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1.
Teemat ja tavoitteet



Teemat ja tavoitteet

Lainsäädännön muutoksista johtuvat sekä 
elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta 
tärkeät teemat:

• vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen 
terminaalit

• VT5 Leppävirran keskustan kohdalla, Päijänne-
Saimaa -kanava 

• sähkönsiirtolinjat, geoenergia

• ampumaradat, moottoriurheilu- ja 
ajoharjoitteluradat

• puolustusvoimien alueet ja suojavyöhykkeet

• kaivostoimintojen alueet ja suojavyöhykkeet 
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen kohdalla

• turvetuotannosta poistuvat alueet, 
soidensuojelualueet, pellot

• puolustusvoimia haittaavat tuulivoima-alueet

Tavoitteet: 
• valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien 

tunnistaminen, niihin keskittyminen
• kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, 

joustavuus
• kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja 

maakuntastrategiaan  
• että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat 

yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 
jolloin kaava on yhtenä karttana ja selostuksena.
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2. Käsittelyvaiheet
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• Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, MKH 23.1.2017, § 7

• OAS nähtävillä 30.1.-28.2.2017 ja lausunnoilla 10.5.-15.6.2017. Palaute 

(22 kpl) ja lausunnot (38 kpl): vastineet. 

• 1. viranomaisneuvottelu 20.3.2017

• Päivitykset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, MKH 26.6.2017, § 96

• Kaavaluonnos nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Lausunnot (33 kpl) ja 

muistutukset (38 kpl) sekä niihin laaditut vastineet. Päivitykset 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, MKH 29.1.2018, § 6. 

• Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja yhteisöiltä 28.3.-

30.4.2018. Lausunnot (49 kpl) ja niihin laaditut vastineet, MKH 21.5.2018, 

§ 70.

• 2. viranomaisneuvottelu 15.5.2018

• Kaavaehdotus nähtävillä 27.6.-15.8.2018. Lausunnot (30 kpl) ja 

muistutukset (47 kpl) kaavaehdotuksesta sekä niihin laaditut vastineet

• Yleisötilaisuus 6.8.2018 Siilinjärvellä.

• Vastineiden hyväksyminen, MKH 23.9.2018, § 132.

• Hyväksymiskäsittelyt loka-marraskuu
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Käsittelyvaiheet



Käsittelyvaiheet  ja tiedottaminen
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• Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen 
käynnistämisestä sekä luonnoksen ja 
ehdotuksen nähtäville tulosta on kuulutettu 
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Pohjois-
Savon liiton ilmoituslehdissä, joita ovat Savon 
Sanomat, Warkauden lehti sekä Iisalmen 
Sanomat (ohjeena MKV päätös 21.8.2017 §13).

• Osallisilla on myös mahdollisuus liittyä liiton 
kuukausikirjeen postituslistalle ja saada 
ajankohtaistietoa kaavoista sitä kautta.
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Käsittelyvaiheet  ja sidosryhmäneuvottelut
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• Valmisteluvaiheessa VT5:een ja Päijänne-Saimaa -kanavaan 
liittyen mm. Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Liikenneviraston 
ja ympäristöministeriön kanssa. Päijänne-Saimaa -kanavasta 
laaja keskustelutilaisuus 5.5.2017.

• Ampumaratayhteyshenkilöille sidosryhmätilaisuudet
7.6.2017 ja 22.8. 

• Työpalavereja kuntien, YARA Suomi Oy:n, Pohjois-Savon 
ELY:n, Puolustusvoimien, Finavian, MTK:n ja YM:n kanssa.

• Osallisten antama palaute -> selvitysalue -merkinnän 
lisääminen ehdotusvaiheessa YARA:n ja taajaman väliin. 

• Ehdotusvaiheessa puolustusvoimat ja Yaran kaivokseen 
liittyvät merkinnät -> neuvottelut Siilinjärven kunnan, 
toimijoiden ja viranomaisten kesken.
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3. Selvitykset
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• Maakuntakaavan seuranta 2016 (Pohjois-Savon liitto 2017) 
• Pohjois-Savon moottoriurheilurata- ja 

ajoharjoittelurataselvitys (Sweco Ympäristö Oy 2017) 
• Pohjois-Savon ampumarataselvitys (Sweco Ympäristö 2017)
• Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys 

(FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2017)
• Nuojua (Vaala) - Huutokoski (Joroinen) 499 kV 

voimajohdon taustaselvitys (Fingrid Oyj 2018).
• Yaran kaivos- ja tehdasmelun yhteismallinnus –kartta 

(Ramboll, 2017)

Selvitykset

Kaavan valmisteluun liittyviin selvityksiin voi tutustua Pohjois-Savon liiton kotisivuilla osoitteessa: 
https://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/valmisteilla-olevat-maakuntakaavat.html
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4. 
Vaikutusten arviointi 

Maakuntakaavan keskeiset 
vaikutukset



Vaikutusten arviointia on tehty teemoittain MRA 1 §
mukaisesti liittyen: 
1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 
energiatalouteen sekä liikenteeseen
5. kaupunkimaisemaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön sekä
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Vaikutusten arvioinnin pohjatyö on tilattu ehdotusta laadittaessa konsultilta (Pöyry Oy).
12

Vaikutusten arviointi
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Vähittäiskaupan suuryksiköt;

• lisää elinkeinoelämän 
kehittämisen joustavuutta

• palveluntarjonta paranee 
kysyntälähtöisesti

• palvelujen saatavuus 
keskusta-alueilla voi 
samalla heiketä 
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Keskeiset vaikutukset; vähittäiskauppa

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, mkv 19.11.2018



14

Tavaraliikenteen terminaalit: 

• muutokset nykytilanteeseen pieniä-> 
vaikutuksetkin vähäiset

HCT-terminaaliverkosto:

• parantaa puukuljetusten logistiikkaa

• kelirikon aikaan välivarastoina

• voivat lisätä meluhäiriöitä, hyönteisvahinkoja 
ja kiintoaineiden huuhtoutumista 

• edistää uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä. 

• Lapinlahden keskustan ratapiha vapautuu 
muuhun maankäyttöön (-> Alapitkä), 
meluhaitta vähenee 

Keskeiset vaikutukset; 
kuljetusterminaalit
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• toimintaedellytyksien kehittäminen vaikuttaa myönteisesti 
maakunnan työllisyyteen

• ristiriitaisten intressien yhteensovitustyö on tärkeää

• kaivostoimintojen suojavyöhykkeiden tarkistus vähentää haitoille 
altistuvien asukkaiden määrää, mutta kaivostoiminnan 
laajentuessa altistuvien asukkaiden määrä kasvaa

• kaivostoiminnan laajentuminen vähentää virkistyskäytössä olevia 
alueita

• suojavyöhykkeet rajoittavat uutta asumista, mutta eivät vaikuta 
maa- ja metsätalouden harjoittamiseen

• kaivostoiminnan laajentuminen sekä uudet tai laajennettavat 
sivukiven läjitysalueet lisäävät haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön. 

• muutos maa- ja kallioperään on lopullinen

• louhinnan laajentuminen aiheuttaa haitallisia vaikutuksia luonnon 
monimuotoisuuteen

• kaivosalueen ja asutuksen väliin osoitettavalla 
selvitysaluemerkinnällä haittavaikutuksia pyritään hillitsemään.
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Keskeiset vaikutukset; Yara
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YARA; 
• Investoinnit viimeisen 10 v aikana 700 milj.
• Tulevat investoinnit 2020-2015 n. 100-200 milj.
• Työllisyysvaikutukset suoraan 400 hlö + välillisesti 

1600 hlö + tulovaikutukset 400 hlö = 2400 hlö
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Voimassa olevat maakuntakaavat yhdistelmänä         PSMK 2040 1. vaiheen luonnos (10/2017)                PSMK 2040 1. vaiheen ehdotus (6/2018)
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• Muutoksia kaivosalueen EK 
laajuudessa

• Laajemmat kaksitasoiset 
kaivoksen suojavyöhykkeet sv1 
ja sv-12

• Sv-12 on konsultointivyöhyke, 
joka on voimassaolevassa 
maakuntakaavassa 
pienempänä

• Selvitysalue YARA:n ja 
taajaman väliin lisättiin 
asukaspalautteen perusteella 
luonnosvaiheen jälkeen

• Ampumaradan merkinnän 
poistaminen

Voimassa olevat maakuntakaavat yhdistelmänä                                                                                  PSMK 2040 1. vaiheen ehdotus yhdistelmässä



Asukkaille/kesäasukkaille;

• Sulkavanjärven eteläosan ja radan välissä (~3)

• Sulkavanjärven pohjoisrannan ja Tuli-Koivusen välissä 
(~20)

• Tuli-Koivusen itäpuolella (~4)

• Kolmisopessa (~2)

• Mustamäki-Kortteinen-Otrasuon alueella (~20)

• Laukanrannan ja Kuuslahden alueella (~16)

Yhteensä n. 65 asuntoa/kesäasuntoa ja 182* henkilöä.

Kaivosalueella (EK) ei asu kukaan.

*) Tiedot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, v. 2017.

18

Keskeiset vaikutukset; minne sv-1 suojavyöhykkeen rajoitukset kohdistuvat?
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Asukkaille/kesäasukkaille ja maanomistajille;

• Ulomman suojavyöhykkeen sisällä asuu kaikkiaan 
829 henkilöä 

• Selvitysalueella asuu 12 henkilöä. 

Tiedot perustuvat yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 250 metrin 
ruututietoihin v. 2017.
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Keskeiset vaikutukset; minne sv-12 suojavyhyökkeen rajoitukset kohdistuvat?
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• toimintaedellytyksien kehittäminen 
vaikuttaa myönteisesti maakunnan 
työllisyyteen

• puolustusvoimien Rissalan 
sotilasilmailun kehittäminen lisää 
paikallista melun ja/tai tärinän 
aiheuttamaa häiriötä, häiriö ei ole 
jatkuvaa

• suojavyöhykkeet rajoittavat 
yhdyskuntarakennetta kunnan 
alueidenkäytön kehittämisen kannalta

• rajoituksia korkealle rakentamiselle ja 
rakenteille laajoillakin alueilla. 
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Keskeiset vaikutukset; 
puolustusvoimat
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• uudet sähkönsiirtolinjat turvaavat 
elinkeinojen kilpailukykyä, VAT

• uudet johtoverkostot voivat haitata 
ekologisia yhteyksiä ja rajoittaa muuta 
maankäyttöä

• haitallisia maisemallisia vaikutuksia 
vähennetään sijoittamalla 
sähkönsiirtolinjoja nykyisille johtoalueille 
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Keskeiset vaikutukset; sähkönsiirto
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• merkinnöillä ei osoiteta uusia 
alueita, joten vaikutuksetkaan 
eivät muutu

• varmistaa pitkällä tähtäimellä 
toimivan verkoston säilyminen ja 
kehittyminen

• Raasion ampumaradan 
toiminnan päättymisellä on 
negatiivinen vaikutus 
ampumaharrastuspaikkojen 
saavutettavuuteen

22

Keskeiset vaikutukset; 
ampuma- ja 
moottoriurheiluradat
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Maatalousalueiden 
aluevarausmerkintöjen (MT) 
kumoaminen ja maatalouden 
huomioiminen maakuntakaavan 
yleismääräyksessä 
• tukee maaseutuelinkeinojen 

toimintaedellytysten säilymistä 
• edesauttaa kulttuuriympäristöjen 

säilymistä. 
• vaikutusten arvioinnissa 

epävarmuutta – vasta 2. 
vaiheessa

23

Keskeiset vaikutukset; 
maatalousalueet
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• Geoenergian yleismääräys 
edistää uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä ja 
säästää luonnonvaroja.

24

Keskeiset vaikutukset; 
Geoenergia
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• tukee maakunnallista 
tavoitetta nopeista 
liikenneyhteyksistä ja 
elinkeinoelämän 
kehittymisestä. 

• Nikkilänmäen 
kulttuurimaiseman ja 
luontoarvojen säilyminen 
sekä

• pohjaveden 
suojausmahdollisuuksien 
paraneminen
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Keskeiset vaikutukset; vt5 kehittäminen Leppävirran kohdalla
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• muutos laivaväylästä 
ohjeelliseksi 
laivaväyläksi 

-> ei ole oleellisia 
vaikutuksia. 

-> keskeisintä 
kytkeytyminen valtateiden 
kehittämiseen. 
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Keskeiset vaikutukset; Päijänne-Saimaa -kanava
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• Soidensuojelumerkinnöillä 
turvataan luonnon 
monimuotoisuutta.

• Turvetuotannosta poistuneiden 
alueiden merkintöjen 
kumoaminen toteaa jo 
tapahtuneen muutoksen. 

• Turpeennoston aiheuttamat melu-
ja pölyhaitat poistuvat ja 
vesistöhaitat vähenevät. 

• Virkistyskäyttömahdollisuudet 
lisääntyvät.

27

Keskeiset vaikutukset; 
soidensuojelu ja turvetuotanto
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• tuulivoimarakentamisen mahdolliset 
elinoloja heikentävät vaikutukset 
jäävät toteutumatta

• luontoon ja maisemaan kohdistuvat 
haitat jäävät toteutumatta

• puolustusvoimat hyötyy merkinnän 
kumoamisesta. 
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Keskeiset vaikutukset; 
tuulivoimamerkintöjen kumoaminen
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5. Seuranta



- Lausuntoja annettaessa (kuntakaavoitus, erilaiset 
suunnitelmat, lupakäsittelyt) 

- Kuntakaavojen viranomaisneuvotteluissa 

- Seurannan apuna aluerakennetyöryhmä

- Liiton vuosittain laatimassa kaavoituskatsauksessa 

- Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe aloitetaan vuonna 
2019. Toisessa vaiheessa on mahdollista palata myös 
tämän vaiheen teemoihin, mikäli saatavilla on uutta 
selvitystietoa.

- Voimaan tullutta kaavaa seurataan tarvittaessa 
erillisraportoinnissa
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Maakuntakaavan toteutumista seurataan;
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6. Kaava-asiakirjat



Kaava-asiakirjat
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• Juridisia asiankirjoja ovat kaavakartta (MRL 29 §) sekä
Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset -asiakirja liitteineen

• Kaavakarttoja (1:200 000) ovat varsinainen muuttuvia 
teemoja esittävä kaavakartta, kumoutuvat merkinnät 
esittävä kartta sekä epävirallinen kaavayhdistelmä (kaikki 
maakuntakaavat) 

• Lisäksi kaavaselostus
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33 6.11.2018PSMK 2040 1. vaihe, kaavakartta PSMK 2040 1. vaihe, kumottavat merkinnät
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PSMK 2040 1. vaihe, kaavakarttojen yhdistelmä



7. Päätösehdotus



(…) päättää hyväksyä maakuntakaavan, joka voimaan 
tullessaan kumoaa voimassa olevista 
maakuntakaavoista merkinnät, jotka on esitetty 
erillisellä kaavakartalla ja kuvattu 
kaavaselostuksessa (s. 84 ja 120).
___________________
• Kuopion seudun maakuntakaava
• Pohjois-Savon maakuntakaava 2030
• Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava
• Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 

maakuntakaava
• Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava
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Päätösehdotukseen liittyvä merkittävä sisältö
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8. 
Hyväksyminen ja 
voimaantulo
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Hyväksyminen ja voimaantulo

• Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto, MRL 31 §

• (Ympäristöministeriö ei enää vahvista kaavaa)

• Maakuntakaavan hyväksymispäätöstä koskeva 
muutoksenhaku- ja valitusoikeus, MRL 188 § ja 191 §.

• Maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä 
maakuntakaavan tulemaan voimaan (mahdollisista 
valituksista huolimatta) ennen kuin se on saanut 
lainvoiman, MRL 201 §. 

-> MKH voi käsitellä asian tammi-helmikuussa 2019 
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