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3. Maakuntakaavan tarkistamisen lähtökohdat
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Maakunnan suunnittelun tilanne
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• Maakuntakaavoitustilanne
• Maakuntasuunnitelman ja –

ohjelman päivitys käynnissä



Maakuntakaavan seuranta, johtopäätökset

• Lähes kaikki maakuntakaavan teemat tarvitsevat ajantasaistarkastelua ja 
päivittämistä

• Useissa teemoissa kyse on myös seudullisuuden tason nostamisesta
• Kiireellistä tarkistustarvetta ei pääsääntöisesti ole, mutta 

maakuntakaavan laajuus huomioiden tärkeää on riittävän aikainen 
ennakointi

• Pohjois-Savon vahvistetuissa maakuntakaavoissa on yhteensä noin 4000 merkintää

• Nykyisten maakuntakaavojen yksityiskohtaisuus voi myös kannustaa 
tulkitsemaan maakuntakaavaa liian yksityiskohtaisesti

• Maakuntakaavojen tarkistamisessa huomioitava myös
• maakuntakaavan yleispiirteisyys vs. yksityiskohtaisuus - kaikkia 

teemoja ei voi yleispiirteistää
• prosessin merkitys
• yhteys maakuntasuunnitelmaan / maakuntastrategiaan
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Maakuntakaavan tarkistaminen, vaihtoehdot

• VAIHTOEHTO 1: Maakuntakaavan tarkistaminen kokonaismaakuntakaavana
+ kaava yhdelle kartalle ja asiakirjaksi
+ eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen

- aineiston paljouden vuoksi nykyisillä henkilöresursseilla haastava tehtävä

• VAIHTOEHTO 2: Maakuntakaavan tarkistaminen vaiheittain
+ avoinna olevia kysymyksiä käsiteltävänä vähemmän 
- vaihemaakuntakaavojen määrä edelleen lisääntyy

• VAIHTOEHTO 3: Maakuntakaavan tarkistaminen kahdessa vaiheessa niin, että ne muodostavat 
yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040

+ tarkistamisen 1. vaiheessa avoinna olevia kysymyksiä käsiteltävänä vähemmän
+ jätetään ”suuret kysymykset” tarkistamisen 2. vaiheeseen
+ yllättäviä tarpeita varten on avoinna oleva kaava käynnissä

- vaihemaakuntakaavojen määrä edelleen lisääntyy

• VAIHTOEHTO 4: Käynnistetään kokonaismaakuntakaavan laatiminen vasta maakuntauudistuksen 
käynnistymisen jälkeen

+ 2017-2019 kerätään pohjatietoa ja laaditaan selvityksiä v. 2019 / 2020 käynnistyvää 
kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten
+ tarkistamisessa voidaan huomioida maakuntauudistus ja lakimuutokset
- Aineiston runsauden vuoksi tarkistaminen on sen käynnistyttyä haastava tehtävä
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1. vaiheen tarkistus (2017-2018) 2. vaiheen tarkistus (2019 -) Lisätiedot Selvitystarve Muita huomioita

Kehittämisperiaatemerkinnät x
Tarkastellaan aluerakenteellisen tarkastelun yhteydessä, tiivis yhteys 
maakuntastrategiaan x

Taajamat x
Merkintöjen määrän karsiminen ja osoittaminen kohdemerkinnöin, mahdollinen 
palveluverkkoselvitys tukena. Hyödynnetään myös SYKE:n uutta taajamaluokittelua. x

Kylät x

Kylämerkintöjen määrää vähennetään, tai vaihtoehtoisesti luovutaan 
kylämerkinnöistä kokonaan ja osoitetaan kylät pohjakarttamerkinnöin YKR-
kylärajausten perusteella. Vaatii tuekseen aluerakenteellisen selvityksen. x

Työpaikka-alueet x Ei merkittäviä tarkistustarpeita toistaiseksi.

T, T/kem, Seveso III x
Ei merkittäviä tarkistustarpeita toistaiseksi, lukuunottamatta Sorsasalon t/kem-
merkinnän päivittämistä. Uusien T/kem alueiden ennakointi haastavaa.

Kauppa x

Tarkasteltava, syntyykö ilman kaavan päivittämistä ongelmia. Mikäli kyllä, päivitetään 
vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Selvitystarve voi muodostua, jos poistetaan 
kauppaa koskevat laatumerkinnät. x

Tie- ja rataverkosto x

Arvioitava, voidaanko maakuntakaavassa osoitettuja, toteutumattomia tiehankkeita 
poistaa maakuntakaavamerkinnöistä. Harkitaan myös yhdystieverkoston poistamista, 
ellei sitä nähdä puunkuljetusten tms. strategisesti tärkeäksi osoittaa. x

Vesiväylät, satamat, uiton 
toimipaikat x

Tarkistaminen vaatii kohteiden läpikäynnin ja vain merkittävimpien kohteiden 
valinnan; esim. satamia kaavoissa 218 kpl. Päijänne-Saimaa -kanava -merkinnän 
tarpeellisuus arvioitava myös- x

Lentoliikenne, harrasteilmailu x

Kuopion lentoaseman meluvyöhyke voidaan tarkistaa jo ensimmäisessä vaiheessa, 
jos  meluselvitys uusitaan, ja siinä todetaan melualueen muutostarve. Muutoin 
tarkistamisen toisessa vaiheessa. x

Terminaalit x

Voidaan tarkistaa, jos Metsäkeskuksen hankkeesta saadaan esitys 
terminaaliverkostoksi. Melu- yms. kysymykset tulee tällöin ratkaista maakuntakaavan 
yhteydessä. FinnPulpin toteutuminen voi muuttaa tilannetta. Huomioidaan myös 
LIVIn rataverkkoa koskevien raakapuuterminaalien kehittämisen linjaukset. x

Suojelualueet x

Valtakunnallisiksi ehdotetut suot huomioidaan ainakin valtion maiden osalta. 
Yksityismaille sijoittuvien soiden merkinnästä on käyty keskustelua ELYn kanssa. 
Suojelualuekokonaisuutta (SL, S) ei ole tarpeen avata kaavan tarkistamisen 
ensimmäisessä vaiheessa.

Yksityismaille sijoittuvien suokohteiden osoittaminen 
on mahdollista vain, jos työhön saadaan lisäresurssia. 
Vaikka kohteita osoitettaisiin vain niille alueille, joilla 
maanomistajien suhtautuminen suojeluun on ollut 
myönteistä, tulee kaavan laadinnassa varautua 
runsaaseen palautteeseen.

Muinaismuistot x

Käsitellään myöhemmin. Informatiivinen merkintä, joka voidaan harkita esitettävän 
liitekartalla. Voidaan myös harkita, että osoitetaan kaavakartalla ne, jotka sijaitsevat 
maanpintaan kajoavan varauksen vaikutuspiirissä, muut liitekartalla.

Perinnebiotoopit x ELYn selvitys valmistuu aikaisintaan 2019 x

Rakennettu kulttuuriympäristö x
Maakunnallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan kuntien omien 
täydennysinventointien jälkeen, vuoden 2020 tienoilla. x

Vaatii laajan arvotusselvityksen maakunnallisesti 
arvokkaiden kohteiden osalta. Sr-merkintöjen 
osoittaminen vaatii vahvaa polittista tahtotilaa.

Maisema-alueet x
Valtakunnallisesti merkittävät maisemat päivitetään kaavaan, samassa yhteydessä 
myös maakunnalliset tarkistetaan. x

Selvitys koskee maakunnallisten alueiden 
rajausmuutoksia.

Suunnitelma maakuntakaavan tarkistamisesta / 12.1.2017
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Aluerakenteeseen liittyvä teemakokonaisuus 
kannattaaa käsitellä vasta myöhemmässä tarkastelussa, 
jolloin maakuntakaavan perusratkaisujen tueksi 
saadaan maakuntastrategiassa tehdyt valinnat. 
Kaupunkiseudut saattavat vaatia erillistarkastelua 
uusien VAT:n johdosta.

Liikenteeseen liittyvä teemakokonaisuus kannattanee 
tarkastella vasta toisessa vaiheessa, kun 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvät tehtävät 
siirtyvät maakuntaan. Liikenne on osa aluerakennetta ja 
tarkasteltava siten osana aluerakennekokonaisuutta. 
Toteutumattomien liikennehankkeiden  tarpeellisuus 
ja suunnitelmien ajantasaisuus tulee arvioida. 



4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
sisältö
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Kaavan tavoitteet

• Valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen ja 
keskittyminen niihin

• Kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus

• Kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntalakiehdotuksen 
mukaiseen maakuntastrategiaan

• Sähköisen maakuntakaavan hyödyntäminen, mikäli siihen on resursseja. 
Maakuntakaavan palautteenannossa hyödynnetään käytössä olevaa 
sähköistä palautejärjestelmää Haravaa

• Tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon 
maakuntakaavan 2040, jolloin kaava on yhtenä karttana ja selostuksena
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Seudullisuuden kriteerit

• Käsiteltävän asian / merkinnän tulee olla vähintään seudullisesti 
merkittävä, mieluiten maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti 
merkittävä. Paikallisesti merkittävät asiat ratkaistaan 
kuntakaavoituksessa

• Merkintöjen painopiste on nykytilan kuvaamisen sijaan tulevaisuuden 
alueidenkäyttöä kuvaavaa

• Merkinnöillä edistetään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
• Merkinnät edistävät Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman / 

maakuntastrategian pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista
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Aikataulu 

• OAS nähtävillä 28.2.2017 saakka
• 1. viranomaisneuvottelu 20.3.2017
• Selvitysten valmistelu

• Geoenergiaselvitys, valmistunut
• Ampumaradat ja moottoriurheilualueet
• Maakunnallisesti arvokkaat maisemat
• Kauppa?
• Vaikutusten arviointi?

• Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen 
nähtäville 11/2017

• Ehdotusvaiheen lausunnot 04/2018
• 2. viranomaisneuvottelu 05/2018
• Kaavaehdotuksen nähtävillä olo / 

muistutukset 08-09/2018
• Hyväksyminen uudessa 

maakuntavaltuustossa 2018 / 2019

11

Kaava-alue



Teemakartalla on kuvattu 
useimpia tarkistamisen 1. 
vaiheessa käsiteltäviä 
teemoja siten, kuin ne 
ovat voimassa olevissa 
maakuntakaavoissa. 
Joroisten kunnan alueen 
merkinnät puuttuvat.
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Maakuntakaavan tarkistuksen 1. 
vaiheessa käsiteltävät teemat
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Kauppa, vähittäiskaupan suuryksiköt

MRL muutos keväällä 2017:
• Vähittäiskaupan suuryksikön pinta-alaraja nostetaan 2000 neliömetristä 4000 neliömetriin 

(71 a §)
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus tulisi maakuntakaavassa osoittaa vain 

kaavassa osoitettujen keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle (71 b §)
• Luovutaan velvoitteesta ottaa maakunta- ja yleiskaavoituksessa huomioon kaupan laatu 

sijoitettaessa suuryksikkö muualle kuin keskusta-alueelle (71 c §), kriteeriksi kaupan 
palvelujen saavutettavuus

• Kaupan laatua ja kokoa koskeva asemakaavamääräys ehdotetaan kumottavaksi (71 e §)

• Päivitetään 1.6.2016 vahvistetun Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 
merkinnät vastaamaan voimaantulevaa lainsäädäntöä

• Neuvottelu Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Kuopio 14.3.2017
• Tehdään tarvittavat muutokset kumoamalla 2000 k-m2  4000 k-m2
• Kumotaan keskustoja koskevat enimmäismitoitukset c-merkinnöistä
• Esitys: Keskustan ulkopuolella sijaitsevien KM- ja kme-merkintöjen osalta 

tarkennetaan suunnittelumääräyksiä niin, että alueen enimmäismitoitus olisi 
sitova, mutta kaupan laatu ja tarkka sijainti ratkaistaisiin kuntakaavoituksessa

• Ei selvitystarvetta, perustelut kaavaselostuksessa & vaikutusten arvioinnissa
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Puuterminaalit

• Metsäkeskus on hankkeen kautta parhaillaan selvittämässä Itä-Suomen 
laajuisesti nykyistä terminaali- ja välivarastoverkostoa

• Maakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä tavoitteena on huomioida 
hankkeen tuloksena esitetty terminaaliverkosto

• Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu vain rataverkoston yhteydessä 
sijaitsevia tavaraliikenteen terminaalialueita

• Hankkeessa kartoitettu Itä-Suomen alueella (tilanne 15.3.2017)
• Ainespuuterminaaleja 267 kpl

• Energiapuuterminaaleja ~ 50 kpl

• Seulotaan näistä seudullisesti merkittävät terminaalit esim. vuotuisen 
puun käsittelymäärän luokittelun kautta? 

• Meluvaikutukset ja niiden selvittäminen?
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Suojelualueet: soidensuojelu

• Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämisestä on 
valtioneuvoston hyväksymä v. 2015, lisäksi v. 2016 on tehty päätös loppujen 
valtion arvokkaiden soiden suojelusta

• Pohjois-Savoon on osoitettu 60 valtakunnallisesti arvokasta suota, joista 
valtion mailla sijaitsee 14,3 %

• Maakuntakaavassa osoitetaan soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen, 
Valtioneuvoston 2015 päätöksen mukaiset sekä vuoden 2016 päätöksen 
mukaiset kohteet, jotka sijaitsevat valtion mailla 

• Luonnonsuojelulailla toteutettavat SL-merkinnällä
• Metsähallituksen päätöksellä toteutettavat S-merkinnällä

• Yksityismailla sijaitsevia soita ei maakuntakaavassa osoiteta, koska alueiden 
osoittamisen perusteena tulisi kuulla maanomistajia uudelleen ja käynnistää 
neuvottelumenettely

• Valtion mailla sijaitsevien soiden osoittaminen vaatii vielä jatkoneuvotteluja: 
liitto, ELY-keskus ja Metsähallitus

• Kaksi kohteista sellaisia, joissa sekä luonnonsuojelulailla (SL) että Metsähallituksen päätöksellä 
(S) toteutettavia osia

• Osa 2016 päätöksen mukaisista Metsähallituksen suojelukohteista hyvin pienialaisia (2,2 ha / 
200 ha)
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Maisema-alueet

• Tavoitteena on päivittää valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
tulevan valtioneuvoston päätöksen perusteella ja maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet päivitysselvityksen ja palautteen perusteella

• Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityspäätöksen 
tekee Valtioneuvosto, aikataulu ei tiedossa

• YM työneuvottelu 20.2.17: 
• Maakuntakaavassa tulee osoittaa VN 1995 mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet
• Myöhemmin inventoidut alueet voidaan osoittaa myös, mutta merkinnästä tulee käydä 

ilmi, että ne ovat inventoituja kohteita

• Maakunnallisesti arvokkaiden osalta tehdään päivitysselvitys, yhteen 
sovitetaan kulttuuriympäristön puolella olevien laajojen maisema-
alueiden kanssa
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Pellot

• Tavoitteena on osoittaa maakunnan elintarviketalouden kannalta 
tärkeät maatalousalueet

• Vaihtoehtoina on osoittaa peltoalueet pohjakartalla ja keskeiset alueet 
kehittämisperiaatemerkinällä, tai päivittää nykyinen merkintäperiaate 
aluevarausmerkintänä, MT

• Mahdollinen ratkaisu: ei-kiireellisenä teemana siirretään pelto-teema 
maakuntakaavan tarkistuksen 2. vaiheeseen, ellei aiheuta 
ylitsepääsemättömiä yhteensovitusongelmia nyt käsiteltävien teemojen 
kannalta. Strategiaan, elinkeinoihin ja elinvoimaan, 
kehittämisperiaatteisiin liittyvät asiat käsitellään tarkistamisen 2. 
vaiheessa

• Käydään neuvottelu: MTK, ELY-keskus, Luke, GTK ja liitto
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Sähkönsiirtolinjat

• Osoitetaan uutena sähkönsiirtolinjana Alapitkältä Yaralle kulkeva uusi 
110 kV sähkölinja sekä huomioidaan mahdollinen Finnpulpin Kuopion 
Sorsasaloon sijoittuvan biotuotetehtaan sähkönsiirtolinjojen tarve

• Samalla tarkistetaan maakuntakaavaan aiemmin merkittyjen 
ohjeellisten sähkönsiirtolinjojen toteuma sekä olemassa olevien, 
valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 110 ja 400 kV:n
sähkönsiirtolinjojen toteuma

• Neuvotteluja käydään vielä Fingridin ja paikallisten 
sähköverkkoyhtiöiden kanssa
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Tuulivoima 
• Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on vahvistettu v. 2014 ja kaupan 

maakuntakaava v. 2016. Tuulivoima-alue merkintöjä yht. 19 kpl.
• Tavoitteena on poistaa maakuntakaavassa aiemmin osoitettuja, 

Puolustusvoimien toimintaa haittaavia tuulivoima-alueita. 
Laki puolustusvoimista (551/2007), Aluevalvontalaki (755/2000), Ilmailulaki 
(1194/2009), Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet.

• Kaikista, yli 50 m maanpinnasta toteutettavista tuulivoimaloista on 
pyydettävä pääesikunnan lausunto, lausuntoon tarvitaan voimalan tarkat 
koordinaatit.

• Pääesikunta on kertonut alustavat näkemykset em. maakuntakaavojen 
tuulivoimahankkeista 23.4.2014 (lopullinen hyväksyttävyys selviää 
pääesikunnan virallisessa lausuntomenettelyssä).

• Pääesikunnan luokittelu
• Ei hyväksyttävät -hankkeet (3 kpl)
• Arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia -hankkeet (2 kpl)

(Hyväksyttävyys selviää VTT:llä tehtävän tutkavaikutusselvityksen jälkeen)
• Saattaa olla merkittäviä vaikutuksia –hankkeet (7 kpl)

(VTT:n laskennan tarve selviää, kun tiedetään voimaloiden korkeus ja lukumäärä)
• Tutkavaikutusselvityksiä ei tarvitse erikseen selvittää –hankkeet (7 kpl)
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Ampumaradat, moottoriurheilualueet ja 
ajoharjoitteluradat

• Selvitetään Pohjois-Savon tällä hetkellä toiminnassa oleva 
ampumarataverkosto, sen nykytila ja kehittämisnäkymät 

• Selvitys toimii samalla ampumaratalain (763/2015) 12 § mukaisena 
ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmana, jota laadittaessa on 
kuultava keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita

• Tehdään kysely ja tarkentavat haastattelut toimijoille ja kunnille, lisäksi järjestetään 
vuorovaikutustilaisuus

• Omana selvityksenään valmistellaan moottoriurheilurata- ja 
ajoharjoittelurataselvitys, jossa selvitetään vastaavat alueet

• Tehdään kysely ja tarkentavat haastattelut toimijoille ja kunnille,

• Ampumaratojen, moottoriurheilualueiden ja ajoharjoitteluratojen 
melualueet?
• Lähtökohtana informatiiviset, laskennalliset melualueet, joissa ei ole huomioitu 

maaston muotoja 
• Vaatii vielä lisäpohdintaa
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Puolustusvoimien alueet

• Tavoitteena on päivittää 
Puolustusvoimien ampuma- ja 
harjoitusalueet, varikkoalueet ja 
varalaskupaikat melu- ja 
suojavyöhykkeineen 
Puolustusvoimien kanssa 2016 
käydyn neuvottelun sekä OAS:sta
annetun palautteen perusteella
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Geoenergia

• Pohjois-Savon 
geoenergiaselvityksessä on selvitetty 
maakunnan geoenergiapotentiaalia
maakunnallisella tasolla, mukaan 
lukien vuonna 2019 maakuntaan 
liittyvä Joroisten kunta

• Maakuntatason tarkastelun lisäksi 
geoenergiapotentiaalia on selvitetty 
yhdessä kuntien kanssa valituilta 
rakentamisen kysyntään perustuvilta 
kohdealueilta, jolloin selvitys 
palvelee myös kuntien sekä 
kaupunkien omaa suunnittelua eri 
lämmitysmuotojen kartoittamisessa

• Geoenergiapotentiaaliset alueet 
pyritään osoittamaan 
maakuntakaavassa tai 
vaihtoehtoisesti ohjataan 
yleismääräyksellä
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Palautteen perusteella mukaan tulevat 
uudet teemat
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Yaran kaivosalue ja suojavyöhyke
• Kaivosalue laajentumassa nykyisten maakuntakaavarajausten ”yli” 

suojavyöhykkeelle. Suojavyöhykkeen tavoitteena edistää rakentamisen 
harkintaa kaivosalueen läheisyydessä (konsultointimenettely), melu- ja 
pölyhaitoista johtuen

• Alueella rakentamispainetta
• Tavoitteena on maakuntakaavan tarkistuksen 1. vaiheessa päivittää 

aluerajaus nykytoiminnan / suunnitellun toiminnan mukaiseksi sekä 
päivittää suojavyöhyke 

• Tarkistuksen 2. vaiheessa voi tulla tarve päivittää kaivostoiminnan 
laajenemisesta aiheutuvat maakuntakaavan kaivosalueiden muutokset, 
Laajeneminen voi aiheuttaa muutoksia myös kantatien ja radan sijaintiin

• Yaran käynnissä olevat ja tulevat YVAt tarjoavat riittävän selvityspohjan 
merkintöjen muutoksille (pl. tien ja radan muutokset). Suojavyöhykkeen 
suunnittelumääräys / rakentamisrajoituksen asettaminen selvitetään

• Suojavyöhykkeelle tulee olla selkeät rajausperusteet, jotka eivät vielä 
selvillä
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Päijänne-Saimaa –kanava, merkinnän kumoaminen 
maakuntakaavasta

• Vt 5 Leppävirran kohta on tulossa 
yleissuunnitteluun, mutta 
maakuntakaavaan on alueelle osoitettu 
Päijänne-Saimaa –kanavan (Savon 
kanava) varaus Leppävirta - Suonenjoki

• Yleissuunnittelussa tehdään neljä 
vaihtoehtoa: 

• Toteutus tien nykyiseen linjaukseen kanavalla 
tai ilman 

• Toteutus uuteen linjaukseen kanavalla tai ilman

• Kanavalinjaus tulee kumota 
maakuntakaavasta, ennen kuin 
yleissuunnitelma voidaan hyväksyä
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Osalliset

Maanomistajat
• Kaava-alueen maanomistajat

Ne, joiden asumiseen, työn tekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa

• Asukkaat ja heitä edustavat yhteisöt ja 
järjestöt

• Yritykset ja elinkeinojen harjoittajat
• Alueella työssäkäyvät

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään

• Pohjois-Savon kunnat: Iisalmi, Kaavi, Keitele, 
Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, 
Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Varkaus, Vesanto ja Vieremä

• Pohjois-Savoon 2019 liittyvä Joroinen
• Maakuntien liitot: Etelä-Savon 

maakuntaliitto, Keski-Suomen liitto, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Kainuun maakunta-
kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

• Pohjois-Savon naapurikunnat: Pyhäjärvi, 
Pyhäntä, Kajaani, Sotkamo, Valtimo, Nurmes, 
Juuka, Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi, 
(Enonkoski), Savonlinna, Rantasalmi, Juva, 
Pieksämäki, Hankasalmi, Konnevesi, 
Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas

Alueelliset ja muut viranomaiset
• Pohjois-Savon ELY-keskus
• Itä-Suomen aluehallintovirasto 
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Liikennevirasto
• Trafi
• Finavia Oyj
• Metsähallitus
• Suomen metsäkeskus,  
• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
• Museovirasto
• Pohjois-Savon pelastuslaitos
• 3. Logistiikkarykmentti, Joroisten osalta 

1. Logistiikkarykmentti
• Tuulivoiman osalta Pääesikunnan 

operatiivinen osasto
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Muut alueelliset yhteisöt, yritykset ja 
järjestöt
• Kuopion kauppakamari
• Kaupan liitto
• Kuopion kaupunkikeskustan 

kehittämisyhdistys ry
• Savon yrittäjät
• Kaupparyhmittymät
• Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ja 

alueyhdistykset
• MTK Pohjois-Savo
• Keskeiset työmarkkinajärjestöt
• Puolueiden piirijärjestöt
• Keskeiset metsästys- ja 

ampumaurheiluorganisaatiot

Osallisten luetteloa on mahdollista täydentää suunnitteluprosessin kuluessa.



Täydennykset osallisiin, OAS

• Ilmatieteen laitos
• Suomen Turvallisuusverkko Oy
• Fingrid
• MTK metsälinja
• Metsähallitus, metsätalous
• Metsähallitus, luontopalvelut
• Metsänhoitoyhdistys Keski-Savo, MHY Pohjois-Savo, MHY Rautavaara, 

MHY Savotta
• Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat
• Itä-Suomen poliisilaitos
• Pohjois-Savon reserviupseeriliitto
• Pohjois-Savin reserviläispiiri ry
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Osallistumismenettelyt & viranomais- ja 
sidosryhmäyhteistyö
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• Kaavan käynnistymisestä ja nähtävillä oloista kuulutetaan kuntien ilmoitustauluilla sekä 
liiton virallisissa ilmoituslehdissä

• Aineisto nähtävillä ja kommentoitavissa liiton verkkosivuilla
• Valmistelun etenemisestä tiedottaminen sähköisen uutiskirjeen kautta
• Harkitaan myös sosiaalisen median käyttöönottoa
• Aluerakennetyöryhmä



Arviointimenettelyt
• Välittömät vaikutukset kohdistuvat Pohjois-Savon maakuntaan sekä 

Joroisten kuntaan
• Vaikutusalue voi ulottua myös naapurimaakuntien alueelle, kuten Etelä-

Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen
• Vaikutuksia arvioidaan (MRA 1 §):

• 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

• Natura-tarveharkinta sekä tarvittaessa LSL 65 § mukainen arviointi
• Kaavan vaikutuksia arvioidaan teemakohtaisissa selvityksissä, 

yhteenveto laaditaan selostukseen
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Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Paula Qvick
044 714 2646, paula.qvick@pohjois-savo.fi

Kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki
044 714 2618, suvi.jousmaki@pohjois-savo.fi

Suunnittelija Mikko Rummukainen
044 714 2655, mikko.rummukainen@pohjois-savo.fi

Energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila
044 714 2613, seppo.laitila@pohjois-savo.fi (ti-to)

Toimistosihteeri Irma Kajan
044 714 2640, irma.kajan@pohjois-savo.fi

EU-sihteeri Merja Sihvola
044 714 2624, merja.sihvola@pohjois-savo.fi

www.pohjois-savo.fi/psmk2040
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