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KESKUSVERKKO, ASUMINEN JA ELINKEINORAKENTEET 
 
 
Koko keskusverkkoa koskeva kehittämissuositus 
Keskusverkon kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota keskuksen rooliin se-
kä kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämispotentiaaliin osana valtakunnallista, 
maakunnallista ja/tai seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta.  
Keskusverkon kehittämiskeinoina käytetään maankäytön suunnittelun ohella alue- ja 
maankäyttöpoliittisia toimenpiteitä, joilla tapauskohtaisesti parannetaan alueiden sosi-
aalista, taloudellista ja/tai lähiympäristön tilaa. 
Maankäytön, asumisen, liikenteen sekä alueen oloista johtuvien erityisten tarpeiden 
yhteensovittamiseksi maakuntakeskukseen, seutukeskuksiin sekä paikalliskeskuksiin 
suositellaan laadittavaksi strateginen maankäytön suunnitelma (yleiskaava) maapoli-
tiikan, yksityiskohtaisemman kaavoituksen, rakentamisen ja erilaisten kehittämistoi-
menpiteiden tueksi. Osana tätä suunnittelua tulisi määrittää maaseudun rakentamisen 
ohjaamisen periaatteet. 
Maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaavojen ajantasaisuuden arvi-
ointiin, kuntien maankäyttöpolitiikkaan ja kykyyn palvella erilaisia maankäyttö- ja in-
vestointitarpeita sekä muihin alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin.  
Keskusverkon kehittäminen tulee toteuttaa seudullisena yhteistyönä.  

 
 

 kk1 MAAKUNTAKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan Mikkelin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämis-
vyöhyke. Vyöhykkeellä on suunnittelutarvetta seudullisen asiointi- ja työssäkäyntialu-
een kokonaisvaltaiseen kestävään kehittämiseen sekä yhdyskuntarakenteen yhteen-
sovittamiseen. 
 
Kehittämissuositus 
Vyöhykettä kehitetään maakuntakeskuksena. Vyöhykkeellä on alue- ja yhdyskuntara-
kenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tarvetta, jonka yhteydessä määritellään 
tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoitus, yhteen sovittaminen sekä yksityis-
kohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja suunnittelutarpeet.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja 
taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennet-
ta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, 
parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen edellytyksiä. 
Vyöhykkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä seudullisena yhteistyönä. 
Selvityksiä ja vaikutusten arviointia tulee täydentää yksityiskohtaisemman suunnittelun 
yhteydessä.  

 
 

 kk2 SEUTUKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun taajamat sisältävä Sa-
vonlinnan seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhyke, Pieksämäen seudun yh-
dyskuntarakenteen kehittämisvyöhyke sekä Varkauden ja Joroisten yhdyskuntaraken-
teen kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeillä on suunnittelutarvetta seudullisen asiointi- ja 
työssäkäyntialueen kokonaisvaltaiseen kestävään kehittämiseen sekä yhdyskuntara-
kenteen yhteensovittamiseen. 
 
Kehittämissuositus 
Vyöhykkeellä on alue- ja yhdyskuntarakenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tar-
vetta, jonka yhteydessä määritellään tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoi-
tus, yhteen sovittaminen sekä yksityiskohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja 
suunnittelutarpeet.  
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja 
taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennet-
ta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, 
parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen edellytyksiä. 
Vyöhykkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä seudullisena yhteistyönä. 
Selvityksiä ja vaikutusten arviointia tulee täydentää yksityiskohtaisemman suunnittelun 
yhteydessä. 

  
 

 A TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
maakuntakeskus ja seutukeskukset 

 a PAIKALLISKESKUKSEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen ja seutukeskusten taajama-
toimintojen alueet. Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnan keskusverkon perusra-
kenteen kannalta tärkeät paikalliskeskukset.  
 
Merkintä sisältää asumisen, kaupan, matkailun, palvelujen, hallinnon, teollisuus- ja 
muiden työpaikka- ym. taajamatoimintojen alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, 
puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. Lisäksi merkintä si-
sältää erikseen luetellut arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristökohteet. Merkintä ei 
estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä nykyisessä käytös-
sään. Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnit-
telua ja vaikutusten arviointia. 
 
Suunnittelumääräys 
Maakuntakaavan keskusverkon (maakuntakeskus, seutukeskukset ja paikalliskeskuk-
set) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen 
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin:  
- kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistamiseen hyödyntämällä ja eheyttämällä ole-

massa olevaa kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta  
- seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuorovaikutuksen kehittämi-

seen ja tukemiseen 
- seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailualueiden mitoi-

tukseen ja toimintojen yhteensovittamiseen kestävän kehityksen periaatteet huomi-
oiden. 

- palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulkuvälineellä ja kevyen lii-
kenteen avulla 

- vapaa-ajan asumisen ja matkailun kytkemiseen kiinteäksi osaksi muuta palvelu- ja 
yhdyskuntarakennetta 

- riittävien virkistysalueiden varaamiseen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien seudulli-
seen jatkuvuuteen sekä yhteyksiin taajamakeskukseen ja palveluihin 

- taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, rantaan ja veteen 
- alkutuotannon ja maiseman kannalta merkittävien yhtenäisten peltoalueiden säilyt-

tämiseen tuotannossa 
- luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien kulttuuriympäris-

tön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja kohteiden kulttuuri- ja luonnonpe-
rintöarvojen vaalimiseen ja säilymiseen sekä kestävään aluetaloudelliseen hyödyn-
tämiseen 

- Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien haittojen, kuten 
tulvavaaran lisääntymisen, huomioimiseen. 

 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohdeluet-
telossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäris-
tön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. 

 
 



   

 

 3 

 TAAJAMARAKENTEEN LAAJENEMISSUUNTA (nuoli) 
 
Merkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen kehittymistä tukevat taajamatoimintojen 
alueen yhdyskuntarakenteen kannalta tavoiteltavat laajenemissuunnat.  
 
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava se, mitä taajamatoimintojen 
alueen (A) suunnittelumääräyksessä määrätään. 

 
 

 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunta- ja seutukeskusten keskustatoimintojen alueiden 
yleispiirteinen sijainti. Alueelle voidaan sijoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyt-
tävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.  
 
Suunnittelumääräys 
Keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmas-
sa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskus-
tahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle voidaan sijoittaa vähit-
täiskaupan seudullisia suuryksiköitä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota alueen liikennejärjestelyihin.  
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kohdeluettelossa yksilöidyt valtakun-
nallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä 
muinaisjäännökset. 
 
 

  PAIKALLISKESKUKSEN KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Merkinnällä osoitetaan paikalliskeskuksen keskustatoimintojen alueen yleispiirteinen 
sijainti. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan paikallisia suuryksiköitä. Alueen ke-
hittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnitte-
lua ja vaikutusten arviointia.  
 
Suunnittelumääräys 
Keskustatoimintojen alueiden sijainti ja laajuus on määritettävä yksityiskohtaisemmas-
sa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen keskus-
tahakuisiin toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle ei saa sijoittaa seudulli-
sesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin.  
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kohdeluettelossa yksilöidyt valtakun-
nallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä 
muinaisjäännökset. 

 
 

 VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksik-
köjen käytössä olevia, kuntakaavoituksella suunniteltuja sekä sijoittamiseen soveltuvia 
keskustatoimintojen ulkopuolisia alueita. Merkintä osoittaa palvelukeskittymän yleis-
piirteisen sijainnin. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yk-
sityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.  
 
Suunnittelumääräys 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
osoittaa vähintään seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä. 
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Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toi-
minnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudun palvelu- ja yhdyskuntaraken-
netta. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjeste-
lyihin.  

 
 

 PALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Kohdemerkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä keskusverkon ulkopuolisia kau-
pallisia ja julkisia palvelualueita. Merkintä osoittaa palvelukeskittymän yleispiirteisen 
sijainnin. Vaalijalan osalta merkintä sisältää Nenonpellon taajaman. Alueen kehittämi-
nen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja 
vaikutusten arviointia.  
 
Suunnittelumääräys 
Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toi-
minnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudun palvelu- ja yhdyskuntaraken-
netta. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjeste-
lyihin.  
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
osoittaa seudullisesti merkittävä palvelukeskittymä. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäis-
kaupan seudullisia suuryksikköjä. 
Nenonpellon ja Kuortin osalta alueiden suunnittelussa on sovellettava lisäksi paikallis-
keskuksen kohdemerkinnälle (a) annettuja suunnittelumääräyksiä. 
 

 

 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Kohdemerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen, seutukeskusten ja paikalliskeskus-
ten ulkopuolella olevia seudullisesti merkittäviä teollisuusalueita. Ristiinan Pellos sisäl-
tää myös Pellosniemen taajaman. Alueen kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen 
edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueiden suunnittelussa on sovellettava paikalliskeskuksen kohdemerkinnälle (a) an-
nettuja suunnittelumääräyksiä. 
 

 

 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE / PALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Kohdemerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen, seutukeskusten ja paikalliskeskus-
ten ulkopuolella oleva seudullisesti merkittäviä Tikkalan teollisuus- ja palvelualue. Alu-
een kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa on sovellettava palvelujen alueen (p) ja teollisuus ja varasto-
alueen (t) kohdemerkinnöille annettuja suunnittelumääräyksiä. 
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 sev  KONSULTOINTIVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhyk-
keet. 
 
Suunnittelumääräys 
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointi-
vyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen, kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenne-
väylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittumista vyöhyk-
keen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen 
ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. 
 
 
 
 

MATKAILU JA VIRKISTYS 
 

 
jrm VESISTÖMATKAILUN KEHITTÄMISVYÖHYKE  

 
Merkinnällä kuvataan yleispiirteisesti Vuoksen vesistön ja Mäntyharjun reitin ydinaluei-
ta. Vuoksen vesistöalueelle ja Mäntyharjun reitille kohdistuu ylimaakunnallisia järvi-
matkailun kehittymismahdollisuuksia sekä maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeitä 
kehittämis- ja suunnittelutarpeita. Matkailun kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen 
edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.  
 
Kehittämissuositus 
Vesistömatkailun kehittämisvyöhykemerkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisen, maa-
kunnallisen ja/tai seudullisen järvimatkailun kehittämis- ja suunnittelutarvetta. Matkai-
lun kehittämistoimet tulee kytkeä osaksi olemassa olevaa palvelu- ja yhdyskuntara-
kennetta. Maankäytön, matkailun, palvelujen ja liikenteen sekä alueen oloista johtuvi-
en erityisten tarpeiden yhteensovittamiseksi matkailukeskittymille tulisi laatia rakenne- 
ja kehittämissuunnitelma sekä strateginen yleiskaava, joka osoittaa yksityiskohtai-
semmin matkailun painopistealueet, kehittämisvyöhykkeet ja niiden kehittämistarpeet 
sekä ohjaa suunnittelu- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.  
Matkailupalvelujen kehittäminen tulee toteuttaa seudullisena yhteistyönä. Selvityksiä 
ja vaikutusten arviointia tulee täydentää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydes-
sä. 
Vyöhykkeeseen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja käyttösuunni-
telmat. 
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota: 
- vesistöjen ja ainutlaatuisen järviluonnon ylimaakunnalliseen rooliin ja kestävään 

kehittymispotentiaaliin 
- verkostoitumiseen, olemassa olevan keskusverkon, palvelu- ja yhdyskuntaraken-

teen ja niitä tukevien asiointi- ja palvelualueiden ja –ketjujen hyödyntämiseen ja 
kehittämiseen 

- liikennejärjestelyihin sekä yhdyskuntatekniseen huoltoon  
- muihin alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin 
- luonnon- ja kulttuuriympäristöjen erityisarvojen turvaamiseen 
- ulkoilureittien suunnitteluun ja ylläpitoon 
Vuoksen vesistöalueella matkailun, vesistöjen virkistyskäytön ja vesiliikenteen suunnit-
telua sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä tulee ohjata siten, että Vuoksen vesis-
tön järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät. 
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 MATKAILUPALVELUJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 
 
Merkinnällä osoitetaan matkailun kehittämisen kannalta potentiaalisia painopistealuei-
ta, joihin kohdistuu maakunnallisesti tai seudullisesti tärkeitä kehittämistarpeita. Alu-
een kehittäminen, maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua ja vaikutusten arviointia. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on määritettävä yksi-
tyiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja toi-
minnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntara-
kennetta. 
Alueeseen kytkeytyville luonnonsuojelualueille tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitel-
mat, jotka osaltaan toimivat myös alueen matkailun kestävän kehityksen perustana. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava arvokkaiden ympäristö- ja luon-
toarvojen säilyminen. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan kohdeluet-
telossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäris-
tön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. 
 
Kohdekohtaiset erityismääräykset  
Porosalmi rm 14.15, Oravi rm 16.15, Punkaharju rm 12.15, Puumala rm 13.15, Vihan-
tasalmi rm 9.15: 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyt-
tö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 
aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 –verkostoon kuuluval-
la alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvo-
ja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. 
 

 
 MATKAILUTIE 

 
Merkinnällä osoitetaan Vihreän kullan kulttuuritie. 
 
Kehittämissuositus 
Matkailutiehen kytkeytyviä matkailupalveluja kehitetään siten, että huomioidaan maa-
kuntakaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. 
 

 

 V-rm VIRKISTYSMATKAILUALUE  
 
Merkinnällä osoitetaan keskusverkon ulkopuolisia alueita tehokkaalle virkistyskäytölle, 
ulkoilulle, urheilulle ja matkailua palveleville toiminnoille. Alueella on yksityiskohtai-
semman suunnittelun tarvetta virkistyskäytön ja matkailutoimintojen yhteen sovittami-
seksi. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen yleisen virkistyskäytön kehittäminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen 
tulee turvata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueelle voidaan osoittaa mat-
kailurakentamista. 
 
Rakentamismääräys 
Alueelle saa rakentaa ulkoilu-, urheilu- ja virkistyskäyttöä sekä matkailua palvelevia 
rakennuksia.  
 
Kohdekohtaiset erityismääräykset  
Kotkatharju V-rm 4.60,  Uuraansaari-Kaupinsaari V-rm 16.71, Rauhalinna-Putkinotko, 
V-rm 16.72 , Ruunavuori V-rm 16.60:  
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Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyt-
tö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 
aiheuta alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 –verkostoon kuuluval-
la alueella sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvo-
ja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon.  
 
 

    V VIRKISTYSALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä virkistysalueita. 
Alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  
 
Rakentamismääräys 
Alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä ja maa- ja metsätaloutta palvelevia 
rakennuksia sekä suorittaa rakennusten peruskorjauksia. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota alueen virkistyskäytön 
kehittämiseen ja ympäristöarvojen säilyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa on luotava edellytykset alueen kehittämiselle osana seudullista virkistys- ja 
matkailualueverkostoa. 
 
 

 VIHERYHTEYSTARVE 
 
Merkinnällä osoitetaan virkistysalueiden välisiä tavoitteellisia viheryhteyksiä. 
 
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoi-
tettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, 
alueen maisema-arvot sekä arvokkaiden luontokohteiden säilymisen. 
 
 

 V1 RETKISATAMA 
 
Merkinnällä osoitetaan retkisatamia. 
 
 
 

 MU MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN 
OHJAUSTARVETTA 
 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden pääkäyttömuoto on metsätalous ja joille suun-
tautuu seudullisesti tai maakunnallisesti merkittäviä ulkoilupaineita.  
 
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota alueen ympä-
ristöarvoihin, ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuuksiin sekä alueen kytkeytymi-
seen seudun matkailupalveluihin sekä muihin virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin. 
 
 

 mlr MELONTAREITTI, ohjeellinen 
 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä melon-
tareittejä. 
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 mr MOOTTORIKELKKAILUREITTI, ohjeellinen 
 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä moot-
torikelkkailureittejä. 
 
 

 rr RETKEILYREITTI, ohjeellinen 
 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä retkei-
lyreittejä. 

 
 
 

LIIKENNE 

 
 
5-TIEN KEHITTÄMISVYÖHYKE 

 
Merkinnällä osoitetaan yleiseurooppalaiseen TEN-tieverkkoon ja keskeiseen valta-
kunnalliseen tieverkkoon kuuluvan valtatien 5 kehittämisvyöhyke. 
 
Kehittämissuositus 
5-tien kehittämisvyöhykettä kehitetään kansainvälisenä liikennekäytävänä, jonka 
maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja 
turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun. 
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisen maantie-, rauta-
tie- ja lentoliikenteen sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset 
ympäröivälle maankäytölle. 
Vyöhykkeellä tulee turvata sujuvan ja turvallisen liikenteen vaatimukset. Liikenneväyli-
en kehittämisessä on otettava huomioon, että valtatie 5 kuuluu yleiseurooppalaiseen 
TEN-tieverkkoon ja on osa keskeisten valtakunnallisesti merkittävien ja korkealuok-
kaisten valtateiden verkkoa eli suunniteltua runkotieverkkoa. 
Nykyisten ja suunniteltujen liittymäalueiden kytkeytyminen aluerakenteeseen ja erilais-
ten maankäyttötarpeiden kuten teollisuuden, kaupallisten palveluiden, logistiikan tai 
asumisen hyödyntäminen tulee suunnitella osana maakuntakeskuksen, seutukeskus-
ten ja kuntien kokonaisvaltaisia strategisia maankäytön suunnitelmia (yleiskaava).  

 
 

 vt /  vt/rt  / kt   VALTATIE /  RUNKOTIE  / KANTATIE  
 
Merkinnällä vt osoitetaan valtateinä valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämat-
kaista liikennettä välittäviä maanteitä. Valtateistä osoitetaan merkinnällä vt/rt omana 
alaryhmänään keskeisiä valtakunnallisesti merkittäviä valtateitä. Näistä korkealuokkai-
sista valtateistä käytetään nimitystä runkotie. Merkinnällä kt osoitetaan kantateinä niitä 
valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia maanteitä, jotka yhdistävät kaupunkitason 
keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen raken-
tamisrajoitus.  
 
Suunnittelumääräys 
Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen koh-
dalla. Väylän ja sen lähialueiden suunnittelussa tulee huomioida melun vaikutukset 
alueiden käyttöön. 
Suunnittelumääräys koskien runkoteitä (vt/rt) 
Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu eri-
tasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väy-
lä.  
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 vt  /   vt/rt  / kt    VALTATIE /  RUNKOTIE  / KANTATIE, UUSI 
 
Merkinnällä vt osoitetaan valtateinä valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämat-
kaista liikennettä välittäviä uusia maanteitä. Valtateistä osoitetaan merkinnällä vt/rt 
omana alaryhmänään keskeisiä valtakunnallisesti merkittäviä valtateitä. Näistä kor-
kealuokkaisista valtateistä käytetään nimitystä runkotie. Merkinnällä kt osoitetaan kan-
tateinä niitä valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia maanteitä, jotka yhdistävät 
kaupunkitason keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus.  
 
Suunnittelumääräys 
Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen koh-
dalla. Väylän ja sen lähialueiden suunnittelussa tulee huomioida melun vaikutukset 
alueiden käyttöön. 
 

Suunnittelumääräys koskien runkoteitä (vt/rt) 
Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu eri-
tasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väy-
lä.  
 

 
 vt /  vt/rt  / kt     VALTATIE / RUNKOTIE / KANTATIE,  OHJEELLINEN 

 
Merkinnällä vt osoitetaan valtateiden ja merkinnällä kt kantateiden ohjeelliset tielinja-
ukset, jotka perustuvat todettuun tieliikenteen yhteystarpeeseen ja joiden yleispiirtei-
nen sijainti ja suhde ympäristöön on selvitetty. Valtateistä osoitetaan merkinnällä vt/rt 
omana alaryhmänään keskeisiä valtakunnallisesti merkittäviä valtateitä. Näistä kor-
kealuokkaisista valtateistä käytetään nimitystä runkotie. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus.  
 
Suunnittelumääräys koskien vt 4.150 
Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu eri-
tasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väy-
lä. Väylän ja sen lähialueiden suunnittelussa tulee huomioida melun vaikutukset aluei-
den käyttöön. 
 

 
 st    SEUTUTIE / PÄÄKATU 

 
Seututienä osoitetaan seutukuntien liikennettä palvelevia ja seutukuntia pääteihin yh-
distäviä teitä. Merkinnällä osoitetaan myös merkitykseltään vastaavat kadut. Merkin-
tään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  
 

 
 yt    YHDYSTIE / KATU 

 
Yhdysteinä osoitetaan merkittäviä kyläverkoston tai kuntien yhteistoiminnan kannalta 
tärkeitä teitä ja katuja. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  
 

 

 ERITASOLIITTYMÄ 
 
Merkinnällä osoitetaan runkoteiden ja valtateiden nykyiset eritasoliittymät. Merkintään 
liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
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 ERITASOLIITTYMÄ, UUSI 
 
Merkinnällä osoitetaan runkoteiden ja valtateiden suunniteltuja eritasoliittymiä. Merkin-
tään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
  
Suunnittelumääräys 
Maakuntakaavassa oleva uusi eritasoliittymä voidaan liikennemäärien tai maankäytön 
niin salliessa ensi vaiheessa toteuttaa myös tasoliittymänä. 
Erityisesti maankäytön tarpeita palvelevan eritasoliittymän toteuttamisen ajoitus ja to-
teuttamismahdollisuudet tulee varmistaa ennen kuin niiden toteuttamiseen perustuvaa 
maankäyttöä asemakaavoitetaan pääteiden varsille ja taakse. 
 

vt -> yt   Tieluokan muutos 

Merkinnällä osoitetaan tieluokan muutos uudeksi tieluokaksi. Merkintään liittyy MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 pr / pr/rr   PÄÄRATA / RUNKORATA 
 
Merkinnällä pr osoitetaan valtakunnallisesti merkittävään rataverkkoon kuuluvat henki-
löliikennettä ja raskasta tavaraliikennettä palvelevat pääradat. Merkinnällä pr/rr osoite-
taan omana alaryhmänään keskeisiä valtakunnallisesti merkittäviä pääratoja. Näistä 
korkealuokkaisista nopeaa henkilöliikennettä ja/tai raskasta tavaraliikennettä palvele-
vista sähköistetyistä pääradoista käytetään nimitystä runkorata. Merkintään liittyy MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava tasoristeysten poistamiseen. 
 

 
 yr  YHDYSRATA / SIVURATA 
 
Merkinnällä osoitetaan pääratoja yhdistävät radat ja teollisuudelle tarpeelliset radat. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 yr    YHDYSRATA / SIVURATA, UUSI 

 
Merkinnällä osoitetaan pääratoja yhdistävän yhdysradan uudet linjaukset. Merkintään 
liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 yr  YHDYSRATA / SIVURATA, OHJEELLINEN 

 
Merkinnällä osoitetaan teollisuudelle tarpeellisia uusia ratoja. Merkintään liittyy MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 LM  MAALIIKENTEEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät ratapiha-alueet. Merkintään liittyy MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  
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 MATKAKESKUS 
 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät joukkoliikenteen vaihtoterminaalit. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Eri liikennemuotojen kohtaamiselle on varattava pysäköinti- ja laituritilaa siten, että 
kulkumuodosta toiseen siirtyminen on joustavaa. 

 

 
 lvs   SYVÄVÄYLÄ 
 
Merkinnällä osoitetaan kauppamerenkulun tai muun hyötyliikenteen käyttöön tarkoitet-
tuja väyliä, joiden kulkusyvyys on vähintään 4,2 metriä. Merkintään liittyy MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten turvaamiseksi tulee niitä ris-
teävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa huomioon merenkulkulaitoksen suosi-
tukset. 

 

 
  lvs  SYVÄVÄYLÄ, UUSI 
 
Merkinnällä osoitetaan kauppamerenkulun tai muun hyötyliikenteen käyttöön tarkoitet-
tuja uusia väyliä, joiden kulkusyvyys on vähintään 4,2 metriä. Merkintään liittyy MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten turvaamiseksi tulee niitä ris-
teävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa huomioon merenkulkulaitoksen suosi-
tukset. 

 

 
 lv  LAIVAVÄYLÄ 
 
Merkinnällä osoitetaan hyötyliikenteen käyttöön tarkoitettuja matalaväyliä. Merkintään 
liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten turvaamiseksi tulee niitä ris-
teävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa huomioon merenkulkulaitoksen suosi-
tukset. 
 
  

 
 lv  LAIVAVÄYLÄ, OHJEELLINEN 
 
Merkinnällä osoitetaan kauppamerenkulun tai muun hyötyliikenteen käyttöön tarkoitet-
tuja ohjeellisia uusia väyliä. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoi-
tus. 
 
Rakentamismääräys 
Merenkulkulaitokselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen, mikäli raken-
netaan 50 metriä lähemmäksi suunniteltua väylää. 
 
Suunnittelumääräys 
Väylää suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yk-
sistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevalle Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueel-
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le sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
 
Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten turvaamiseksi tulee niitä ris-
teävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa huomioon merenkulkulaitoksen suosi-
tukset. 
 

 
 vv   VENEVÄYLÄ 

 
Merkinnällä osoitetaan veneilyn runkoväyliä sekä muita alueellisesti merkittäviä venei-
lyn pääväyliä. Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Vesiliikenteen syväys- ja alikulkukorkeusvaatimusten turvaamiseksi tulee niitä ris-
teävien johtojen ja siltojen suunnittelussa ottaa huomioon merenkulkulaitoksen suosi-
tukset. 
 

 

  VENEILYN YHTEYSTARVE 
 
Merkinnällä osoitetaan veneilyn kehittämisen kannalta tarpeellisia uusia yhteyksiä.  
 

 
 ls   SATAMA-ALUE 

 
Merkinnällä osoitetaan alueita vesiliikenteen satamatoimintoja varten.  Merkintään liit-
tyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 lsv   VENESATAMA 

 
Merkinnällä osoitetaan satama-alueita laiva- ja veneliikenteelle.  Merkintään liittyy 
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 ls1  UITON TOIMINTAPAIKKA 

 
Merkinnällä osoitetaan uiton toiminta- sekä raakapuun lastauspaikkoja. Merkintään liit-
tyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 LL  LENTOLIIKENTEEN ALUE 
 

 
Merkinnällä osoitetaan lentotoimintaa palvelevia alueita. Alueelle voidaan sijoittaa 
myös lentoliikenteeseen tukeutuvia teollisuuden ja logistiikan toimintoja. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 me1   LENTOMELUALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden melutaso Lden on yli 55 dB. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston pää-
töksellä annetut melutason ohjearvot. Alueelle ei tule osoittaa uutta asutusta tai muuta 

melulle herkkää toimintaa. 
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TEKNINEN HUOLTO JA ERITYISALUEET 
 

 

 EJ  JÄTTEENKÄSITTELYALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan seudulliset jätteenkäsittelyalueet. Alueella on voimassa MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Rakentamismääräys 
Alueella sallitaan jätteen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä raken-
taminen. Alueella on sallittu myös jätteenkäsittelyyn liittyvä teollinen toiminta. 
 
Erityismääräys EJ 8.390 Metsä-Sairila 
Jätteen loppusijoittaminen ei ole sallittua 110 kV:n voimalinjan eteläpuoliselle alueelle. 

 

 
 ET  YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE 

 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät jäteveden käsittelyä palvelevat nykyiset jäteveden-
puhdistamoalueet sekä vaihtoehtoiset uudet alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys ET 8.392 ja  ET 8.393 Jätevedenpuhdistamovaihtoehdot A ja B 
Toteutettavan puhdistamon sijoituspaikka valitaan esitetyistä vaihtoehdoista myö-
hemmässä suunnitteluvaiheessa. 
 

 
 v  PÄÄVESIJOHTO 
 
Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta merkittävät yhteydet. Alueella on 
voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

v  PÄÄVESIJOHTO,  OHJEELLINEN LINJAUS 

 
Merkinnällä osoitetaan uusia merkittäviä johtoja, joiden linjauksesta ja toteuttamisesta 
ei ole olemassa tarkkoja suunnitelmia. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ra-
kentamisrajoitus. 
 
 

 
j  RUNKOVIEMÄRI 

 
Merkinnällä osoitetaan jäteveden johtamisen kannalta merkittävät yhteydet. Alueella 
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
j  RUNKOVIEMÄRI, OHJEELLINEN LINJAUS 

 
Merkinnällä osoitetaan uusia merkittäviä viemäreitä, joiden linjauksesta ja toteuttami-
sesta ei ole olemassa riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia. Alueella on voimassa MRL 

33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
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 pv POHJAVESIALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I luokan) ja 
vedenhankintaan soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Maa-
ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna pohja-
veden laatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. 
 
Suositus 
Alueelle tulisi laatia suojelusuunnitelma. 

 

 

 EO MAA-AINESTEN OTTOALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maa-aineslain piiriin kuuluvia maa-ainesten ottamiseen sovel-
tuvia alueita, joiden osalta on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjavedenhan-
kinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus. 
 

 

 EO1 KALLIO- TAI RAKENNUSKIVIAINESTEN OTTOALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maa-aineslain piiriin kuuluvia kallio- tai rakennuskiviainesten 
ottamiseen soveltuvia alueita, joiden osalta on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, 
pohjavedenhankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus. 
 

 

  EK KAIVOSALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen 
tarpeellisia alueita. Merkityt alueet ovat toiminnassa olevia kaivosalueita. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa alueen pinta- ja pohjavesille. 

 

 

 EOt  TURVETUOTANTOALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla jo on ottotoimintaa tai joilla ottotoi-
minnan edellytykset on selvitetty. 
 
Suunnittelumääräys 
Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotanto-
alueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta se-
kä tuotantopinta-alan poistumat ja rajoitettava tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käy-
tössä olevien alueiden määrää. 
 

 
 z  VOIMALINJA 

 
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimalinjat. Linjalla on voi-
massa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

z 
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 z  VOIMALINJA, UUSI 
 
Merkinnällä osoitetaan uudet 110 kV tai 400 kV voimalinjat. Linjalla on voimassa MRL 
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

 z  VOIMALINJA, OHJEELLINEN 
 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen, alustavasti suunniteltu 400 kV tai 110 kV voimalin-
javaraus. Linjalla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 z   VOIMALINJA, YHTEYSTARVE 

 
Merkinnällä osoitetaan voimalinjan pitkän aikavälin yhteystarve. 
 

 

 en   ENERGIAHUOLLON ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan maakunnalliset energiahuoltoalueet ja suurmuuntamot. Alueel-
la on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 

 EAH AMPUMA- JA HARJOITUSALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevia ampuma- ja harjoitusalueita, 
joita kehitetään puolustusvoimien erityisalueena. Alueella liikkuminen on turvallisuus- 
ja muista syistä rajoitettua. Merkinnällä on osoitettu myös rajavartiolaitoksen käytössä 
oleva Jukajärven harjoitusalue Sulkavalla.  
 
Suunnittelumääräys 
Aluetta kehitetään puolustusvoimien erityisalueena. Alueen käytössä ja jatkosuunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. 
 

 

 SL/EAH LUONNONSUOJELUALUE/AMPUMA- JA HARJOITUSALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan Mäntyharjun kunnan puolella sijaitseva osa Repoveden kansal-
lispuisto- ja Natura-aluetta, joka on myös puolustusvoimien käytössä oleva ampuma- 
ja harjoitusalue. Alueella liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettua. 
 
Suojelumääräys 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suo-
jeluarvoja. 
 

 

 EP PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevia varuskunta-, varikko-, harjoi-
tus- ja vastaavia alueita, joita kehitetään puolustusvoimien erityisalueena. Alueella liik-
kuminen on yleensä turvallisuus- ja muista syistä rajoitettua. 
 
Suunnittelumääräys 
Aluetta kehitetään puolustusvoimien erityisalueena. 

 
 

z 

z 

z 
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 sv SUOJAVYÖHYKE 
 
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien toimintaan varattujen alueiden käyttöön liitty-
viä suojavyöhykkeitä. Suojavyöhykkeiden maankäytössä joudutaan huomioimaan 
puolustusvoimain toiminnan aiheuttamat rajoitukset. Pahkajärven ampuma- ja harjoi-
tusalueen suojavyöhykkeiden osalta liikkumista joudutaan rajoittamaan tai on rajoitettu 
turvallisuussyiden vuoksi. 
 
Suunnittelumääräys 
Vyöhykkeellä tapahtuvista yksityiskohtaisemmista suunnitelmista on puolustusvoimille 
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 

 

 svl SUOJAVYÖHYKE, VARALASKUPAIKAT 
 
Merkinnällä osoitetaan kantatiellä 72 Hiirolassa ja valtatiellä 5 Joroisissa sijaitsevien 
varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet. 
 
Suunnittelumääräys 
Lentoliikennettä palvelevien varalaskupaikkojen suojavyöhykkeelle ei tule osoittaa me-
luherkkiä toimintoja tai esterajoituksia aiheuttavia korkeita rakennelmia. Alueen maan-
käytössä on varauduttava kattavan rinnakkaistiestön toteuttamiseen. Alueelle sijoittu-
vista rakennushankkeista on pyydettävä puolustusvoimien lausunto. 
 

 
 ea AMPUMARATA (KOHDEMERKINTÄ) 

 
Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä ampumarata-alueita. 
 
Suositus 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota toiminnan aiheuttamien vaikutusten, kuten toimin-
nasta aiheutuvan melun, minimointiin. 

 
 e-1 ERITYISTOIMINTOJEN ALUE (KOHDEMERKINTÄ) 

 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja/tai seudullisesti merkittäviä erityistoiminto-
jen alueita. 
 
Suositus 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota toiminnan aiheuttamien vaikutusten, kuten toimin-
nasta aiheutuvan melun, minimointiin. 
Naarajärven aluetta (e-1 11.8) voidaan käyttää lentotoimintaan. 
 

 

 me MELUALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla melutaso ylittää ajoittain tason 55 dB (Aeq). Am-
puma-alueiden osalta (ea) merkinnällä osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää ajoit-
tain tason 65 dB (Almax). 
 
Suunnittelumääräys  
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston pää-
töksellä annetut melutason ohjearvot sekä raskaiden aseiden ja räjäytysten ympäris-
tömelun suositusarvot. Ohjearvot ylittävälle alueen osalle ei tule osoittaa uutta asutus-
ta tai muuta melulle herkkää toimintaa. 
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Kohdekohtaiset erityismääräykset 
me 8.7 Karkialammin ampumaratojen melualue, me 9.13 melualue, Pahkajärvi, me 
17.13 melualue, Jukajärvi 
Vyöhykkeellä tapahtuvista yksityiskohtaisemmista suunnitelmista on puolustusvoimille 
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
 
 

 
LUONNON- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 
 

 

 nat NATURA 2000-VERKOSTOON KUULUVA ALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. 

 

 

  SL LUONNONSUOJELUALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitet-
tuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suojelumääräys 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suo-
jeluarvoja. 

 

 

 SL/EAH LUONNONSUOJELUALUE/AMPUMA- JA HARJOITUSALUE 
 
Merkinnällä osoitetaan Mäntyharjun kunnan puolella sijaitseva osa Repoveden kansal-
lispuisto- ja Natura-aluetta, joka on myös puolustusvoimien käytössä oleva ampuma- 
ja harjoitusalue. Alueella liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettua. 
 
Suojelumääräys 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suo-
jeluarvoja. 

 

 

  MY  MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRIS-
TÖARVOJA 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita pienvesiä, 
koskialueita ja muita luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita ja alu-
eita.  

 

Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen ja pienvesien säilyminen luonnontilaisina. 

 

Suositus 
Ennen vallitsevien olosuhteiden olennaiseen muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä on 
asianomaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon 
antamiseen.  

 
 



   

 

 18 

  MYp   MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄ-
RISTÖARVOJA, PERINNEMAISEMA 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita perinnemai-
semia. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon sen maisemalliset, luonnontieteel-
liset ja kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Suositus 
Ennen vallitsevien olosuhteiden olennaiseen muuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä on 
asianomaiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon 
antamiseen.  
 

 

 ge  ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA 
 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita harjualueita. 
 
Suunnittelumääräys  
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maisemakuvan, luonnon-
kauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja – 
esiintymien säilyminen. 
 
Suositus  
Erityisesti on huomiota kiinnitettävä ehjien harjumuodostumien säilymiseen ja pohja-
veden suojeluun. 
 

 

 maV KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VAL-
TAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ ALUE  
 
Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueeseen sisältyvät 
yksittäiset arvokohteet on lueteltu ja esitetty kohdeluettelossa. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäris-
tön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taik-
ka muut niihin verrattavat erityisarvot.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttä-
miseksi. 
 
Suositukset 
Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. 
 

 

 ma KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA MAA-
KUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ ALUE  
 
Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita ja rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueeseen sisältyvät 
yksittäiset arvokohteet on lueteltu ja esitetty kohdeluettelossa. 
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Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäris-
tön kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taik-
ka muut niihin verrattavat  erityisarvot. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttä-
miseksi. 
 
Suositukset 
Ympäristöön merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. 
 

 
 maV KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VAL-

TAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KOHDE 
 
Kohteen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan valtakunnallisesti ar-
vokkaita pienialaisia rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviä rakennuskohteita, jotka sijaitsevat maisema-alueiden ja taajamatoimintojen alu-
eiden ulkopuolella.  
 
Suunnittelumääräys 
Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kokonaisuus ja erityispiirteet. 
 
Suositus 
Kohteeseen merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. 

 
 ma KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA MAA-

KUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KOHDE 
 
Kohteen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan maakunnallisesti ar-
vokkaita pienialaisia rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja kulttuurihistoriallisesti merkit-
täviä rakennuskohteita, jotka sijaitsevat maisema-alueiden ja taajamatoimintojen alu-
eiden ulkopuolella.  
 
Suunnittelumääräys 
Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kokonaisuus ja erityispiirteet. 
 
Suositus 
Kohteeseen merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä tulee pyytää lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. 
 

 
 ma-s KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA/TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA VAL-
TAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ SALPALINJA 
 
Osa-alueen erityisominaisuuksia ilmaiseva merkintä, jolla osoitetaan kulttuurihistorial-
lisesti merkittäviä, valtakunnallisesti arvokkaita Salpalinjan eli Salpa–aseman linnoit-
teisiin kuuluvia puolustusvarustuksia. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa tulee huomioida puolustusvoimien oikeudet linnoitteiden käyt-
töön ja varustusten historialliset erityispiirteet. 
 
Suositus 
Toimenpiteistä tulee pyytää lausunto Museovirastolta ja alueelliselta ympäristökes-
kukselta sekä kantalinnoitteiden osalta Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnalta. 
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 SR RAKENNUSSUOJELUKOHDE 
 
Merkinnällä osoitetaan rakennussuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain tai muun eri-
tyislainsäädännön (kirkkolaki, asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta) no-
jalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja pienialaisia alueita ja kohteita. 
 
Suunnittelumääräys 
Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kokonaisuus ja erityspiirteet. Toimenpiteistä on pyydettävä lausunto museovi-
ranomaiselta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. 
 

 
 SM MUINAISMUISTOKOHDE 

 
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suojelumääräys 
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta kos-
kevista maankäyttöhankkeista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. 




