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Kuopion seudun maakuntakaava, 1:100 000, 3.7.2008
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan,
1:100 000, 7.12.2011
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan,
1:100 000, 15.1.2014
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030, 1:200 000, 1.6.2016
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: (1. vaihe), 1:200 000, 19.11.2018

Kuopion seudun maakuntakaava-
yhdistelmä

1:100 000

Maakuntakaavamerkinnät
Merkintöjen kuvaukset ja merkintöihin liittyvät kaavamääräykset on esitetty 
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjoissa, jotka ovat osa
vahvistettuja maakuntakaavoja.

KEHITTÄMISPERIAATTEET

KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVAYHDISTELMÄ

Pohjakartta-aineisto    Maanmittauslaitos

Pohjois-Savon liitto
Pohjois-Savon ELY -keskus
Suomen ympäristökeskus
Liikennevirasto
Museovirasto

Kehittämisperiaatemerkinnät

Viitostien kehittämisvyöhyke

Maaseudun kehittämisen kohdealue

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Vesimatkailun kehittämisalue

Joukkoliikennevyöhyke

Viheryhteystarve

Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävä

Yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve

Aluevaraus- ja kohdemerkinnät

Selvitysalue (HCT terminaalit)

Alueen erityisominaisuutta osoittavat merkinnät

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue

Kuopion lentoaseman melualue

Kuopion keskustan kulttuuriympäristö

(esitetty tarkemmin erillisillä liitekartoilla kaavaselostuksessa
sekä Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjassa)

Osa-alue

Taajamatoimintojen alueA1

Teollisuus- ja varastoalueT

Teollisuus- ja kaivostoimintojenalueT/Ek

Työpaikka-alueTP2

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä kohde tai alue

ma / ma1 
/ ma-b

MA1

MA1
Maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti tärkeä alue

Kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti tärkeä alueMA1-v

Arvokas harju- tai kallioalue

Tärkeä pohjavesialuepv pv1

Hiljainen aluehil

Itä-Suomen logistiikkakeskus

JätteenkäsittelyalueEJ

Maa-ainesten ottoalue soran ja hiekan ottoa tai
kallionlouhintaa varten

MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvojaMY MY1

Kaivostoimintojen alueEK

Kaivos- ja teollisuustoimintojen alueEK/T

Puolustusvoimien alueEP

Ampumarata ja/tai moottoriurheilukohde tai -alueea1

Tämä kartta on epävirallinen yhdistelmä, joka koostuu seuraavista 
maakuntakaavoista (kaavan nimi, mittakaava, vahvistamis-/hyväksymispäätös):

Maakuntakaavamerkintöjen kuvaukset ja merkintöihin liittyvät määräykset on esitetty
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjoissa, jotka ovat osa vahvistettuja
maakuntakaavoja.

Taajamien kulttuuriympäristöihin kuuluvat alueet ja kohteet on esitetty maakuntakaavan
taajamakohtaisissa kartoissa Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -asiakirjoissa.

Maakuntakaavamerkinnät on esitetty tällä kartalla yhtenäisellä ja mittakaavaan sovitetulla
kuvaustavalla, siten esim. väritys ja symbolien koko saattaa osin poiketa kunkin vahvistetun
maakuntakaavakartan esitystavasta.

MA1-v

VirkistysalueVL

Retkeily- ja ulkoilualueVR

VirkistyskalastusalueRMk

Matkailupalvelujen kohde tai alueRM

LM/TP1

ge

MA

Viivamerkinnät

Parannettava seututie tai pääkatust

Retkeilyreitti

Moottorikelkkailureitti

Uusi kevyen liikenteen seuturaitti

Kevyen liikenteen seuturaitti

Vähittäiskaupan suuryksikkö

Lentoliikenteen alueLL

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan tuotantolaitoksen

T/kem

LuonnonsuojelualueSL

SuojelualueS

Muinaismuistokohde tai -alueSM

Rakennussuojelukohde tai -alueSR

Jäteveden puhdistamo

Vedenottamo

Kalanviljelylaitos (e2)

Luonnonravintolammikko (er)
Kaksiraiteinen nopean liikenteen rataosa (160-200 km/h)

Päärata

Yhdysrata  tai sivurata

Uusi sivurata

Nopean junaliikenteen rata (160-200 km/h) ja liikennepaikka

Uusi sähkönsiirtolinja, jännite

Sähkönsiirtolinja, jännite
110 kV

110 kV

Uusi pääviemärilinja

Pääviemärilinja

Uusi päävesijohtolinja

Päävesijohtolinja

Laiva-, vene- tai uittoväylä ja syväys

Uusi Laiva-, vene- tai uittoväylä ja syväys2,7

2,7

Keskustatoimintojen alakeskukset, paikalliskeskus (ca-v / ca1 / ca2 / ca3)

Tilaa vaativan kaupan suuryksikkö

Kylä (at1 / at2)

Uusi liikennetunneli

Moottoritie
mo

Parannettava moottoritie
mo

Runkotie / Valtatie / Kantatie
rt/vt/kt

Parannetteva valtatie
vt

Eritasoliittymä

Uusi eritasoliittymä

Uusi moottoritie
mo

Seututie tai pääkatust

Uusi seututie tai pääkatust

Uusi yhdystie tai kokoojakatu
yt

Yhdystie tai kokoojakatuyt

Uusi valtatie
vt

TurvetuotantoalueEO1

Turvetuotantoon soveltuva alueEO1

EO EO2

A

Keskustatoimintojen alueC

Energiahuollon alue (en)

Muut aineistot:

TP TP1

Tuulivoima-alue

Tilaa vaativan kaupan suuryksikön reservialue

Suojavyöhyke (sv-1 / sv-12 / sv-11 / sv-6 / sv-8)sv

Piirtämistekniset merkinnät /
pohjakarttamerkinnät

Kunnan raja

A 11.001

Maakuntakaava-alueen raja

Maakuntakaavamerkinnän tunnus

Taajama, kylä, pienkylä
(YKR 2015 ruutuaineisto)

Pelto (maastotietokanta 2017,
1: 250 000)

Vesistö

Selvitysalue (merkintöjen A 13.001
ja T/Ek 13.800 välinen alue)

Sähkönsiirtolinjan yhteystarve

EA1

Sähköasema


