolustusvoimien käyttöön. 

 

 
 
 
 

 
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE 
Alueella ET, 24.771 Suoniemi, Lapinlahti, on mahdollisuus jäteperäisten polttoaineiden 
energiakäyttöön rinnakkaispolttona. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹  

 
 
JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

  

EO1 
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EP 

ET 
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TILAA VAATIVAN ERIKOISKAUPAN KESKITTYMÄ 
Merkinnällä osoitetaan tilaa vaativa erikoiskaupan alueet. 
 
Suunnittelumääräys: Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa, 
jonka sijainti ja koko määritellään tarkemmin kuntakaavoituksessa.. 
 
km-e 13.003 Vuorelan liikekeskus: alueella saa sijaita tilaa vaativa erikoistavarakaupan 
keskittymä, jossa voi olla oheistuotteina vähittäiskaupan säätelyn piiriin kuuluvaa eri-
koistavarakauppaa enintään 22 200 k-m², josta päivittäistavarakauppaa voi olla enin-
tään 900 k-m². 

 

 
 

 
 

 
LENTOLIIKENTEEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan lentoaseman toimintaan välittömästi liittyvät alueet. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹  
Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava Puolustusvoimien 
ja siviililiikenteen sekä lentorahtiliikenteen tilatarpeet. 

 TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti tai maakunnallisesti tärkeät tavaraliikenteen logis-
tisia toimintoja palvelevat alueet. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä on suunniteltava niin, ettei melutaso alueen lä-
heisillä taajamatoimintojen alueilla ylitä 55 dBa.  

 

 

 
TAVARALIIKENTEEN TERMINAALIALUE / TYÖPAIKKA-ALUE 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käyttöä on suunniteltava niin, ettei melutaso alueen lä-
heisillä taajamatoimintojen alueilla ylitä 55 dBa.  
 
LM/TP1 11.010 (Itä-Suomen logistiikkakeskus, Kuopio): 
 
Mikäli alueenkäytön suunnittelussa yhteistyössä toimijoiden kanssa osoittautuu, että 
toiminta on mahdollista siirtää toiminnallisuuden kannalta samanarvoiseen paikkaan 
ja se oikeusvaikutteisella kaavalla varmistetaan, tämä alue voidaan varata työpaikka-
toimintojen alueeksi. 
 
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksis-
tään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä alueella olevien tai sii-
hen rajautuvien Natura 2000- verkostoon kuuluvien alueiden SL 11.556 (Matkusjärven 
lehto) ja SL 11.589 (Riihilammen lehto) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnitte-
lussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pinta-
valumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen ja pienilmastoon.   
 

Ñ 

UITON TOIMINTAPAIKKA (lu) 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹  
 
Rakentamismääräys: Nippujen pudotuspaikat (lu): Melualueelle ei tule sallia muuta 
kuin uittoon ja vesiliikenteeseen liittyvää rakentamista. 

kme 

lm 
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Ö 

 
VENESATAMA, RANTAUTUMISPAIKKA (lv) 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

Ñ 

 
SATAMA-ALUE (lv) 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Suunnittelumääräys: Ennen alueilla tehtävää vesirakennustyötä tulee olla hyvissä ajoin 
yhteydessä Museovirastoon, jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan arvioida. 

 

 

 
MAATALOUSALUE 
Merkinnällä osoitetaan laatuluokaltaan hyvät, yhtenäiset, laajat peltoalueet., jotka ha-
lutaan jatkossakin säilyttää maatalouskäytössä. 
 
Suunnittelumääräys: Alueet tulee ensisijaisesti säilyttää maatalouskäytössä.  Rakenta-
minen tulee suunnitella siten, että yhtenäisiä peltoalueita ei pirstota, eikä muutoin hei-
kennetä viljelyolosuhteita, ja otetaan huomioon maiseman peruspiirteet.  

 

 

 
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAA-
MISTARVETTA 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on metsätalouden ohella otettava 
huomioon alueen ulkoilukäytön tarpeet. 
 
Alueen MU 43.271 (Tahkomäki-Tarpisenmäki) käytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen luontoarvot ja huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään 
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuoje-
lulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000- verkostoon 
kuuluvan alueen SL 43.544 (Huutavanholma) ja SL 43.550 (Pieni-Tarpisen lehto) pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaiku-
tukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen ja 
pienilmastoon. 
 

 
 

      my1 

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA 
Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on maa-aineslain 3 §_n tarkoittamia maisemaan 
liittyviä arvoja. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huo-
mioon alueen maisemalliset arvot ja harju-, moreeni- tai kalliomuodostuman luonteen-
omaiset piirteet, ympäröivä vesi- tai kulttuurimaisema sekä pohjaveden suojelu. 

          
  

MT 

MU 
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MATKAILUPALVELUJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueita matkailu- ja lomakeskuksille, merkittäville leirintäalu-
eille, lomahotelleille, matkailuun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille 
niihin kuuluvine virkistysalueineen. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen RM 43.331 (Tahkon matkailualueet, Nilsiä) käytön suun-
nittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seen, luonnonarvoihin, ympärivuotisen matkailun mahdollistamiseen sekä yhtenäisiin 
viher- ja virkistysreitistöihin.  
 
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksis-
tään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000- verkos-
toon kuuluvien alueiden SL 43.544 (Huutavanholma) ja sl 43.550 (Pieni-Tarpisen lehto) 
perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vai-
kutukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen 
ja pienilmastoon.   

 
 

MATKAILUPALVELUIDEN KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan pienialaiset matkailupalvelukohteet. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota matkailullisesti vetovoimaisen yksikön muodostamiseen sekä ottaa huomi-
oon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. 

 

 
 
 

 
VIRKISTYSKALASTUSALUE /-KOHDE 
Virkistyskalastuskohteina esitetään maakuntakaavassa ongintalammikot sekä muut 
virkistyskalastuspaikat. 
 

 

 

 
SUOJELUALUE 
Merkinnällä osoitetaan vesilain ja vesilain tai luonnonsuojelulain (maa-alueet) perus-
teella suojeltavia alueita. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 

 
 
 

 
LUONNONSUOJELUALUE 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitet-
tuja alueita. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 
 

 
MUINAISMUISTOKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltu tiedossa oleva valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti merkittävä esihistoriallinen tai historiallinen suojelukohde tai 
-alue 
 
Kaikki muinaismuistot on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Rauhoitus kos-
kee myös vielä löytämättömiä muinaismuistoja. 
 

RM 

Rmk 

S1 

SL 

sm 
 

rmk 

rm1 

sl 
 

 s1 
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Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueella ole-
vat muinaismuistot. 
 
Suojelumääräys: Kaikista alueen muinaisjäännöksiin mahdollisesti vaikuttavista maan-
käyttöhankkeista on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 
kielletty. 

 

 
 
 

 
RAKENNUSSUOJELUALUE TAI –KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi 
tarkoitettuja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita valtakunnallisesti merkittäviä kohteita 
tai alueita, rakennussuojelulain 3 §:n 2 momentin perusteella suojeltuja rakennuksia 
tai rakennusryhmiä sekä asetuksessa valtion omistamien rakennusten suojelusta 
(480/1985) tarkoitettuja alueita ja kohteita.  
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Suunnittelumääräys: Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä on otettava huo-
mioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien kulttuuriarvojen ja 
ominaispiirteiden säilyminen.  Alueen tai kohteen suunnittelussa on pyydettävä lau-
sunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja museoviranomaisilta. 

 

 
 

 

 
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät teollisuus- ja varas-
toalueet. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että merkittä-
vät ympäristöhäiriöt viereisille alueille estetään. 

 

 

 
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VAARALLISIA KEMIKAALEJA 
VALMISTAVAN TAI VARASTOIVAN LAITOKSEN 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kemianteollisuu-
den alueet ja tuotantolaitokset.  
Alueella t/kem 51.803 Stora Enson tehtaat, Varkaus, on mahdollisuus jäteperäisten 
polttoaineiden energiakäyttöön rinnakkaispolttona.  
Alueella t/kem 11.802 Savon Sellu, Kuopio, on mahdollisuus jäteperäisten polttoainei-
den energiakäyttöön rinnakkaispolttona. 
  
Suunnittelumääräys: Alueen käytön ja sen lähiympäristön suunnittelussa tulee huomi-
oida vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat ympäristöriskit. 

 

 

 
TYÖPAIKKA-ALUE (TP1) 
Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja pal-
velutyöpaikkoja, sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia. 
Toimintojen määrittelyssä ratkaisevaa on toiminnan vaikutus ympäristöön. 
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Suunnittelumääräykset: Alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-
mioita alueen saavutettavuuteen ja kaupunkikuvaan. Alueelle voidaan sijoittaa tilaa 
vaativaa kauppaa. 
 
Alueen TP1 11.815 (Kolmisoppi) käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei 
hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suun-
nitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi hei-
kennä Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden SL 11.503 (Kolmisoppi-Neulamäki) 
ja VL 11.433 (Neulaniemi) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityi-
sesti otettava huomioon vaikutukset Natura-alueiden pohjavesi- ja pintavalumaolosuh-
teisiin, pienilmastoon, viheryhteyksien säilymiseen ja alueille kohdistuviin päästöihin. 

 

 

 
LÄHIVIRKISTYSALUE, JOKA ON TARKOITETTU PÄÄASIASSA LÄHIULKOILUA JA VIRKIS-
TYSKESKUKSIA VARTEN 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Rakentamismääräys: Alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä palvelevia ra-
kennuksia ja rakenteita sekä suorittaa rakennusten peruskorjauksia. 
 
Suunnittelumääräys: VL 51.431 Kämäri -alueelle voi sijoittaa virkistyksen ohella myös 
matkailuun ja asumiseen liittyviä  toimintoja, mutta kuitenkin siten, että virkistystoi-
minnot säilyvät alueen pääkäyttömuotona. 
 
Suunnittelumääräys: Alueen VL 43.432 (Tahkomäki-Tarpeisenmäki) käytön suunnitte-
lussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yh-
dessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoit-
tamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000- verkostoon kuuluvan alueen SL 
43.544 (Huutavanholma) perusteena olevia luonnonarvoja. 
Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-alueen pohjavesi- 
ja pintavalumaolosuhteisiin, maaston kulumiseen ja pienilmastoon. 

 

 

 
RETKEILY- JA ULKOILUALUE, JOKA ON TARKOITETTU PÄÄASIASSA TEHOKASTA RET-
KEILYTOIMINTAA VARTEN 
Merkinnällä osoitetaan vähintäänkin seudullista merkitystä omaavat retkeilytoimintaan 
tarkoitetut alueet 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Rakentamismääräykset: Alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä ja maa- ja 
metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä suorittaa rakennusten perus-
korjauksia. 

 

 

 
SÄHKÖASEMA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 

 
  

VL 
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VIIVAMERKINNÄT 
 

 

 

 
MOOTTORITIE TAI MOOTTORILIIKENNETIE 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 
RUNKOTIE/VALTATIE/KANTATIE 
Runkotie (rt) 
Runkotiet yhdistävät pääkaupunkiseudun ja valtakunnan suurimmat kaupunkiseudut, 
pää-kaupunkiseudun ja valtakunnan osat sekä useimmat suurista kaupunkiseuduista toi-
siinsa. Runkotiet palvelevat myös keskeisiä kansainvälisiä yhteyksiä. Liittymäjärjestelyt run-
koteille toteutetaan moottoriteiden tapaan eritasoliittyminä. Paikallinen liikenne pyritään 
erottelemaan pitkämatkaisesta liikenteestä rinnakkaistiejärjestelyin. Runkotiet on merkitty 
kaavaan kaksoismerkinnällä, jossa merkinnän alkuosa ilmaisee tien nykyisen luokan (vt/rt, 
mo/rt). 
 
Valtatie (vt) 
Valtatiet yhdistävät maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa, toimivat tärkeim-
pinä ulkomaanliikenteen reitteinä sekä muodostavat maantieverkon rungon sellaisilla laa-
joilla alueilla, joilla muutoin olisi vain alempiluokkaisia teitä. 
 
Kantatie (kt) 
Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja täydentävät 
valtatieverkkoa. Lyhyehköt kaupunkien yhdyslinkit valtatieverkkoon luokitellaan pituu-
desta riippuen seutu- tai yhdysteiksi. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 

 

 
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 
Kaavassa on merkitty seututiemerkinnällä (st) seututeiden ohella myös niiden jatkeena 
olevat taajamarakenteen sisään sijoittuvat tärkeimmät pääkadut. Seututiet yhdistävät kun-
tatason keskukset tärkeimpiin liikenne-tarvesuuntiinsa ja kytkevät merkittävimmät muut 
liikennettä synnyttävät kohteet sekä yleiset rajanylityspaikat ylempiluokkaiseen verkkoon. 
Valtatieluokkaisen moottoriväylän rinnakkaistie on yleensä seututie. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 
YHDYSTIE TAI KOKOOJAKATU 
Kaavassa on merkitty yhdystiemerkinnällä (yt) yhdysteiden lisäksi myös niiden jatkeena 
olevat taajamarakenteen sisään jäävät merkittävimmät kokoojakadut. Yhdystiet toimivat 
etupäässä paikallis- ja kyläkeskusten sekä haja-asutusalueiden liikenneyhteyksinä. Yhdys-
teihin kuuluvat maantiet, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ylempiin luokkiin. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 

 
 

 
 

 
MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIEYHTEYS 
Merkinnällä osoitetaan sellaisia aluerakenteen kannalta keskeisiä tieyhteyksiä, joille on 
odotettavissa merkittäviä, mutta vielä suunnittelemattomia parantamistoimia (esim. uusi 
tielinjaus), jotka tulevat heijastumaan myös ympäröivään maankäyttöön. 
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Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Suunnittelumääräys: Tieyhteyttä tulee kehittää siten, että se tukee ja mahdollistaa kau-
punkiseudun aluerakenteen kehittymisen maakuntakaavaan sisältyvien maankäyttö-rat-
kaisujen mukaisesti. 
 
Suunnittelumääräys: Valtatien 9 suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai 
suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä alueella 
olevien tai siihen rajautuvien Natura 2000- verkostoon kuuluvien alueiden SL 31.542 (Keu-
runmäki-Haavikkolehto) ja SL 31.554 (Kurkivuori, Suonenjoki) perusteena olevia luonnon-
arvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutukset Natura-alueiden poh-
javesi- ja pintavalumaolosuhteisiin sekä geologisiin arvoihin.   

 
 

 
UUSI TIEYHTEYS 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
 
 

 
 

 
ERITASOLIITTYMÄ 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 
UUSI ERITASOLIITTYMÄ 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 

 
UUSI LIIKENNETUNNELI 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 

 
 

KAKSIRAITEINEN NOPEAN LIIKENTEEN RATAOSA (tavoitenopeus 160-200 km/h) 
Merkinnällä osoitetaan nopealle junaliikenteelle kehitettävät kaksiraiteiset rataosat. 
 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

  

 
PÄÄRATA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 

 
UUSI PÄÄRATA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus¹ 

 

 

 
YHDYS- TAI SIVURATA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 

  

st 

yt 

rt/vt/kt 
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UUSI YHDYS- TAI SIVURATA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
2,4

 

 
LAIVA- TAI VENEVÄYLÄ JA SYVÄYS 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
2,4 

 

 
UUSI LAIVA- TAI VENEVÄYLÄ JA SYVÄYS 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus¹ 
 
Ennen alueilla tehtävää vesirakennustyötä tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä Museoviras-
toon, jotta arkeologisen inventoinnin tarve voidaan arvioida. 

 
Päijänne–Saimaa -kanavaan kohdistuu seuraava Suunnittelumääräys: 
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään 
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 
65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä Natura 2000- verkostoon kuuluvan 
alueen S1 52.501 (Sorsavesi) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityi-
sesti otettava huomioon vaikutukset Natura-alueiden veden laatuun ja järvimaisemaan.   

Y Y Y Y Y Y  
MOOTTORIKELKKAREITTI 
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset olemassa olevat ja suunnitellut maakunnalliset runko-
reitit. 
 
Suunnittelumääräys: Reitin yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maan-
omistajien kanssa. 

 
 

 
ULKOILUREITTI 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisesti seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävät ulkoilurei-
tit. 
 
Suunnittelumääräys: Reitin yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maan-
omistajien kanssa. 
 
Reittien suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 
§:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä alueella olevien tai siihen rajautuvien Na-
tura 2000- verkostoon kuuluvien alueiden perusteena olevia luonnonarvoja. 

 

 

 
SÄHKÖNSIIRTOLINJA JA JÄNNITE 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
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OHJEELLINEN SÄHKÖNSIIRTOLINJA JA JÄNNITE 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Rakentamismääräys: Varpaisjärvi- Rautavaara- 100 kV:n sähkönsiirtolinjan toteutuksessa 
tulee ottaa huomioon maakunnallinen maisema-alue MA1 44.531 Nikinmäki. 

 
 

 
PÄÄVESIJOHTOLINJA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 
UUSI PÄÄVESIJOHTOLINJA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Kerkonkosken ja Rautalammin taajaman väliseen suunniteltuun päävesijohtoon kohdistuu 
seuraava Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei 
hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunni-
telmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi heikennä 
Natura 2000- verkostoon kuuluvan alueen SL 33.565 (Hetteinen ja Liimattalanharju) pe-
rusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon vaikutuk-
set Natura-alueiden geologisiin arvoihin.   

 
 

 
PÄÄVIEMÄRILINJA  
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 

 
 

 
UUSI PÄÄVIEMÄRILINJA 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹ 
 
Kerkonkosken ja Rautalammin taajaman väliseen suunniteltuun pääviemärilinjaan kohdis-
tuu seuraava Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, 
ettei hanke tai suunnitelma yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittävästi hei-
kennä Natura 2000- verkostoon kuuluvan alueen SL 33.565 (Hetteinen ja Liimattalan-
harju) perusteena olevia luonnonarvoja. Suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon 
vaikutukset Natura-alueiden geologisiin arvoihin.    

 

 
 

 
Kuopion seudun maakuntakaavassa kumottava merkintä. Muut kumottavat merkinnät 
korvautuvat uusilla merkinnöillä, jotka on esitetty kartalla Pohjois-Savon maakuntakaava 
2030 Muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan. 
 

 
 
 

 MT 13.123 
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1) Rakentamisrajoitus MRL 33 §: 
 

”Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai 
alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen 
aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. 
 
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää 
siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maa-
kuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, 
milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suo-
rita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta 
huomioon omistussuhteissa maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei 
niitä ole tehty maakuntakaavan toteuttamista varten. Jos maakuntakaavan aluevaraus pääasiallisesti 
vastaa rakennuslain (370/1958) mukaisen seutukaavan aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seu-
tukaavan hyväksymisen jälkeen omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia oteta huomioon. 
 
Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttä-
mästä aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaava-
ehdotuksen tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan 
asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista var-
ten tarpeellista rakentamista. Rajoitus on voimassa, kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuiten-
kin enintään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enin-
tään kahdella vuodella.” 

 

LIITTEET 
 

1. Muutokset Kuopion keskustan kulttuuriympäristöön 
2. Taajamien kulttuuriympäristöt 
3. Turvetuotanto 
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