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Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman ja
tuulivoimakaavan
Tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava sai tänään sinetin, kun
Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan Juvalla. Hyväksytyssä
kaavassa osoitetaan yhdeksän tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvaa aluetta ja
näiden suunnittelua ohjaavia erityismääräyksiä. Lisäksi kaavassa annetaan kaikkia
teollisen kokoluokan tuulivoimatuotantoa koskevia suunnittelumääräyksiä. 1.
vaihemaakuntakaava täydentää tuulivoiman osalta voimassa olevaa Etelä-Savon
maakuntakaavaa.
Valtuusto hyväksyi myös maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma on
maakunnan oma tahdon ilmaisu, jossa määritellään maakunnan kehittämisen
painopisteet ja niiden saavuttamiseen käytettävät työvälineet.

Kaavaratkaisussa yhdeksän aluetta ja jatkosuunnittelun ohjeet
Maakuntakaavaratkaisu koostuu suunnittelumääräyksistä ja kaavakartan osaaluemerkinnöistä. Maakuntakaavassa ohjataan tuulivoimasuunnittelua
kokonaisvaltaisesti antamalla koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys
yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjaksi. Suunnittelumääräys koskee kaikkea
teollisen kokoluokan tuulivoiman suunnittelua. Maakuntakaavakartalla osoitetaan
maakunnallisesti merkittävät yhdeksän tuulivoimaloiden sijoittumiseen soveltuvaa
aluetta alueen erityisominaisuutta kuvaavin osa-aluemerkinnöin. Kyseessä ei siis ole
alueen päämaankäyttöluokkaa osoittava merkintä. Tavallisimmin alueet ovat maa- ja
metsätalouskäytössä.
Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä kiinnitetään
jatkosuunnittelun huomiota keskeisiin reunaehtoihin. Näin voidaan varmistua siitä, että
tuulivoimarakentaminen täyttää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ehdot niin
hyvän asuinympäristön, luonnon ja maiseman erityispiirteiden huomioimisen kuin
puolustusvoimien ja lentoliikenteen toimintaedellytysten turvaamisenkin osalta.
Maakunnallisten alueiden osalta on annettu lisäksi kohdekohtaisia erityismääräyksiä.
Niillä pyritään edelleen varmistumaan siitä, että tuulivoimaloiden alueiden toteuttamisella
ei vaaranneta arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden arvoja,
muinaisjäännösten säilymistä tai linnustoa.
Maakuntakaavassa osoitetaan seuraavat maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden
sijoittamiseen soveltuvat alueet:
 Enonkosken kk, Enonkoski
 Sarvikumpu-Sopakko, Heinävesi
 Kilpimäki, Heinävesi
 Niinimäki, Pieksämäki







Konnalamminmäki, Puumala
Syvälahti-Hanhijärvi, Savonlinna-Enonkoski
Savonrannan kk, Savonlinna
Laukunkangas, Savonlinna-Enonkoski
Savonlinnan Pihlajaniemi, Savonlinna

Kaavaratkaisu on selvitysten ja palautteen summa
Kaavaprosessi käynnistettiin syyskuussa 2011. Ennen kaavaprosessin alkua SisäSuomen maakuntaliitot valmistelivat yhdessä tuulivoiman edellytyksiä sisämaassa
käsittelevän selvityksen. Kaavaprosessin yhteydessä laadittiin linnustoselvitys ja
hyödynnettiin vireillä olevaa valtakunnallisten ja maakunnallisten maisema-alueiden
tarkistusinventointia. Tuulivoimapotentiaalia käsittelevä aluekohtainen tarkastelu on
koottu lisäksi omaksi selvityksekseen ja tuulivoimaloiden maisemassa aiheuttamia
muutoksia on käsitelty näkemäanalyysissä.
Kaavaprosessin aikana kansalaisia on kuultu neljän nähtävillä olon aikana ja lisäksi on
järjestetty yleisötilaisuuksia. Lisäksi kaavoituksen eri vaiheissa on pidetty useita
viranomais- ja sidosryhmäneuvotteluja sekä pyydetty näiltä lausuntoja. Kaavaratkaisu
on elänyt koko prosessin ajan ja muokkautunut selvitysten ja saadun palautteen
perusteella lopulliseen muotoonsa.
Tuulivoimaa käsittelevä vaihemaakuntakaava saatetaan seuraavaksi
ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan
päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla ympäristöministeriöön.
Ympäristöministeriö käsittelee valitukset vahvistuspäätöksensä yhteydessä.
Maakuntakaava ohjaa, maanomistaja ja kunta päättävät
Maakuntakaavan laadinnasta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
maakuntaliitto. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi. Yksityiskohtaisempi suunnittelu on kuntien vastuulla, samoin
mahdollisen rakentamisen luvitus.
Maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluemerkintä ei sido maanomistajaa toteuttamaan
tuulivoimaa alueelle. Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet ovat maa- ja
metsätalousvaltaisia alueita. On täysin maanomistajan omasta tahdosta kiinni, haluaako
hän lähteä yhteistyöhön tuulivoimatuotantoyhtiön kanssa.

Maakuntaohjelmalla tavoitellaan muuttovoittoa ja aluetalouden
vahvistumista
Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tavoitteena on kääntää nykyinen
muuttotappio muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan
tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, houkutteleva koulutustarjonta sekä
erityisesti kilpailukykyiset yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi alueen omalle väelle myös
muualta muuttaville.
Päämääränä on turvata yritystoiminnan menestys, turvata korkealaatuisella
koulutustarjonnalla elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen

toimintaympäristö, taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä parantaa niin yritysten kuin
vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.
Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä ohjelma pyrkii edistämään kaikilla osaalueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden
edellytys. Maakuntavaltuusto piti ohjelman valittuja painopisteitä onnistuneina ja
ohjelmaa monipuolisena.
Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien,
yritysten, alueviranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on
osallistunut yli sata henkeä sekä eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.
Palautteella ollut vaikutusta
Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman luonnos oli helmi–huhtikuussa nähtävillä ja
lausuntokierroksella. Maakuntaliitto sai ohjelmaluonnoksesta sidosryhmiltä tasan 50
lausuntoa. Luonnos ja sen ympäristöselostus olivat myös vakituisten ja vapaa-ajan
asukkaiden sekä yritysten ja järjestöjen nähtävillä ja kommentoitavana. Annettu palaute
tuki tehtyjä valintoja ja sisälsi parannusedotuksia, jotka tuottivat perusteltuja
täydennyksiä ja muutoksia ohjelmaluonnokseen.
Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva EteläSavo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla
Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.
Maakuntaohjelman kehittämistoimiin on varauduttu suuntaamaan vuoteen 2017
mennessä noin 150 miljoonaa euroa julkista kehittämisrahoitusta. Rahoituksesta suurin
osa tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Yksityistä rahoitusta ohjelmaan tarvitaan
reilut 100 miljoonaa euroa.

Elinvoimaiset yritykset maakunnan vahvuus
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka painotti, että yritykset luovat työtä ja
hyvinvointia. – Yritykset ovat meillä hyvin pk-valtaisia ja siksi hallituksen yrittäjyyttä
vahvistavat toimet ovat meille tärkeitä. Näitä tarvitaan edelleen lisää. Sääntelyn
purkamista, byrokratiaa lisäävän turhan valvonnan ja lupakäytäntöjen järkeistämistä on
toivottu paljon maakunnassamme, jossa maatalous ja elintarvikeyrittäjyys ovat vahvoja,
korosti Toivakka.
Toivakka peräänkuulutti maakunnan omien yrittäjien palveluiden käyttöä sekä
myönteistä asennetta. – Meillä ei tässä maakunnassa ole yksinkertaisesti varaa
negatiivisuuteen. Terveeseen ja rakentavaan kritiikkiin ja tulevaisuustyöhön kyllä.
Toivakka toivoi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisurakka etenee, sillä
kuntien talouden kestävyyden kannalta se on olennainen. – Kyseessä on valtavan suuri
uudistus ja muutos kuntien toimintatapoihin ja juuri nyt kunnissa on pidättäydyttävä
tekemästä suuria ratkaisuja sote-paveluihin. On odotettava ministeriöstä tulevia
linjauksia, jotta sote-palvelut maakunnassammekin turvataan kestävällä tavalla, totesi
Toivakka.
______

Etelä-Savon maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta
eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Puhetta
valtuustossa johtaa mikkeliläinen kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.). Ensimmäinen
varapuheenjohtaja on toimitusjohtaja Markku Kakriainen (kesk.) Mikkelistä ja toinen
opiskelija Mikko Hokkanen (sd) Kangasniemeltä.
Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy edellisten kunnallisvaalien perusteella (keskusta
23 paikkaa, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3,
perussuomalaiset 8 ja vasemmistoliitto 1). Valtuutettujen nimet selviävät maakunnan
verkkosivuilta (www.esavo.fi, linkit Maakuntaliitto, Päätöksenteko, Maakuntavaltuusto,
Jäsenet).
Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa
maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Se kokoontuu Etelä-Savossa
yleensä kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran maakuntavaltuusto kokoustaa 24.11.2014
Kangasniemellä.
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Lisätietoja antavat maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Lenita Toivakka (kok.), puh.
050 512 2928 ja Mikko Hokkanen (sd), puh. 050 5440 882, sekä vt. maakuntajohtaja
Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska,
puh. 044 770 0491.

