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1. Lausunnot, muistutukset ja 
vastineet aloitusvaihe 

1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maakuntaliiton ja jäsenkuntien ilmoi-
tustauluilla sekä maakuntaliiton internet-sivuilla 1. syyskuuta – 31. lokakuuta 2022. Näh-
tävillä olon aikana saatiin 1 osallisen mielipide. Maakuntaliitto pyysi lisäksi 6.9.2022 päi-
vätyllä kirjeellä lausuntopyynnöt jäsenkunnilta, naapuriliitoilta, sekä keskeisiltä viran-
omais- ja intressitahoilta. Lausunnot pyydettiin 31.10.2022 mennessä. *Lausuntoja saa-
pui 28 kappaletta. 

Etelä-Savon kunnat, Rajakunnat, Naapuriliitot, Viranomaiset ja muut 
 

 Päivämäärä Lausunnon an-
taja 

Keskeinen sisältö Vastine 

Etelä-Savon kunnat* 
1 17.10.2022 Kangasniemen 

kunta 
Kangasniemen kunnalla ei ole huomautet-
tavaa Etelä-Savon maakuntaliitto laati-
maan 3. vaihemaakuntakaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan. Kangasnie-
men kunta pitää hyvänä, että tulevassa 3. 
vaihemaakuntakaavassa otetaan huomi-
oon mm. taajamien kehittäminen, moni-
paikkaisuus ja matkailun merkitys koko 
maakunnan osalta sekä saavutettavuus. 
Kangasniemen näkökulmasta on myös 
merkittävää, että Etelä-Savon maakun-
nassa selvitetään mahdollisuuksia tuuli- ja 
aurinkovoiman rakentamiseen, sähköverk-
kojen kehittäminen mukaan luettuna. 

Merkitään tiedoksi. 

2 20.10.2022 Enonkosken kunta  Enonkosken kunnalla ei ole huomautta-
mista Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaa-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

Merkitään tiedoksi. 

3 7.11.2022 Hirvensalmen kunta Hirvensalmen kunnanhallituksella ei ole 
huomauttamista Etelä-Savon 3. vaihemaa-
kuntakaava osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan 

Merkitään tiedoksi. 

4 25.10.2022 Savonlinnan kau-
punki 

Savonlinnan kaupungilla ei ole huomautet-
tavaa osallistumisen järjestämiseen ja kaa-
vamuutoksen tavoitteisiin. Tavoitteita on 
käyty Savonlinnan osalta läpi tavoitekes-
kustelussa 20.1.2022. 

OAS:issa on hyvin kuvattu vaihemaakunta-
kaavan tunnistetut päivitystarpeet ja tehtä-
vät selvitykset sekä arvio näiden aikatau-
lusta. 

Läpileikkaavana teemana on ansiokkaasti 
esitetty ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen ja hillintä. Tarkoituksena on tehdä "Si-
niviherrakenneselvitys. Energiaselvitys. 
Tuulivoimaselvitys. Tavoitteellinen moni-
paikkaisuusselvitys ja elinvoimainen taa-
jama selvitys. Etelä-Savon liikennejärjes-
telmäsuunnitelma." Kun kaavatyö etenee 

Merkitään tiedoksi 
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ilmastotavoitteet ja vaikutusten arviointi 
voivat näiden lisäksi liittyä myös moneen 
muuhun teemaan läpileikkaavana esimer-
kiksi myös maakunnalliseen yhteistyöhön 
edellä mainittujen osalta, kaupan palvelu-
verkkoon, kiertotalouteen ja jätehuoltoon, 
luonnonvarojen käyttöön, tietoliikenneyh-
teyksiin tai sään ääri-ilmiöihin sateiden tai 
kuivuuden osalta. Yleensäkin koonti maa-
kuntakaavan ilmastovaikutuksista voisi olla 
tarpeellinen. 

Kaupunki toivoo, että maakuntakaavan esi-
tystapaa voitaisiin 3. vaihemaakuntakaa-
vassa selkeyttää. Voimassa olevassa kaa-
vassa esimerkiksi kulttuuriperintökohtei-
den merkintöjä ei löydy kartalta, koska 
nämä pääosin sisältyvät alueisiin. Myös 
muinaisjäännösten osalta nykyinen esitys-
tapa ei ole selkeä. Voidaanko jatkossa 
maakuntakaavan kaava-aineistot tuottaa 
myös paikkatietopohjaisina, jolloin ne saa-
taisiin suoraan kuntien järjestelmiin ja tul-
kintaepäselvyyksiä ei muodostuisi. 

 

 

 

 
 

 

Maakuntakaavan esitystapaan ja 
informatiivisuuteen pyritään kiinnit-
tämään huomiota ja mahdollisuuk-
sien mukaan selkeyttämään. Li-
säksi seurataan rakennetun ympä-
ristön tietojärjestelmä (RYTJ) lain 
valmistelua ja sen mahdollisia vai-
kutuksia kaavan esitystapaan.  

 

5 28.11.2022 Mikkelin kaupunki Asumisen ja toimintaympäristön asiantunti-
jaryhmässä on perehdytty Etelä-Savon 
maakuntakaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan ja lausunto on laadittu 
Etelä-Savon maakuntaliitosta saadun lisä-
ajan puitteissa. (MliDno-2022-4760.) 

Lausuntonaan Etelä-Savon 3. vaihemaa-
kuntakaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan Mikkelin kaupunki toteaa seu-
raavaa: 

”Tarkastelussa oleva 3. vaihemaakunta-
kaava (3.VMK) laaditaan koko Etelä-Savon 
maakunnan alueelle. 3.VMK:n laadinta on 
lähtenyt liikkeelle syksyllä 2021 ja on 
edetty systemaattisesti osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmavaiheeseen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mu-
kainen asiakirja, jossa esitetään kaavoituk-
sen lähtökohdat ja periaatteet sekä se, mi-
ten kaavatyö etenee ja miten kaavan val-
misteluun voi osallistua sekä kuinka kaava-
ratkaisujen vaikutukset tullaan arvioimaan. 

OAS ottaa kaupungin näkökulmasta riittä-
västi huomioon valmisteluvaiheen yhteisiä 
tavoitteita, valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet (mm. liikenteen osalta) sekä 
maakuntastrategian ja -ohjelman toteutu-
mista. 

3.VMK:aa ohjaavat maakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet on vielä tässä OAS- 
vaiheessa esitetty yleispiirteisesti (s. 12), 
mutta Mikkelin kaupungin kannalta katsot-
tuna ne sopivat hyvin myös kaupungin 
maanpolitiikan ja maankäytön suunnittelun 
keskeisiksi tavoitteiksi. Samalla niiden voi 
nähdä tukevan positiivisella tavalla Mikke-
lin kaupungille tärkeiden elinkeinopoliittis-
ten hankkeiden elinvoimavaikutuksia. 
Myös muiden 3.VMK:aan vaikuttavien oh-
jelmien ja tavoitteiden listaus on kattava, ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Merkitään tiedoksi. 
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onkin hyvä, että UNESCO Global Geopark 
Saimaan kehittämistavoitteita on kirjattu 
teemakohtaisiin virkistyksen ja matkailun 
tavoitelistoihin. 

OAS-asiakirjassa esitetyt 3.VMK:n teema-
kohtaiset tavoitteet voidaan luetella lyhy-
esti: Kehittämisperiaatteet; Keskusverkko, 
asuminen ja elinkeinorakenteet; Virkistys; 
Liikenne; Tekninen huolto ja erityisalueet; 
Luonnonvarat; Luonnonympäristö ja; Kult-
tuuriympäristö. Näiden lisäksi läpileikkaa-
vana teemana mainitaan ilmastonmuutok-
seen sopeutuminen ja hillintä. 

Teemakohtaisista osista Mikkelin kaupun-
gin osalta huomio kiinnittyy siihen, että joko 
3.VMK:n tekemisen yhteydessä tai kaavan 
teon tuloksena laaditaan runsaasti erilaisia 
selvityksiä. Se lienee paras tapa taustoittaa 
eri asioiden vaikutuksia. On kuitenkin ko-
rostettava selvitysten vaikuttavuutta ja 
merkitystä – etteivät laadittavat selvitykset 
jäisi vain tausta-aineistoksi, vaan ne aidosti 
hyödyntäisivät maakunnan ja erityisesti 
kaupunkialueiden elinvoiman vahvista-
mista. 

Taajamien ja asumisen suuntautumisen 
osalta Mikkelin kaupunki toivoo maakunta-
liitolta aktiivista keskustelua siitä, mihin 
suuntiin kaupunkiseudun taajamaraken-
netta erityisesti kaupungin lähtökohdista 
kehitetään. Maakuntaliitossa tunnetaan 
varmasti Mikkelin kaupungin kantakaupun-
gin osayleiskaavan tavoitteet.  

Teollisuus- ja palvelualueiden (s. 16) maa-
kunnan tasoinen tarkastelu on varmasti ai-
heellista ja Mikkelin kaupunki on mielellään 
tässä keskustelussa mukana. 

 

Liikenneratkaisujen kohdalla on tarkoituk-
senmukaista, että 3.VMK seuraa valtakun-
nallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia. 
Lento-, vesi- ja rataliikenteen osalta 3. 
VMK:n selvitys- ja luonnosvaiheessa lie-
nee tarpeellista pohtia uusia ratkaisuja ta-
loudellisten toteutusmahdollisuuksien nä-
kökulmasta.  

 

 

 

 

 

 

Muilta osin uudet energiantuotantomuodot 
(mm. aurinkovoima ja mahdollisuuksien 
mukaan myös tuulivoima) tulevat OAS:in 
perusteella huolellisesti analysoitua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitykset laaditaan osana kaava-
prosessia ja selvitykset luovat 
pohjaa kaavaratkaisulle. Selvityk-
set ovat pääosiin maakuntakaava-
tasoisia, mutta osa selvityksistä 
myös toimii kuntakaavojen tausta-
aineistona. Maakuntakaavan ta-
voitteena on vahvistaa koko Etelä-
Savon elinvoimaa.   

 

Kaupungin kanssa järjestetään 
työneuvottelu kaavoituksen ede-
tessä.  

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Itä-Suomen liikennestrategiaa ol-
laan parhaillaan päivittämässä, 
vastaavasti Itä-Suomen liikenne-
turvallisuussuunnitelman laadinta 
on käynnistynyt. Etelä-Savon 
maakunnallinen liikennejärjestel-
mäsuunnitelma on hyväksytty 
maakuntahallituksessa 22.3.2021, 
jossa on esitetty maakunnan tah-
totila ja tarpeet liikennejärjestel-
män kehittämiseksi. Maakunnal-
lista liikennejärjestelmäsuunnitel-
maa on tarkoitus tarkastella ja tar-
vittaessa päivittää, kun valtakun-
nalliset tarkastelut toimintaympä-
ristön muutoksesta liikenneverk-
koon on julkaistu. Osana liikenne-
järjestelmäsuunnitelman päivitystä 
voidaan pohtia liikenneverkkoon 
tehtävien kehittämiskohteiden ta-
loudellisia toteutusmahdollisuuk-
sia.    

Merkitään tiedoksi.  
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Luonnonvarojen ja luonnonympäristön 
osalta OAS:in tavoitekirjaukset ovat kanna-
tettavia. Laadinnassa olevan siniviherra-
kenneselvityksen roolia voi olla aiheellista 
tarkentaa ko. selvityksen tekemisen yhtey-
dessä. Kaupungin kannalta voi olla pulmal-
lista, jos siniviherrakennetarkastelu asettaa 
kohtuuttomia esteitä kaupunkiseudun elin-
keinopoliittisten tavoitteiden vahvistami-
selle. Tämä voi tulla esille esimerkiksi jo 
olemassa olevien teollisuusalueiden (mai-
nittuna Ecosairila, Tusku, Tikkala, Visu-
lahti) laajentumista koskien. Toisaalta: sini-
viherrakenteen tarkastelussa voidaan löy-
tää myös maakunnan ja Mikkelin matkailua 
sekä asukkaiden viihtyvyyttä edistäviä ele-
menttejä, joiden vahvistaminen on positii-
vista. 

Kulttuuriympäristön keskeisenä pohdin-
tana lienee se, että on ymmärrettävä mitä 
”ympäristöllä” tarkoitetaan. Ympäristö ”on 
sitä, mikä ympäröi meitä.” Näin ollen raken-
netun kulttuuriympäristön tarkastelussa 
vain pitäytyminen tiettyjen vuosikymmen-
ten rakennusperintöön tai -kohteisiin ei ole 
riittävää. On nähtävä kokonaisuuksia ja 
mahdolliset liialliset suojelupyrkimykset 
voivat olla kaupunkien elinvoimaa hidasta-
via seikkoja. Luonnollisesti arvokkaiden 
RKY-kohteiden sekä arkeologisten kohtei-
den korostaminen 3.VMK:ssa on tarpeen. 

3.VMK:n vaikutusten arvioinnin osalta 
OAS:ssa pitäydytään varsin tavanomai-
sessa jaottelussa (s. 21; MRL 1 §) – valittu 
toimintamalli on perusteltu ja tarkoituksen-
mukainen. Se, pidetäänkö sivun 21 lis-
tausta (1–6) tärkeysjärjestyslistauksena 
jää lukijan pohdittavaksi. 3.VMK:n tullessa 
voimaan, vuosina 2025–2026, elinkei-
noelämän tarpeiden huomioiminen on vielä 
nykyistä tärkeämpää. Ihmisten elinympä-
ristön ja vaikkapa maa- ja kallioperän kysy-
mykset ovat paljon pysyvämpiä tulevaisuu-
dessa. 

Kaavoitusprosessin eteneminen sekä 
3.VMK:aan osallisten esittäminen on tehty 
harkiten. Prosessin kulku on kuvattu riittä-
vällä tarkkuudella ja eri vaiheiden sisällöt 
on esitetty riittävällä tarkkuudella. Mikkelin 
kaupunki huomauttaa vain siitä, josta oli jo 
edellä maininta, että kaupunki osallistuu 
mieluusti keskusteluihin, jotka liittyvät kau-
punkiseudun elinvoimaisuuden kehittä-
mistä koskeviin kaavateknisiin asioihin. 

Osallistuminen, vuorovaikutus ja ohjaus -
osat antavat hyvät lähtökohdat 3.VMK:n 
laadinnalle ja toteutukselle. Niiden osalta 
kaupungilla ei ole huomautettava tässä vai-
heessa. 

Muilta osin Mikkelin kaupungilla ei ole 
enempää huomauttamista Etelä-Savon 3. 
vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan. Kaupunki toivoo maa-
kuntaliitolta aktiivista viestimistä Etelä-Sa-
von 3. vaihemaakuntakaavan 

 

Siniviherrakenneselvitys kattaa si-
niviherrakenteen monimuotoisuu-
den ydinalueet, yhteydet ja kriitti-
set yhteystarpeet sekä ekosystee-
mipalvelujen ydinalueet maa- ja 
vesialueilla. Selvityksessä huomi-
oidaan Etelä-Savon maakunnan li-
säksi myös merkittävät ylimaakun-
nalliset alueet sekä yhteydet. Pää-
paino on maakunnallisesti, ylimaa-
kunnallisesti ja valtakunnallisesti 
tärkeissä yhteyksissä. Selvitys 
otetaan huomioon maakuntakaa-
van laadinnassa mm. yhteensovit-
tamalla eri maankäyttötarpeita, 
varsinaisten viheryhteysmerkintö-
jen tarpeellisuutta ei ole päätetty. 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

Numerointi ei viittaa tärkeysjärjes-
tykseen, vaan numerointi tulee 
maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sesta (MRA 1 § Vaikutusten selvit-
täminen kaavaa laadittaessa).  

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Merkitään tiedoksi. 
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etenemisestä ja hyvää vuoropuhelua maa-
kunnan pääkaupungin kanssa.” 

Rajakunnat 
6 20.9.2022 Hartolan kunta Hartolan kunta ei anna lausuntoa Etelä-

Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Merkitään tiedoksi. 

7 3.10.2022 Kiteen kaupunki  Kiteen kaupunki lausuu asiasta seuraa-
vasti: Etelä-Savon 3.vaihemaakuntakaa-
van tulisi ohjata maankäyttöä siten, että 
turvataan Puruveden ja sen valuma-alu-
een ekologisen tilan säilyminen ja paran-
tuminen, jolloin mahdollistetaan myös mm. 
alueen virkistys- ja taloudellisten arvojen 
kehittyminen. 

Huomioidaan vesistövaikutukset 
maakuntakaavan laadinnassa ja 
vaikutusten arvioinnissa.  

8 25.10.2022 Kouvolan kaupunki Kouvolan kannalta olennaisia maakunta-
suunnittelun tasolla huomioitavia asioita 
ovat mm. virkistykseen ja ekologisiin yh-
teyksiin liittyvät viheryhteystarpeet, puolus-
tusvoimien toimintaedellytyksien turvaami-
nen sekä maantie- ja raideliikenteen yh-
teyksien turvaaminen ja kehittäminen. Kou-
volan kaupunki pyytää Etelä-Savon maa-
kuntaliittoa huomioimaan kaavasuunnitte-
lussa em. Kouvolan kannalta tärkeät yli-
kunnalliset ja ylimaakunnalliset seikat. 

Lausunnossa mainitut ylikunnalli-
set ja maakunnalliset seikat huo-
mioidaan maakuntakaavassa. 

Naapuriliitot 
9 10.10.2022 Päijät-Hämeen liitto  Päijät-Hämeen edunvalvonnassa liiken-

neyhteyksien kehittämisen kärkenä on te-
hokkaat yhteydet Itä-Suomeen, Lahden oi-
koradan jatkaminen Lahdesta Heinolan 
kautta Mikkeliin sekä Savon ja Karjalan ra-
tojen nopeuttaminen.  
 
Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan ta-
voitteena on edistää Etelä-Savon maakun-
tastrategian toteutumista, jonka maakun-
tavaltuusto on hyväksynyt 19 § 
25.11.2020. Strategiassa on raideyhtey-
den osalta seuraava kirjaus: ”Myös rai-
deyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat ke-
hittyneet ja näköpiirissä ovat entistä nope-
ammat raideyhteydet Kouvola-Porvoo ra-
taoikaisun suunnitelmien valmistumisen 
myötä.”. 
Strategian hyväksymisen yhteydessä 
Etelä-Savon maakuntavaltuusto 
kokouksessaan linjasi, ettei Lahti-Heinola-
Mikkeli oikorata kuulu maakunnan edun-
valvonta-asioihin.  
 
Päijät-Hämeen liitto esittää, että molem-
pien maakuntien voimassa olevissa maa-
kuntakaavoissa esitettyä Lahti-Heinola-
Mikkeli ratayhteyttä ei poistettaisi Etelä-
Savon 3 vaihemaakuntakaavassa ilman 
perusteellista kustannus - hyöty kannatta-
vuusarviointia. Esitämme, että Etelä-Sa-
von ja Päijät-Hämeen liitot kävisivät neu-
votteluja ratayhteydestä 3. vaihemaakun-
takaavan valmistelun yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etelä-Savon maakuntakaavassa 
(2010) on sanottu mm. ”Helsinki – 
Pietari -akseli on todennäköisesti 
yksi rautatieliikenteen päävirroista 
tulevaisuudessa. Sen linjaaminen 
vaikuttaa koko maan rautatieliiken-
teen kehittymiseen. Myös Lahti – 
Mikkeli -oikoratavaraus ja sen 
tarve kytkeytyvät Helsinki – Pietari 
-ratalinjaukseen. Radat muodosta-
vat valtakunnallisen verkon, joka 
rakentuu yksittäisistä rataosista.  

Nykyisessä suunnittelutilanteessa 
ei ole perusteita riittävän kokonais-
valtaisesti arvioida Helsinki-Pietari 
akselin ja koko maan rautatielii-
kenteen kehittämistarpeita ja niihin 
liittyviä valintoja, ei myöskään 
Lahti-Mikkeli -oikoratavarauksen 
osalta. Eri vaihtoehdot on syytä pi-
tää avoimena kunnes selvitykset, 
suunnittelutilanne ja poliittinen 
päätöksenteko etenevät. On tar-
koituksenmukaista, ettei Lahti – 
Mikkeli - oikoratavarausta käsitellä 
varauksena lainkaan tässä maa-
kuntakaavassa. Tämä merkitsee 
sitä, että seutukaava jätetään 
Lahti – Mikkeli -oikoratavarauksen 
osalta voimaan. Oikoratavarausta 
käsitellään aikanaan erillisellä vai-
hemaakuntakaavalla.”  

Em. seutukaavassa oleva Oiko-
rata -ratalinjaus perustuu vuonna 
1995 Savonrata -projektin teke-
mään selvitykseen Ratakäytävä ja 
ympäristöselvitykset välillä Lahti-
Mikkeli-Pieksämäki sekä VR:n laa-
timaan ympäristöselvitykseen 
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Liikenteen osalta Päijät-Hämeen liitto kiin-
nittää huomiota myös 3.vaihemaakunta-
kaavassa tunnistettuun tarpeeseen tarkis-
taa Saimaan syväväylän meriyhteyden 
merkintää. Tarkistuksella voi olla iso vai-
kutus Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
2014 toteutumiselle, jossa on osoitettu sy-
väväylä Mäntyharjun suunnasta Heinolaan 
ja siitä edelleen Kymenlaaksoon. 
 
Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa ja 
Päijät-Hämeen rakennemallia varten laa-
dittiin viherverkostotarkastelu. Selvityk-
sessä tunnistettiin luonnon ydinalueita 
sekä niiden välisiä viheryhteyksiä. Osa 
ydinalueista sijoittuu maakunnan rajalle ja 
osa yhteystarpeista on ylimaakunnallisia. 
Päijät-Hämeen liitto laatii parhaillaan tuuli-
voimaselvitystä. Selvityksen pohjalta vali-
taan tuulivoimatuotantoalueet päivitettä-
vään kokonaismaakuntakaavaan. Kaava-
prosessi on tavoitteena käynnistää 
vuonna 2023. Tuulivoimateeman osalta 
Päijät-Hämeen liitto esittää yhteistyötä ja 
keskustelua kaavaprosessien edetessä.” 

oikorata Lahti-Heinola-Mikkeli; Ra-
talinja valinta. VR:n selvitys on ra-
kennuslain 3 §:n mukainen "erityi-
nen selvitys ympäristövaikutuk-
sista".  

Kaavaprosessin aikana raidelii-
kenteen kokonaisuutta tarkastel-
laan ja laaditaan tarvittavat selvi-
tykset. Oikorata-linjauksesta käy-
dään kaavaprosessin aikana neu-
votteluja sidosryhmien kanssa, 
mukaan lukien Päijät-Hämeen 
liitto.  

Ko. kirjaus liittyy ns. Mäntyharjun 
kanavavaraukseen, joka on osoi-
tettu vaihtoehtoisena yhteytenä 
Suomenlahdelle. Olemassa ole-
vaan Saimaan syväväylän sijain-
tiin ei kaavaprosessin aikana ole 
tarpeen tehdä muutoksia. 

 

Kaavaprosessin edetessä huomi-
oidaan Päijät-Hämeen liiton laati-
mat selvitykset sekä käydään kes-
kustelua em. asioista.   

10 21.10.2022 Etelä-Karjalan liitto  OAS:ssa on tuotu esiin MRL 63 §:n mukai-
sesti tiedot kaavan osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyistä, sekä vaikutusten ar-
vioinnista. Etelä-Karjalan liitolla ei ole huo-
mauttamista OAS:sta. 

Merkitään tiedoksi. 

11 21.10.2022 Kymenlaakson liitto  Kymenlaakson liitolla ei ole huomautetta-
vaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. 

Merkitään tiedoksi. 

12 31.10.2022 Keski-Suomen liiton 
lausunto 

Keski-Suomen liitto toteaa lausuntonaan, 
että Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan 
muutostarpeet liittyvät ajankohtaisiin ja tär-
keisiin teemoihin, joista käydään keskuste-
lua myös muissa maakunnissa. Keski-Suo-
messa on parhaillaan käynnissä maakun-
takaavan päivitystyö, missä niin ikään tar-
kastellaan seudullisesti merkittävän tuuli-
voimatuotannon sekä saavutettavuuden 
kehittämistarpeita. Keski-Suomessa maa-
kuntakaavatyössä ollaan menossa ehdo-
tusvaiheen valmistelussa. Erityisesti tuuli-
voimaan liittyen voi muodostua myös yli-
maakunnallisia vaikutuksia ja yhteensovit-
tamisen tarvetta. 

Keski-Suomen liitto seuraa mielenkiinnolla 
Etelä-Savon maakuntakaavatyön etene-
mistä ja toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan. 
Tarvittaessa voidaan käydä tarkempaa 
vuoropuhelua tai järjestää työneuvottelu 

Kaavaprosessin edetessä huomi-
oidaan Keski-Suomen liiton vireillä 
oleva maakuntakaava sekä tarvit-
taessa käydään keskustelua yh-
teensovitusta vaativista asioista.   
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mahdollisista yhteensovitusta vaativista 
asioista.   

 

13 31.10.2022 Pohjois-Karjala 
maakuntaliitto 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteaa lau-
suntonaan kaavaehdotuksesta seuraavaa. 
 

Pohjois-Karjalassa ollaan samalla tavalla 
päivittämässä maankäyttökysymyksiä vai-
hemaakuntakaavan pohjalta, mutta Etelä-
Savon maakuntakaavasta poiketen tällä 
hetkellä pienempinä teemallisina kokonai-
suuksina. Pohjois-Karjalan maakunta-
kaava 2040, 1. vaihe on kuulutettu syys-
kuussa voimaan valituksesta huolimatta, ja 
2. vaihe on käynnissä luonnosvaiheessa. 
Parasta aikaa pohditaan lisäksi 3. vaiheen 
käynnistämistä, jossa kaavassa tulisi to-
dennäköisesti olemaan monia samoja tee-
moja kuin Etelä-Savon käynnissä olevassa 
vaihemaakuntakaavassa. Yhteensovitta-
mista on tehty ja tehdään erinomaisesti 
maakuntien välillä eri maankäyttökysymyk-
sissä. 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pitää Etelä-
Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa hyvin laadit-
tuna, ja kaikki keskeiset asiat sisällytettynä. 

Merkitään tiedoksi 

     

Viranomaiset ja muut 
14 14.10.2022 Etelä-Savon pelas-

tuslaitos  
Etelä-Savon pelastuslaitos kiittää, että pe-
lastustoimi on huomioitu maakuntakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja 
mahdollisuudesta lausua suunnitelmasta.  

Pelastuslaitos haluaa olla aktiivisena ja 
ennakoivana toimijana mukana yhteis-
työssä 3.vaiheen maakuntakaavoituspro-
sessissa. Toivomme että meidät huomioi-
daan prosessiin mukaan etupainotteisesti 
työn aikana.  

Etelä-Savon 3.vaiheen maakuntakaavoi-
tuksen tavoitteissa on monia kokonaisuuk-
sia, joilla on vaikutusta tulevaisuudessa 
muun muassa alueelliseen riskinarvioon, 
pelastustoimen riskianalyysiin, pelastuslai-
toksen toimintavalmiuteen ja resursseihin 
alueellisesti sekä onnettomuuksien ehkäi-
sytyön painopisteisiin. Pelastuslaitoksen 
näkökulmasta keskeisimpiä edellä mainit-
tuihin vaikuttavia teemoja kaavoituksessa 
ovat:  

- taajamien kehittäminen  
- Saimaa Geopark ja alueelliset virkistys-
aluekokonaisuudet  
- alueellinen matkailuselvitys, retkisatamat 
sekä melonta-, kelkkailu- ja retkeilyreitit  
- teollisuus- ja varastoalueet sekä linjatta-
vat Seveso-kohteiden alueet  
- alueelliset tieverkoston linjaukset ja rata-
verkoston kehittämistarpeet  
- vesiväylät ja Saimaan syväväylän mah-
dollisen meritieyhteyden kehittäminen  
- lentoliikenteen kehittämistarpeet maa-
kunnassa  

Merkitään tiedoksi. Etelä-Savon 
pelastuslaitos on osallisena mu-
kana kaavaprosessissa. 
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- alueelliset tuuli- ja aurinkovoimaselvityk-
set ja niille osoitettavat alueet jatkossa  
- puu- ja bioterminaalit, uittopaikat ja nii-
den alueet myös huoltovarmuuden näkö-
kulmasta  
- huoltovarmuuden tarkastelu liikenteen ja 
energian osalta  
- jätteenkäsittelyalueet, muut teknisen 
huollon alueet ja sähköverkon kehitystar-
peet  
- pohjavesialueiden luokitukset sekä  
- turvetuotantoalueiden uusien käyttötar-
koitusten osoittaminen. 
 

15 14.10.2022 Mikkelin kehitysyh-
tiö Miksei Oy  

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy näkee esi-
tetyn 3. vaihemaakuntakaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman esitetyiltä toi-
menpiteiltään riittävänä ja oikeansuuntai-
sena. Täten pyydämme tulevassa valmis-
teluvaiheessa huomioimaan seuraavat sei-
kat: 

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 
kolme neljännestä aiheutuu energian tuo-
tannosta sen eri muodoissa. Vihreää siirty-
mää nopeuttavat puhtaat energiainvestoin-
nit ovat Etelä-Savossa käynnistyneet hi-
taasti ja vihreän energian investointeja on 
tulevaisuudessa kyettävä nopeuttamaan. 

Tämän hetken käytännön ratkaisuina pu-
hutaan eritoten tuulivoimasta, aurinkovoi-
masta, lämpövarastoista, puu- ja bioener-
giasta, sähkövarastoista ja maalämmöstä.  

Viimeisin tuulivoimaselvitys on kehitysyh-
tiön tietojen mukaan laadittu maakuntakaa-
van laadinnan osana vuonna 2016. Mikke-
lin kehitysyhtiö Miksei Oy näkee hyvänä, 
että tuulivoimaselvitys päivitetään vuoden 
2022 tiedoilla siten, että maakuntakaa-
vassa kyettäisiin osoittamaan uusia alueita 
tuulivoimatuotantoon. 

Tulevaisuuden kestävän energiantuotan-
non kannalta tavoitteeksi olisi asetettava 
useiden uusien tuulipuistojen perustami-
nen maakunnan alueelle. 

Osana vihreää siirtymää turpeen käyttöä 
on ajettu nopeasti alas. Tilanne on johtanut 
siihen, että useita turvetuotantoalueita 
poistuu käytöstä ennen näiden varsinais-
ten ympäristölupien päättymistä. Turvetuo-
tantoalueet ovat tulevaisuuden aurinkovoi-
matuotannon kannalta potentiaalisia alu-
eita, jos alueen maapohjassa on riittävä 
kantavuus ja jos alueen vedenkuljetus on 
riittävällä tavalla järjestetty. Lisäksi alueen 
on oltava helposti liitettävissä siirtoverk-
koon. Aurinkovoimaselvitysten osana pyy-
detään huomioimaan käytöstä poistuvat 
turvesuoalueet mahdollisina tulevaisuuden 
aurinkoenergiatuotannon alueina. Tarkas-
telussa tulisi huomioida sähkölinjojen si-
jainnin lisäksi siirtoasemien sijainti sekä ny-
kyisen sähköverkon vapaana oleva siirto-
kapasiteetti tuotantoalueittain. 

Tulevaisuuden energiaratkaisuna toivo-
taan maakuntakaavan päivityksessä huo-
mioitavan vetytalous erityisesti niissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Savon maakuntaliitossa on 
parhaillaan käynnissä tuulivoima-
selvitys, jonka tavoitteena on 
osoittaa uusia tuulivoima-alueita 
maakuntakaavassa. Ko. selvitys 
osaltaan myös linkitetään myö-
hemmin laadittavan energiastrate-
gian kanssa. Maakuntaliitossa 
myös selvitetään vuoden 2023 ai-
kana muiden energiamuotojen 
vaatimia maakuntakaavavarauk-
sia.   
 

Maakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman teemakoh-
taisissa tavoitteissa on tunnistettu 
tarve tarkastella 2. vaihemaakun-
takaavan turvetuotantoalueiden 
poistamista tai alueiden uudelleen 
osoittamista muihin käyttötarkoi-
tuksiin, esimerkiksi aurinkoener-
giatuotannon alueeksi. 

Maakuntaliitossa on tunnistettu 
verkon siirtokapasiteetin kasvatta-
minen tulevaisuudessa ja ko. asi-
asta käydään tiivistä vuoropuhelua 
kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n 
kanssa, joka on myös kaavan 
osallinen.  
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liikenteellisissä solmukohdissa, joissa kul-
kee suuri määrä henkilö- ja rahtiliikennettä. 
Edelleen vetytalous tulisi huomioida erito-
ten niillä (kaupunki)alueilla, joille suunnitel-
laan vihreän energian investointeja ja joilla 
sijaitsee valmis kaukolämpöverkko. 

Ylipäätään yhtenä tulevaisuuden tavoit-
teena olisi tarkasteltava maakunnan ener-
giaomavaraisuuden kasvattamista. 

 

Teollisuusalueiden osalta on viime aikoina 
havaittu kasvanutta kysyntää suurille, yli 
100 hehtaaria käsittäville teollisen toimin-
nan tonteille. Näiden mahdollisen huomi-
oinnin osalta toimii maankäyttöjohtaja.  
 

Maakuntakaavassa toivotaan huomioita-
van Luonterin ja Yöveden järvialueet, jotka 
ovat alueellisesti merkittäviä matkailu- ja 
virkistysalueita. Alueilla vallitseva luonto-
tyyppien, lajien ja niiden elinympäristöjen 
tila on pyrittävä säilyttämään turvaamalla 
luonnon omien prosessien mukainen kehi-
tys. Uusien teknologioiden avulla on pyrit-
tävä edelleen vähentämään näille alueille 
ihmisen toiminnasta kohdistuvaa piste-
kuormitusta. 

Käsitellään osana energiastrate-
giaa, joka laaditaan kaavan 
kanssa rinnan ja josta saadaan 
myös energian tuotantoon liittyville 
aluevaraustarpeille raami.  

 
Maakuntakaavan tueksi valmistel-
laan energiaselvitys ja energia-
strategia, joissa energiaomavarai-
suuden kasvattaminen on avainky-
symys.  

 
Merkitään tiedoksi.  

 

 

Saimaan järvialueet otetaan huo-
mioon kehittämällä nykyisen maa-
kuntakaavan matkailun painopiste-
alue -merkintää. Merkintä on kehit-
tämisperiaatemerkintä, joka kattaa 
nykyisellään kaikki järvimatkailun 
kehittämisalueet. Merkintä on kui-
tenkin koettu epäselväksi ja mer-
kinnän informatiivisuuteen tullaan 
kiinnittämään jatkossa huomiota. 
Vesistövaikutukset voidaan ottaa 
huomioon mm. kehittämällä kaa-
vamääräyksiä. 

16 20.10.2022 1. Logistiikkaryk-
mentin puolustus-
voimien lausunto  

Puolustusvoimat on osallinen Etelä-Savon 
3. vaihemaakuntakaavan laatimisessa, 
osallistuu kaavan valmisteluun sekä antaa 
lausunnon kaavan valmisteluvaiheen ai-
neistosta. Puolustusvoimilla alueidenkäyt-
töön liittyvästä edunvalvonnasta Etelä-Sa-
von alueella vastaa 1. Logistiikkarykmentti. 
Puolustushallinnon lausunnon maakunta-
kaavan ehdotuksesta antaa puolustusmi-
nisteriö. 
 
Viitaten osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man lukuun 2.2 maakuntakaavan oikeus-
vaikutuksista ja sisältövaatimuksista Puo-
lustusvoimat muistuttaa, että maankäyttö- 
ja rakennuslain 4 a §:n mukaan alueiden-
käytön suunnittelussa on turvattava maan-
puolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajaval-
vonnan, väestönsuojelun sekä huoltovar-
muuden edellyttämät kehittämistarpeet ja 
varmistettava, ettei niistä vastaavien taho-
jen toimintamahdollisuuksia heikennetä. 
Maakuntakaavan laadinnassa huomioi-
daan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet, jotka lisäksi edellyttävät Puolustusvoi-
mien tarpeiden huomioimista sekä kehittä-
misedellytysten ja toimintamahdollisuuk-
sien turvaamista. 

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee huo-
mioida rajoitteet, joita Puolustusvoimien 
toiminnasta aiheutuu Puolustusvoimien 
käytössä olevien alueiden ulkopuolelle. 
Puolustusvoimat esittää, että vaihemaa-
kuntakaavassa tehdään tarvittavilta osin 
päivityksiä puolustusvoimien melualueisiin 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

Maakuntakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman teemakoh-
taisissa tavoitteissa on tunnistettu 
päivitystarve Pahkajärven am-
puma-alueen suojavyöhykkeen 
osalta (perustuu puolustusvoimien 
kanssa keväällä 2021 käytyyn 
keskusteluun). 
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ja suojavyöhykkeisiin sekä Puolustusvoi-
mien aluevarausmerkintöihin (EP / EAH).  

Puolustusvoimien alueita koskevat kaava-
merkinnät on tarpeen käsitellä erillisessä 
neuvottelussa Puolustusvoimien toimin-
nalle aiheutuvien vaikutusten tunnista-
miseksi. Lisäksi mm. tuulivoima-alueita 
suunniteltaessa on huomioitava maanpuo-
lustuksen tarpeet.  

Kaavaluonnoksessa huomioidaan 
tarvittavat päivitykset.    

Kaavaprosessin edetessä käy-
dään neuvotteluja puolustusvoi-
mien kanssa.  

17 21.10.2022 Museovirasto  Etelä-Savon liitto on pyytänyt Museoviras-
tolta lausuntoa Etelä-Savon 3. 
vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta. Maakuntakaavassa 
täydennetään ja päivitetään Etelä-Savon 
voimassa olevia maakuntakaavoja eri 
maankäyttömuotojen osalta. Museovirasto 
lausuu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta seuraavaa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen 
hillintä on perustellusti vaihemaakuntakaa-
van läpileikkaava teema. Oikeilla toimenpi-
teillä voidaan edistää myös kulttuuriympä-
ristöjen kestävyyttä. 

Taajamien osalta on tarkoitus päivittää 
aluerakenneselvitys ja laatia elinvoimainen 
taajamaselvitys. Taajamien kehittämisessä 
kulttuuriympäristö tulee nähdä voimava-
rana. Etelä-Savon taajamien alueille sijoit-
tuu lukuisia niiden jatkuvuutta ja elinvoimai-
suutta ylläpitäviä kulttuuriympäristön koh-
teita ja alueita. Esimerkiksi valtaosassa eli 
kymmenessä kuntakeskuksessa on valta-
kunnallisesti merkittäviksi luokiteltuja ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohteita 
(Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangas-
niemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, 
Puumala, Savonlinna, Sulkava). 

Matkailun teeman toimenpiteissä on tarkoi-
tus päivittää kaavamerkinnät Savonlinnan 
kansallisen kaupunkipuiston kohdalla. Kult-
tuuriympäristöjen tavoitettavuutta ja näky-
vyyttä matkailussa on tarpeen yleensäkin 
edistää. Hyvän tiedollisen lähtöaineiston 
tarjoavat varsinkin Etelä-Savon kulttuuripe-
rintötietokanta ESKU (maakunnallinen ra-
kennusperintö) ja Museoviraston muinais-
jäännösrekisteri (esimerkiksi Salpalinjan 
kohteet). 

Kulttuuriympäristön teemassa on tarkoitus 
päivittää maakuntakaavaan valtakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueet vuonna 
2021 tehdyn päätöksen mukaisesti. Lisäksi 
Etelä-Savossa tehty, julkisiin rakennuksiin 
painottuvan modernin aikakauden (1960–
1990-luku) inventoinnin tulokset on tarkoi-
tus ottaa huomioon maakuntakaavassa, 
mikä edellyttää vielä arvottamisen lop-
puunsaattamista. Modernin rakennuspe-
rinnön lisääminen tuo kaivatun tarkastelun 
maakuntakaavaan ja selkeyttää kohteiden 
huomioon ottamista yksityiskohtaisem-
massa maankäytön suunnittelussa. 

Maakuntakaavaan on tarkoitus lisätä valta-
kunnallisesti merkittävät arkeologiset 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riihisaari - Savonlinnan museo ja 
Museovirasto ovat kaavan 
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kohteet (VARK), joiden arvottamishank-
keen Museovirasto käynnisti vuonna 2019. 
Työ on vielä kesken. Kohteet tuovat merkit-
tävän lisän maakuntakaavan sisältämään 
informaatioon ja sen ohjausvaikutukseen. 
Kaavamerkinnästä ja sen määräyksen si-
sällöstä tulee kuulla Riihisaari - Savonlin-
nan museota ja Museovirastoa. 

Maankäyttöön olennaisesti vaikuttavien 
alateemojen osalta, kuten teollisuus- ja va-
rastoalueet, tieverkosto, rataverkosto, vesi-
väylät, tuulivoima, maa- ja kallio- ja kiviai-
neisten ottoalueet sekä kaivosalueet, on 
eduksi jo vaihemaakuntakaavassa tunnis-
taa olennaiset kulttuuriympäristövaikutus-
ten selvitystarpeet. Alueiden käytön ja 
hankkeiden yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee varautua riittäviin selvityk-
siin. Arkeologisen kulttuuriperinnön ja ra-
kennetun kulttuuriympäristön selvitystar-
peista tulee kuulla Riihisaari - Savonlinnan 
museota. 

osallisia ja osallisia kuullaan kaa-
vaprosessin edetessä.  

 

 

 

Riihisaari - Savonlinnan museo ja 
Museovirasto ovat kaavan osalli-
sia ja osallisia kuullaan kaavapro-
sessin edetessä. 

18 27.10.2022 Metsähallitus Metsähallitus on tutustunut osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja lausuu seuraa-
vaa: 

Metsähallitus pitää hyvänä, että Etelä-Sa-
von 3. vaihemaakuntakaavassa täydenne-
tään ja päivitetään voimassa olevien maa-
kuntakaavojen maakäyttömuotoja tulevai-
suuden tarpeet huomioiden. 

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Ve-
näjän hyökkäyksellä Ukrainaan on kauas-
kantoisia vaikutuksia. Venäjän hyökkäys-
sodan johdosta maakunnan toimintaympä-
ristössä on tapahtunut muutoksia, jotka tu-
lee nykyistä painokkaammin ottaa huomi-
oon osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa ja vaihemaakuntakaavan jatko-
työssä. Toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset asettavat aiempaa suuremmat 
vaatimukset omavaraisuudelle ja huolto-
varmuudelle. Metsähallitus näkee, että on 
entistä tärkeämpää parantaa metsäbiota-
louden toimintaedellytyksiä mikä edelleen 
vahvistaa kotimaisen metsä- ja energia-
sektorin tuotantomahdollisuuksia. 

Maakuntakaavojen tunnistetut päivitystar-
peet mm. maa- ja metsätalousalueet, joilla 
ulkoilun ohjaamistarvetta on myös Metsä-
hallituksessa todettu nykyisellään ongel-
malliseksi alueiden rakennusoikeuden käy-
tön, sekä erä- ja luontomatkailun kehittämi-
sen suhteen maakuntakaavamääräysten 
tulkinnan vuoksi. MU-alueiden osalta on 
hyvä tarkastella rajausten ajantasaisuus ja 
mahdolliset päivitystarpeet. Merkinnän ei 
tulisi rajoittaa alueiden maa- ja metsätalou-
dellista käyttöä, eikä estää alueiden kehit-
tämistä ja rakennusoikeuden hyödyntä-
mistä. 

Etelä-Savon maakunnan alueelle on pe-
rustettu ympäristöministeriön (205/2019) ja 
valtioneuvoston (204/2019) asetuksella 
luonnonsuojelualueita. 

 

 

 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa on tunnistettu merkittävim-
miksi päivitystarpeiksi, jotka vaati-
vat myös lisäselvitysten laatimista, 
huoltovarmuuden turvaaminen 
sekä energiatuotantoon liittyvät ky-
symykset. Nämä huomioidaan 
kaavan jatkovalmistelussa.   

 

 
 

 

Etelä-Savon maakuntakaavan 
tausta-aineistoksi on valmistu-
massa Etelä-Savon sini-viherra-
kenne ja ekosysteemipalvelut -sel-
vitys, jonka pohjalta voidaan arvi-
oida myös MU-alueiden merki-
tystä, rajausta ja maankäyttöä 
osana viherrakennetta. Nykyinen-
kään merkintä ei estä alueen met-
sätaloutta tai rakennusoikeuden 
hyödyntämistä.  

 

Maakuntakaavaa päivitetään pe-
rustettujen luonnonsuojelualuei-
den osalta. 
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Laajimpia kokonaisuuksia ovat Hirvensal-
men ja Kangasniemen kunnissa sijaitseva 
Puulaveden luonnonsuojelualue ja Savon-
linnan ja Heinäveden kunnissa sijaitseva 
Kakonsalon luonnonsuojelualue.  

Etelä-Savon alueella sijaitsevien Natura 
2000 -alueiden osalta Metsähallituksen 
Luontopalvelut toimii yhtenä haltijaviran-
omaisena. Luontopalvelut vastaavat erit-
täin uhanalaisen saimaannorpan kannan 
seurannasta ja suojelun edistämisestä. 
Syksystä 2022 eteenpäin saimaannorpan 
pesä- ja makuupaikkahavaintojen luovu-
tuspyynnöt viranomaiskäyttöön tehdään 
Laji.fi -sivuston viranomaisportaalista 
(https://laji.fi/about/4306). Luovutuspyyn-
nön mm. erilaisten hankkeiden vaikutusten 
arviointia varten voi tehdä myös sivuston 
aineistopyynnöt palvelun kautta 
(https://laji.fi/about/1890).  

METSO eli Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuusohjelman lisäksi kaavatyössä 
tulisi huomioida Helmi-elinympäristöoh-
jelma 2021-2030. Ohjelma vahvistaa Suo-
men luonnon monimuotoisuutta ja turvaa 
luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosystee-
mipalveluja. 

Muilta osin Metsähallituksella ei ole lausut-
tavaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. 

Metsähallitus pyytää, että lausuntoon lähe-
tetään vastine sähköpostiosoitteeseen kir-
jaamo@metsa.fi. 

 

 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

Lisätään Helmi-elinympäristöoh-
jelma kaavan tausta-aineistoihin. 

 

 

 

 

 
Vastine lähetetään kirjaamoon 
pyynnön mukaisesti.  

19  MTK-Etelä-Savo ja 
MTK Metsänomista-
jat  

MTK-Etelä-Savo ja MTK Metsänomistajat 
kiittävät mahdollisuudesta lausua Etelä-
Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Maakuntakaavaprosessiin kuuluu laatia 
MRL 63 § mukaan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS). Suunnitelmassa tulee 
esittää kaavoituksen lähtökohdat ja peri-
aatteet sekä se, miten kaavatyö etenee ja 
miten kaavan valmisteluun voi osallistua 
sekä kuinka kaavaratkaisujen vaikutukset 
tullaan arvioimaan. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa täydennetään ja päivitetään 
koko kaavaprosessin ajan. Arviointisuunni-
telman on asiallisesti laadittu ja täyttää sille 
asetettuja vaatimuksia.  

Tietyiltä osin kaavaan tehtävät selvitykset 
ovat vielä kesken tai aloittamatta ja vaiku-
tusten arviointiin tulee kiinnittää enemmän 
huomiota sekä vuorovaikutusta maanomis-
tajien kanssa lisätä.  

 

Lausunnonantajat haluavat lisäksi kiinnit-
tää huomiota seuraaviin seikkoihin ja toivo-
vat niitä otettavan huomioon OAS:n täy-
dennettäväksi ja päivitettäväksi sekä kaa-
van jatkovalmisteluissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointia tehdään läpi 
kaavatyön osana suunnittelupro-
sessia ja sen tuloksia hyödynne-
tään suunnitteluratkaisun kehittä-
misessä. Näin ollen todetut vaiku-
tukset vaikuttavat välittömästi teh-
täviin suunnitteluratkaisuihin.  

 

 

 

https://laji.fi/about/1890
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Tavoitteiden laadinta yhteistyössä 

Maakuntakaava laaditaan yleispiirteisenä 
alueidenkäytön suunnitelmana. Kaikki vai-
hemaakuntakaavan tavoitteet ja maakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet kosketta-
vat jollain tapaa maa- ja metsätalouden 
harjoittajia ja heidän omaisuuttaan. Huomi-
onarvoista on, että maa- ja metsätaloudella 
on näihin tavoitteisiin nähden positiivisia 
vaikutuksia. Maa- ja metsätalous onkin 
nähtävä mahdollisuutena ja ratkaisuna, ei 
toimialoina joiden toimintaa on kaavalla tai 
kaavamääräyksillä tarve rajoittaa. Sen 
myötä tehtävien kaavaratkaisujen ja -mää-
räyksien tulee olla maanomistajan omai-
suudenkäyttöä mahdollistavia ja elinkei-
noja edistäviä. Tämä on myös kaavaa oh-
jaavan maakuntastrategian tavoitteiden 
mukaista.  

OAS olisi lisäksi hyvä kirjata metsä- ja 
energiateollisuuden investointeja edistäviä 
tavoitteita. Myöskin infran ja logistisen saa-
vutettavuuden osalta näkökulmaa on laa-
jennettava koskemaan alempiasteista tie-
verkkoa.  

 

Suunnitelmassa todetaan, että kaavan 
merkittävimmiksi päivitystarpeiksi, jotka 
vaativat myös lisäselvitysten laatimista, on 
tunnistettu luonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen, ilmastonmuutokseen sopeutu-
minen ja hillintä, huoltovarmuus sekä ener-
giantuotantoon liittyvät kysymykset. MRL 
28.3 §:n mukaan maakuntakaavaa laadit-
taessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
myös maakunnan elinkeinoelämän toimin-
taedellytyksiin. Maa- ja metsätalous ovat 
merkittäviä elinkeinoja Etelä-Savon elinvoi-
malle. Ne ovat myös maakuntastrategian 
kärkiä. Etenkin metsätalousvaltaisena alu-
eena metsien merkitys elinvoimaisuusteki-
jänä korostuu ja kaavaratkaisuilla metsien 
käyttöä tulee edistää.  

Huoltovarmuuden osalta tarkastelu jää 
suppeaksi sen keskittyessä ainoastaan lii-
kenteeseen, saavutettavuuteen ja energi-
aan. Näiden lisäksi huoltovarmuustarkas-
telu on ulotettava maa- ja metsätalouteen, 
jotka ovat huoltovarmuuden kannalta oleel-
lisessa asemassa. Maa- ja metsätalouden 
toimintaedellytysten turvaaminen ja edistä-
minen tulee olla sekä huoltovarmuuden nä-
kökulmasta että Etelä-Savon maakunta-
strategian tavoitteiden perusteella vaihe-
maakuntakaavan keskeisenä tavoitteena. 

Maakuntastrategia ja -ohjelma 

Maakuntastrategian kärjet kuvaavat hyvin 
maakunnan ominaisuuksia ja vahvuuksia, 
metsä, vesi, ruoka. Lisäksi korostetaan 
elinkeinojen kasvun mahdollistamista 
näistä omista vahvuuksista ja luonnonvaro-
jen kestävästä käytöstä sekä elinvoiman li-
säämistä. Maakuntakaavalla osaltaan to-
teutetaan maakuntastrategian tavoitteita. 

 

 

 

 

Maakuntakaavassa sovitetaan yh-
teen erilaisia maankäyttötarpeita. 
Minkään elinkeinon harjoittamis-
mahdollisuuksia ei ole tarkoitus ra-
joittaa ja mahdolliset ristiriidat pyri-
tään ratkaisemaan kaavaproses-
sin aikana. 

 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man teemakohtaisissa tavoitteissa 
on sanottu, että tutkitaan mahdolli-
suutta muuttaa tieverkoston mer-
kintätapaa edunvalvonnan painot-
tamiseksi, tässä yhteydessä poh-
ditaan myös alempiasteisen tiever-
kon merkitsemistapaa. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa luvussa 4 on käyty läpi 
maakuntakaavan laadinnan tavoit-
teet. Alaluvussa 4.3 on mainittu 
maakuntastrategia ja -ohjelma, joi-
den kautta nimenomaan painottuu 
maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset.  

 

 

 

 

Maakuntakaavalla voidaan omalta 
osaltaan vaikuttaa maa- ja metsä-
talouden edistämiseen ja huolto-
varmuuteen esim. kaavamääräyk-
sin, vaikka varsinaisia kaavoitus- 
tai aluevaraustarpeita maa- ja 
metsätalouden osalta ei ole nous-
sut sidosryhmäkeskusteluissa 
esille. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa päivitetään huolto-
varmuuden osalta siten, että se 
kattaa myös maa- ja metsätalou-
den toimintaedellytykset.   

 

 
Maakuntakaavaprosessissa sidos-
ryhmät osallistetaan kaavan laa-
dintaan ja sidosryhmiltä toivotaan 
aktiivista tulevaisuusorientoitu-
nutta otetta työskentelyyn, jotta 
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Tämän tulee näkyä myös vahvasti maa-
kuntakaavassa maa- ja metsäelinkeinoja 
mahdollistavana ja kilpailukykyä tukevina 
kaavaratkaisuina. 

Maakunnalla on hiilineutraalisuus tavoite 
vuoteen 2035. Suunnitelmassa todetaan, 
että ” Ilmaston muutokseen sopeutuminen 
ja hillintä tulee huomioida vahvemmin ke-
hittämisperiaatemerkinnöissä ja kaava-
määräyksissä.”  

Maa- ja metsätalous ovat ratkaisu ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä. Metsäenergia 
korvaa fossiilisia raaka-aineita, hyvin hoi-
detut ja kasvavat metsät sitovat hiiltä ja 
kasvun lisääntyessä mahdollistuu myös 
metsien käytön lisääminen ja hiiltä sitovan 
puuraaka-aineen lisäkäyttö mm. puuraken-
tamisessa ja uusissa innovaatioissa. 

Maatalouden osalta on hyvä huomioida, 
että maakunnan peltoalasta yli puolet on 
erilaisilla nurmilla ja, että nurmet sitovat te-
hokkaasti hiiltä. Nurmen osuus on täysin 
riippuvaista kotieläintuotannosta, koska 
naudat, lampaat ja hevoset pystyvät hyö-
dyntämään sitä tehokkaasti.  

Alueen maantieteestä, maaperäolosuh-
teista ja ilmastosta johtuen peltoalasta val-
taosa soveltuu lähinnä nurmen viljelyyn, 
jolloin kyse on myös koko maaseudun elin-
voimasta, mikäli kotieläintuotannon edelly-
tykset heikkenevät entisestään. Kotieläin-
tuotanto antaa ravinnon lisäksi myös lan-
noitteiden lannan muodossa, jolla voidaan 
korvata kalliita ja rajoitetusti saatavilla ole-
via keinolannoitteita. Kaikki tämä on otet-
tava huomioon kaikessa maakuntakaa-
vaan liittyvässä toiminnassa. 

Teemakohtaiset tavoitteet ja laadittavat 
selvitykset 

Kaavoitus ei ole oikea väline suojelun to-
teuttamiseen. Metsätalousvaltaisilla alu-
eilla metsien käyttöä ja hoitoa ohjaa metsä-
laki, joka turvaa luontoarvoja ja metsäluon-
non monimuotoisuutta. Lisäksi ympäristö-
lainsäädännöllä on vaikutuksia metsätalou-
teen. 

Teemakohtaisissa tavoitteissa on laaditta-
via selvityksiä esitetty runsaasti. Meneil-
lään on ainakin siniviherrakenne selvitys 
mm. viheryhteyksien, virkistyksen, luon-
nonmonimuotoisuuden ja luonnonsuojelun 
suunnitteluratkaisujen arvioimiseksi. Selvi-
tyksessä on käytetty erilaisia aineistoja, 
joista osa jopa liiankin pienipiirteisiä maa-
kuntakaavatasoon nähden.  

Monimuotoisuudelle tärkeiden metsäaluei-
den kartoittamisessa on käytetty Zonation 
analyysia. Se on ensisijaisesti apuväline 
potentiaalisten kohteiden maastotarkas-
tusten kohdentamiseen. Ilman maastotar-
kastuksia saatujen tuloksien luotettavuu-
teen on suhtauduttava erittäin varaukselli-
sesti eikä niitä tule yleistää. Riskinä on, että 

riittävät aluevaraukset ja määräyk-
set voidaan osoittaa.  

 

Otetaan huomioon kaavamerkin-
nöissä ja kehittämisperiaatemer-
kinnöissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi ja huomioidaan 
kaavanlaadinnassa.  

 

 

 

 

 

 

Maankäyttö- ja rakentamislain mu-
kaisesti kaavaan merkitään jo pe-
rustetut luonnonsuojelualueet.  

 

 
Siniviherrakenneselvitys palvelee 
valmistuessaan myös kuntakaa-
voitusta (yleis- ja asemakaavojen 
laadintaa). Kaikkea selvityksestä 
ei osoiteta maakuntakaavassa, 
mutta jo kuntien resurssien kan-
nalta, on tärkeää, että selvitystä 
voidaan hyödyntää myös tarkem-
missa kuntakaavoissa.  
 

Maakunnan siniviherrakenne ja 
ekosysteemipalvelut -selvityk-
sessä käytetään zonation -analyy-
sia, jota myös esim. Metsähallitus 
käyttää omassa suunnittelussaan. 
Etelä-Savon 
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ne voivat johtaa virheellisiin kaavaratkai-
suihin. Maastotarkastus on olennainen osa 
analyysia.   

Energiaselvitys on hyvinkin tarpeellinen 
Ukrainan sodan johdosta muuttuneessa 
toimintaympäristössä. Maakunnan mah-
dollisimman hyvä omavaraisuus on pe-
rusta huoltovarmuudelle, jossa metsällä on 
merkittävä rooli. Maakunnan metsistä saa-
tavan metsäenergian ja biotalouspotenti-
aalin hyödyntäminen vaativat myös logisti-
sia aluevarauksia, kuten suunnitelmassa 
mainitut puu- ja bioterminaalit.  

Tuuli- ja aurinkovoima vaativat maa-alueita 
voimalarakenteille ja sähkönsiirtoon tarvit-
tavia linja-alueita sekä myös merkittäviä 
uusia tiealueita voimaloiden rakentamista 
ja ylläpitoa varten. Näiden suunnittelussa 
metsäalueiden pirstomista ja metsäkatoa 
tulee välttää ja vaikutuksissa kiinnittää huo-
miota myös metsä- ja maatalouden näkö-
kulmasta.  

Kehittämisperiaatemerkinnät 

Matkailun kehittämisperiaatemerkinnöissä 
huomioidaan Geopark kohteet ja Saimaa -
brändi kehittämissuosituksissa. Kohteita ei 
tule merkitä kaavaan, ellei ole jo olemassa 
oleva merkittävä pysyvästi suojeltu kohde. 

Luonnoksessa todetaan, että kaavapro-
sessin aikana myös pohditaan kehittämis-
periaatemerkintöjen osalta ns. rullaavaa 
maakuntakaavoitusta. Tämä jää epäsel-
väksi, mitä se tarkoittaa käytännössä ja, 
millä tavoin siinä otetaan huomioon monet 
lausunnossamme maanomistajien ja elin-
keinojen harjoittajiin vaikuttavat tekijät. 
Tältä osin rullaava maakuntakaavoitus 
vaatii tarkentamista. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi 

MRL mukaan kaavan tulee perustua riittä-
viin selvityksiin ja vaihtoehtojen vaikutusar-
viointeihin. Kaavaa laadittaessa on pidet-
tävä silmällä alueiden käytön taloudelli-
suutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai 
muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuu-
tonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvi-
tettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen 
edellyttämät toimenpiteet kuuluvat, myös 
mahdollisista rajoitteista korvaaminen.   

Vaikutusten arviointi on tarkoitus tehdä 
suurelta osin maakuntaliiton sisäisenä 
työnä ja apuna käytetään viranomaisista 

siniviherrakenneselvitys on kes-
keneräinen, eikä sen pohjalta 
mahdollisesti tulevia kaavaratkai-
suja ole vielä tiedossa.  

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Otetaan huomioon kaavan laadin-
nassa. 

 

 

 

Kohteiden merkitsemistapaa ei ole 
vielä päätetty, kehittämisperiaate-
merkinnät ovat informatiivisia, jat-
kosuunnittelua ja alueiden kehittä-
mistä ohjaavia merkintöjä. 

Kaavaluonnosta ei ole vielä laa-
dittu, vaan sen laadinta aloitetaan 
vuonna 2023 kun oleelliset selvi-
tykset ovat valmistuneet. Niin sa-
nottu rullaava maakuntakaava tar-
koittaa sitä, että määräajoin (esi-
merkiksi valtuustokausittain) käyn-
nistetään kaavaprosessi ja päivi-
tystarpeiden laajuuden mukaan 
kaava voitaisiin laatia vaiheittain 
tai kokonaismaakuntakaavana. 
Tätä pohditaan kaavaprosessin ai-
kana, kuten myös sitä pitäisikö ke-
hittämisperiaatemerkinnät irrottaa 
maakuntakaavasta ja laatia erilli-
senä prosessina esimerkiksi val-
tuustokausittain. Maakuntakaavan 
seurannassa on ilmennyt, ettei ke-
hittämisperiaatemerkintöjä aina 
havaita tarkempia kuntakaavoja 
laadittaessa.   

 
 
Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointia tehdään läpi 
kaavatyön osana suunnittelupro-
sessia ja sen tuloksia 
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koostuvaa maakunnallista ympäristövaiku-
tusten arviointiryhmää. Kaavaratkaisujen 
perustaksi tulee tehdä vaikutusarviot use-
ammalla eri vaihtoehdolla. Hyvin usein vai-
kutusten arvioinneista unohtuu tai jää hyvin 
vähälle huomiolle vaikutukset maa- ja met-
sätaloudelle.   

Maatalous ja metsät sekä luonnonvarojen 
hyödyntäminen ovat maakunnan elinvoi-
man voimavara ja perusta monelle muulle 
elinkeinolle sekä perusta huoltovarmuuden 
varmistamiselle. Kaavaratkaisujen vaiku-
tukset eri vaihtoehdoissa maa- ja metsä-
elinkeinoille sekä maa- ja metsätalouden 
harjoittajille tulee arvioida. Myös kaavarat-
kaisujen vaikutukset huoltovarmuuden nä-
kökulmasta on nostettava vaikutusten arvi-
ointiin mukaan. 

Osalliset ja vuorovaikutus 

Suurin osa maakuntakaava alueesta on 
metsäalueita, pääosin yksityisten omista-
maa. Hyvin iso osa metsänomistajista asuu 
muualla kuin maakunnan alueella. Tämä 
luo haasteita vuorovaikutteisuuden toteut-
tamiselle. Yleensäkin maanomistajien riit-
tävään tiedottamiseen kaavavalmistelun 
kulusta ja yleisötilaisuuksista tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. 

Nykyiseen maakuntakaavaan tehtävistä 
uusista alueita koskettavista muutoksista 
yksityisten maanomistajien alueille tulee 
käydä keskustelut yhdessä maanomistajan 
kanssa ja selvittää niiden vaikutukset 
maanomistajalle. Maanomistajia tulee vä-
hintään tiedottaa mahdollisista muutok-
sista.    

Maakunnan alueen metsänhoitoyhdistyk-
set metsäomistajaorganisaatioina on syytä 
lisätä lausuntoja pyydettävien joukkoon. 
Kaavalla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
heidän ja edustamiensa tahojen toimin-
taan. Samoin metsänhoitoyhdistyksien 
osallistaminen kaavan laadintaan liittyviin 
prosesseihin on hyvä huomioida.   

 

hyödynnetään suunnitteluratkai-
sun kehittämisessä. Näin ollen to-
detut vaikutukset vaikuttavat välit-
tömästi tehtäviin suunnitteluratkai-
suihin. Erilaiset kaavaratkaisut ja 
vaihtoehdot käsitellään ja keskus-
tellaan kaavaprosessin aikana, 
myös vaikutusten osalta. Lopulli-
sessa YVA-arvioinnissa verrataan 
kaavaratkaisua nollavaihtoehtoon 
eli siihen, että kaavaa ei laadita 
lainkaan.  

Kaavaratkaisujen vaikutukset 
huoltovarmuuden näkökulmasta 
arvioidaan myös kaavaprosessin 
aikana.  

 

 

Tiedottamiseen ja ylipäätään osal-
listamiseen pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota.  

 

 

 

Maakuntakaavasta kuullaan osalli-
sia vähintään maankäyttö- ja ra-
kennuslain edellyttämien vaati-
musten mukaisesti. 

 

 

Lisätään Etelä-Savon metsänhoi-
toyhdistykset osallisiin.  

20  Metsänhoitoyhdis-
tys Etelä-Savo 

Etelä-Savon maakuntakaava OAS 

Etelä-Savossa metsätaloudella on merkit-
tävä vaikutus maakunnan elinvoimaan ja 
työllisyyteen. Siksi metsät ovat myös yksi 
maakuntastrategian kärjistä. Toimintaym-
päristön muutoksesta johtuen metsillä on 
entistä suurempi rooli myös maakunnan 
huoltovarmuudessa. On ensiarvoisen tär-
keää, että metsäelinkeinoista ja metsän-
omistajien kannattavasta toimintaedelly-
tyksistä huolehditaan myös maakuntakaa-
voituksella.    

Kappale 2.2 Maakuntakaavan sisältövaati-
mukset ja oikeusvaikutukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan 
seuraavaa: ”Kaavaa laadittaessa on myös 

 

Merkitään tiedoksi. 
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pidettävä silmällä alueiden käytön taloudel-
lisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai 
muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuu-
tonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvi-
tettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen 
edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.” 

Edellä mainittu asia on yksi keskeisimpiä 
huomioitavia asiakohtia kaavoituksessa. 

4.1 Tavoitteiden laadinta yhteistyössä 

”Edellä esitettyjen pohjalta kaavan merkit-
tävimmiksi päivitystarpeiksi, jotka vaativat 
myös lisäselvitysten laatimista, on tunnis-
tettu luonnon monimuotoisuuden turvaami-
nen, ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja 
hillintä, huoltovarmuus sekä energiantuo-
tantoon liittyvät kysymykset.”  

Metsätalousalueilla luonnon monimuotoi-
suuden huomioiminen on jo arkipäivää 
metsäalan normaalissa toiminnassa. Moni-
muotoisuutta talousmetsissä edistetään 
monin eri keinoin ja luontoarvoja huomioi-
daan metsälain ja ympäristölainsäädännön 
mukaisesti.  

Metsillä ja metsien käytöllä on positiivinen 
rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Met-
sien kasvua lisäämällä ja siihen panosta-
malla voidaan lisätä sekä metsien käyttöä 
ja hiilensidontaa sekä edistää huoltovar-
muutta. 

Maa- ja metsätalous nähtävä ratkaisuna. 

Kappale 4.3 Maakuntastrategia ja -ohjelma 

Maakuntastrategiassa on hyvät kärjet, 
metsä, vesi, ruoka. Lisäksi korostetaan 
elinkeinojen kasvun mahdollistamista 
omista vahvuuksista ja luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä sekä elinvoiman lisää-
mistä. Tämän tulee näkyä myös vahvasti 
maakuntakaavassa maa- ja metsäelinkei-
noja mahdollistavana ja kilpailukykyä tuke-
vina kaavaratkaisuina. 

Elinkeinojen osalta energia ja liikenne ovat 
saavutettavuuden ja huoltovarmuuden nä-
kökulmasta tärkeitä asioita. 

Tiestön rooli keskeinen, huomioiden myös 
maa- ja metsätalouden näkökulmasta tär-
keä alempiasteinen tieverkko 

Puu- ja bioterminaalien rooli on kasvava 
uudessa tilanteessa metsäenergian käyttö-
määrien kasvaessa ja huoltovarmuuden 
näkökulmasta ja on hyvä, että sitä huomi-
oidaan kaavoituksessa 

Raakapuun rautatiekuljetuksiin liittyen rata-
pihojen läheisyydessä puskurivarastoinnin 
mahdollisuudet ovat tärkeät  

Maakuntakaava laaditaan maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 
Merkitään tiedoksi.  

 

 
 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa luvussa 4 on käyty läpi 
maakuntakaavan laadinnan tavoit-
teet. Alaluvussa 4.3 on mainittu 
maakuntastrategia ja -ohjelma, joi-
den kautta nimenomaan painottuu 
maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset.  

Merkitään tiedoksi.  

 

Merkitään tiedoksi.  

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 
Merkitään tiedoksi.  
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Mahdollisuudet metsä- ja energiateollisuu-
den investointeihin tulee huomioida kaavoi-
tuksessa. 

 
 

Energiaratkaisuissa on syytä huomioida 
vaikutukset metsätalouteen ja välttää met-
säalueiden pirstomista ja metsäkadon ai-
heuttamista siirtolinjojen ja huoltoteiden 
suunnittelussa 

Kaivoshankkeisiin tulee suhtautua erittäin 
kriittisesti haitallisista ympäristönäkökul-
mista johtuen.  

 
Metsätalous tulee nähdä ratkaisuna ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä. 

Metsäenergia korvaa fossiilisia raaka-ai-
neita, hyvin kasvavat metsät sitovat hiiltä ja 
kasvun lisääntyessä mahdollistavat met-
sien ja puuraaka-aineen lisäkäytön mm. 
puurakentamisessa, joka myös sitoo hiiltä 
pitkäksi aikaa, metsäenergiaan, jolla korva-
taan fossiilisia polttoaineita, ja uusille inno-
vaatioille. 

Kappale 5 Teemakohtaiset tavoitteet ja 
laadittavat selvitykset 

Virkistyskäyttöön liittyvä viheryhteystarve 
epäselvä mitä sillä tarkoitetaan  

Luonnonsuojelu: Maakuntakaavassa pää-
paino luonnon monimuotoisuuskadon estä-
misessä on vahva ilmaus. Metsätalousalu-
eilla luonnon monimuotoisuus metsälain ja 
ympäristölainsäädännön mukaisesti nor-
maalissa omassa toiminnassa talousmet-
sissä. 

 

 

 

Kaavoitus ei ole oikea väline perustaa uu-
sia suojelualueita. 

Kappale 6 Vaikutusten arviointi 

Kaavaratkaisujen perustaksi tulee tehdä 
vaikutusarviot useammalla eri vaihtoeh-
dolla. Myös vaikutukset maa- ja metsäelin-
keinoille sekä metsänomistajille tulee arvi-
oida. 

Maatalous ja metsät ja niiden hyödyntämi-
nen ovat maakunnan elinvoiman voima-
vara ja perusta monelle muulle elinkeinolle. 
Usein kaavoituksen vaikutusten arviointi 
metsäelinkeinoille ja metsänomistajille jää 
vajavaiseksi.  

Maakuntakaavaprosessissa sidos-
ryhmät osallistetaan kaavan laa-
dintaan ja sidosryhmiltä toivotaan 
aktiivista tulevaisuusorientoitu-
nutta otetta työskentelyyn, jotta 
riittävät aluevaraukset ja määräyk-
set voidaan osoittaa. 

Merkitään tiedoksi.  

 

 
Maakuntakaavan tavoitevaiheessa 
ei ole tunnistettu uusia tarpeita 
osoittaa kaivosvarausten osoitta-
miseen.  

Merkitään tiedoksi.  

 
Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

 

 
Päivitetään tältä osin osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa.  

Käsitettä selitetään tekeillä ole-
vassa Etelä-Savon siniviherra-
kenne ja ekosysteemipalvelut -sel-
vityksessä. Selvitys tulee olemaan 
yksi maakuntakaavan taustaselvi-
tyksistä. Nykyisessä maakunta-
kaavassa virkistyskäyttöön liitty-
vää viheryhteystarve -merkintää 
on käytetty kaupunkikeskustojen 
alueella osoittamaan kulkuyhteyk-
siä asuinalueilta kaupunkien virkis-
tysalueille. 

 

Maankäyttö- ja rakentamislain mu-
kaisesti kaavaan merkitään jo pe-
rustetut luonnonsuojelualueet.  

 
Vaikutusten arviointia tehdään läpi 
kaavatyön osana suunnittelupro-
sessia ja sen tuloksia hyödynne-
tään suunnitteluratkaisun kehittä-
misessä. Näin ollen todetut vaiku-
tukset vaikuttavat välittömästi teh-
täviin suunnitteluratkaisuihin. Eri-
laiset kaavaratkaisut ja vaihtoeh-
dot käsitellään ja keskustellaan 
kaavaprosessin aikana, myös vai-
kutusten osalta. Lopullisessa YVA-
arvioinnissa verrataan kaavarat-
kaisua nollavaihtoehtoon eli 
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Kappale 8 Osalliset ja vuorovaikutus 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savoa esite-
tään merkittävänä metsätalouden maakun-
nallisena toimijana lisättäväksi listaan, 
joilta pyydetään lausuntoja 

Metsänhoitoyhdistys on käytettävissä eri-
laisissa työpajoissa tai -ryhmissä kaava-
työn edetessä 

 
 

Kaavoitustyön edetessä maanomistajien 
tiedottaminen on keskeisessä roolissa.  

 

siihen, että kaavaa ei laadita lain-
kaan 

 
Lisätään osallisiin.  

 

Merkitään tiedoksi. Maakuntakaa-
van laadinnan aikana myös sidos-
ryhmät itse voivat esittää neuvot-
telun pitämistä, mikäli kokevat vi-
rallisten kuulemisten lisäksi tar-
peelliseksi.  

Tiedottamiseen ja ylipäätään osal-
listamiseen pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota. Maakuntakaa-
vasta kuullaan osallisia vähintään 
maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämien vaatimusten mukaisesti. 

21 20.10.2022 Metsäkeskus Metsäkeskus tarkastelee maakuntakaavaa 
metsälain valvonnan ja kestävään metsä-
talouteen perustuvien elinkeinojen edistä-
misen näkökulmasta. 

Valmistelussa on hyvä huomioida, että 
metsälakia (1093/1996) ei sovelleta maa-
kuntakaavassa suojeluun varatuilla alu-
eilla. Kun metsälakia ei sovelleta, vaikuttaa 
se myös muiden metsänkäyttöä ohjaavien 
lakien voimassaoloon, kuten kestävän met-
sätalouden määräaikeen rahoituslakiin 
(34/2015) (Kemera) ja lakiin metsätuhojen 
torjunnasta (1087/2013) (metsätuholaki) 
Nämä lait ovat riippuvaisia metsälain sovel-
tamisesta. Suomen metsäkeskus valvoo 
metsälainsäädännön noudattamista. 

Alueilla, joilla metsälakia sovelletaan, met-
sälaki ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä. Met-
sälain ohella metsien käyttöä säätelevät 
myös metsälain nojalla annettu valtioneu-
voston asetus metsien kestävästä hoidosta 
ja käytöstä. Myös ympäristölainsäädän-
nöllä on vaikutuksia metsätalouteen. Met-
sälaki asettaa metsien hoidolle ja käytölle 
vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaati-
muksissa säädetään muun muassa puun 
korjuusta, metsän uudistamisesta ja met-
säluonnon monimuotoisuuden turvaami-
sesta. Käytännön työssä metsälaki huomio 
luontoarvot. 

Maakuntakaavassa läpileikkaavana tee-
mana on huomioitu ilmastonmuutoksen so-
peutuminen ja hillintä. Metsien roolia ilmas-
tonmuutoksen hillitsijänä on syytä tarkas-
tella myös metsätalouden näkökulmasta. 
Kannattava ja ilmastokestävä metsätalous 
tuottaa metsiin kasvua ja samalla sitoo 
hiiltä. Metsätalouden tuottamilla raaka-ai-
neilla ja metsänhoidon yhteydessä synty-
villä sivuvirroilla, pienpuulla ja latvusmas-
salla, on merkittävä fossiilisia tuotteita ja 
polttoaineita korvaava sekä päästöjä vä-
hentävä vaikutus. Onkin hyvä, että kaavoi-
tustyön yhteydessä toteutetaan 

Merkitään tiedoksi. 

 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 
 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

Maakuntakaavan aluevarauksia 
tullaan tarkastelemaan ilmaston-
muutoksen näkökulmasta valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden mukaisesti. 

 

Kaavoitustyön kuluessa tehdään 
yhteistyötä aluevarausten osalta 
myös metsäkeskuksen kanssa. 
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energiaselvitys, jossa huomioidaan puu- ja 
bioterminaalien rooli. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu-
kaan kaavavalmistelussa halutaan eri osa-
puolten näkemyksiä jo suunnittelun alku-
vaiheesta lähtien. Kaavoituksen vaikutuk-
set voivat olla maanomistajille merkittäviä. 
Toisaalta keskimääräisen eteläsavolaisen 
maanomistajan ei voida odottaa seuraavan 
kaavoitusta. Onkin syytä kiinnittää huo-
miota kaavavalmistelussa riittävään tiedot-
tamiseen, jotta vuorovaikutteisuus mahdol-
listuu. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 28.3 §:n mu-
kaan maakunta kaavaa laadittaessa on eri-
tyisesti kiinnitettävä huomiota mm. maa-
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siin. Etelä-Savo on pinta-alaan suhteutet-
tuna Suomen metsäisin maakunta. Metsä-
talouden vaikutukset ovat merkittäviä maa-
kunnan elinvoimalle. Metsä on nostettu 
maakuntastrategian kärkiteemoiksi. Myös 
maakunnallisissa alueidenkäyttötavoit-
teissa (MATTI) kestävä luonnonvarojen 
käyttö hyvinvoinnin perustana on nostettu 
tavoitteeksi. Vaikutusten arviointia on tar-
koitus osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man mukaan toteuttaa pääsääntöisesti 
maakuntaliiton omana työnä sekä ympäris-
tövaikutusten arviointiryhmässä. Luonnon-
varojen osalta metsien muita arvoja on 
nostettu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man perusteella selvitettäväksi, mutta met-
sätalous elinkeinona ei nouse suunnitel-
massa esiin. Kaavan vaikutusten arvioin-
nissa olisi syytä huomioida myös kaavan 
kokonaisvaikutukset metsätalouteen. 

Maakuntakaavoilla on vaikutusta metsä-
alueiden pirstoutumiseen ja metsäkatoon 
maankäytön suunnittelun kautta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan 
tuulivoimaselvityksen laatiminen, joka ei 
ajankohtana vielä ollut valmistunut. On 
syytä muistuttaa, että tuulivoiman suunni-
telulla on merkittäviä vaikutuksia metsäta-
louteen. Tuulivoimapuistoja suunnitelta-
essa on syytä huomioida muun muassa 
voimalinjojen ja huoltoteiden suunnitteluun, 
jotta metsäalueiden pirstoutuminen tai met-
säkato olisivat mahdollisimman vähäistä. 
Edellä mainitut tuulivoimapuistojen mah-
dolliset vaikutukset metsätalouteen koske-
vat myös muita energiatuotannon muotoja, 
kuten aurinkovoimaa. 

Arvioitaessa vaikutuksia viherverkostoihin, 
virkistykseen, luonnon monimuotoisuuteen 
ja luonnonsuojeluun on kaavoitustyön tu-
eksi tehtävässä siniviherrakenneselvityk-
sessä hyödynnetty Suomen ympäristökes-
kuksen Metsien zonation -aineistoa kartoit-
tamaan monimuotoisuudelle tärkeitä met-
säalueita Etelä-Savossa. Siniviherraken-
neselvityksen laadinta on ajankohtana yhä 
kesken. Paikkatietoaineistojen käyttö maa-
kuntakaavoitustyön apuvälineenä on yleis-
tynyt. Haasteena paikkatietoanalyysien 
hyödyntämisessä kaavoitukseen on riski 
sortua liian yleistäviin tulkintoihin, jotka 

 
 

Tiedottamiseen ja ylipäätään osal-
listamiseen pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota. Maakuntakaa-
vasta kuullaan osallisia vähintään 
maankäyttö- ja rakennuslain edel-
lyttämien vaatimusten mukaisesti. 

 

 

 
Kaavan laadinnan aikana otetaan 
huomioon kaikkien eri elinkeinojen 
mahdollisesti tarvitsemat alueva-
raukset. Kaavan vaikutusten arvi-
oinnissa otetaan huomioon vaiku-
tukset eri elinkeinoihin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Huomioidaan suunnittelussa. 
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johtavat jopa kokonaan virheellisiin kaava-
merkintöihin. Zonation -analyysinaineistoja 
ei ole tarkoitettu kohdentamaan suoria kaa-
vamerkintöjä tai suojelualueita. Analyysitie-
don tarkoitus on ohjata tarkempaa maasto-
tarkastelua varten monimuotoisuuden kan-
nalta potentiaalisia kohteita. Zonation -ana-
lyysiin pohjautuviin kartoituksiin olisi tär-
keää osallistaa kaavoitusprosessin aikana 
laajasti metsäalan toimijoita. 

Suomen Metsäkeskus esittää, että kaavan 
kokonaisvaikutukset metsätalouteen selvi-
tetään metsänomistajien, elinkeinotalou-
den, luonnonvarojen ja energiatuotannon 
näkökulmasta. 

Maakunnan siniviherrakenne ja 
ekosysteemipalvelut -selvityk-
sessä käytetään zonation -analyy-
sia, jota myös esim. Metsähallitus 
käyttää omassa suunnittelussaan. 
Etelä-Savon siniviherrakenneselvi-
tys on keskeneräinen, eikä sen 
pohjalta mahdollisesti tulevia kaa-
varatkaisuja ole vielä tiedossa. 

 
Vaikutusten arviointia tehdään läpi 
kaavatyön osana suunnittelupro-
sessia ja sen tuloksia hyödynne-
tään suunnitteluratkaisun kehittä-
misessä. Näin ollen todetut vaiku-
tukset vaikuttavat välittömästi teh-
täviin suunnitteluratkaisuihin. Eri-
laiset kaavaratkaisut ja vaihtoeh-
dot käsitellään ja keskustellaan 
kaavaprosessin aikana, myös vai-
kutusten osalta. Lopullisessa YVA-
arvioinnissa verrataan kaavarat-
kaisua nollavaihtoehtoon eli sii-
hen, että kaavaa ei laadita lain-
kaan. 

22 17.10.2022 Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto TU-
KES 

Maakuntakaavan alueella sijaitsee useita 
Tukesin valvonnassa olevia vaarallisia ke-
mikaaleja käsitteleviä ja varastoivia koh-
teita. Lista Tukesin valvomista kohteista ja 
niiden konsultointivyöhykkeistä (päivitetty 
1.7.2022) löytyy Tukesin verkkosivuilta: 
https://tukes.fi/teollisuus/maankayton-
suunnittelu  

Vaarallisten kemikaalien tuotantolaitokset 
ja niistä aiheutuvat vaarat sekä laitosten 
laajentuminen on syytä ottaa huomioon 
myös maakuntakaavan suunnittelussa. 
Alueiden kehittämistä suunniteltaessa tär-
keänä sijoitusperiaatteena on, että ns. 
herkkiä kohteita (esim. hoitolaitokset, ter-
veyskeskukset, ostoskeskukset, koulut, 
päiväkodit, kokoontumistilat ja -alueet) ei 
tuoda lähelle vaaraa aiheuttavia tuotanto-
laitoksia. 

Suuronnettomuusvaarallisille kohteille (ns. 
Seveso-kohteet) suositellaan kaavamer-
kintää T/Kem (teollisuus- tai varastoraken-
nusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, 
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai va-
rastoivan laitoksen), mikä on mahdollisuuk-
sien mukaan syytä ottaa huomioon myös 
maakuntakaavoissa. 

Huomioidaan suunnittelussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huomioidaan kaavaluonnoksen 
laadinnassa ja tarvittaessa järjes-
tetään työneuvottelu Tukesin 
kanssa, jossa päivittämistarpeita 
voidaan käydä läpi. 

23 28.10.2022 Liikenne- ja viestin-
tävirasto Traficom 

Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdol-
lisuudesta antaa lausunto Etelä-Savon 3. 
vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta (OAS). Liikenne- ja 
viestintävirasto toteaa, että osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa on kuvattu selke-
ästi lähtökohdat maakuntakaavoituksen 
käynnistämiselle, tavoitteet, osallistuminen 
ja vuorovaikutus, vaikutusten arviointi sekä 
suunnitelmien laadinnan eteneminen ja ai-
kataulu. 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuun-
nitelma, Etelä-Savon 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

 
 

Huomioidaan Liikenneverkon stra-
teginen tilannekuva lähtöaineis-
tossa. Osallistumis- ja 
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liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä Itä-
Suomen liikennestrategia toimivat vaihe-
maakuntakaavan pohja-aineistoina liiken-
teen osalta. Liikenne- ja viestintävirasto to-
teaa, että liikenneverkon strateginen tilan-
nekuva tulisi huomioida lähtötietona valta-
kunnallisten liikenneverkon tarpeiden 
osalta. Liikenneverkon strategisessa tilan-
nekuvassa tuodaan esiin keskeiset verkon 
kehittämistarpeet valtakunnallisesta näkö-
kulmasta. 

 
 

OASissa todetaan, että liikennejärjestel-
mään liittyvien asioiden osalta maakunta-
kaavaan siirtyvät vain liikennejärjestelmä-
suunnittelun tulokset eikä vaikutustenarvi-
ointia ole kaavan laadinnan yhteydessä 
tarkoitus tehdä. Liikenne- ja viestintävirasto 
toteaa tähän, että kaavan vaikutusten arvi-
oinnissa tulee tuoda esiin kaavan liiken-
teelliset vaikutukset niin verkkoon, liikenne-
palveluiden järjestämiseen kuin kestävään 
liikkumiseen. Tällä tuetaan myös maakun-
takaavan kokonaisvaikutuksen arviointia. 
Liikenne- ja viestintäviraston johdolla on 
kehitetty vaikutustenarviointia alueellisten 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien osalta. 
Työ julkaistaan syksyn 2022 aikana ja sitä 
voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 
vaihemaakuntakaavan vaikutustenarvioin-
nin tukena. 

Maakuntakaavalla tulisi tukea sellaista yh-
dyskuntarakennetta, joka mahdollistaa 
kestävillä kulkutavoilla liikkumisen. Teema-
kohtaisissa tavoitteissa on huomioitu hyvin 
virkistykseen ja monipaikkaisuuteen liittyen 
kestävä liikkuminen. Myös tärkeät logistii-
kan kohteet on huomioitu tavoitteistossa. 
Kaavan vaikutuksia myös tavaraliikentee-
seen tulisi tuoda esiin. Liikenne- ja viestin-
tävirasto toteaa, että maakuntakaavassa 
tulisi liikenneväylien ohella huomioida 
myös liikenteen palvelut ja kestävä liikku-
minen. Ne eivät näy merkintöinä kaavakar-
talla, mutta ne tulisi huomioida tavoitteissa, 
suunnittelumääräyksissä ja kaavaselostuk-
sessa. 

Liikenne- ja viestintävirasto on mielellään 
mukana Etelä-Savon 3. vaihemaakunta-
kaavan valmistelua koskevassa viranomai-
syhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. 

arviointisuunnitelmassa on sa-
nottu: Liikenneverkon kehittämis-
tarpeet, suunnitelmat ja toteutuk-
seen liittyvä vaikutusten arviointi 
tehdään liikennejärjestelmäsuun-
nittelussa. Maakuntakaavaan siir-
tyvät vain sen tulokset eli tarkoitus 
ei ole tehdä päällekkäistä työtä. 
Etelä-Savon liikennejärjestelmä-
suunnitelman kehittämisessä lii-
kenneverkoston strateginen tilan-
nekuva on pohja-aineistona.  

 

Vaikutuksia liikenteeseen ja liiken-
nepalveluihin sekä kestävään liik-
kumiseen arvioidaan siinä laajuu-
dessa kuin näitä asioita käsitellään 
maakuntakaavassa. 

 

 

 

 

 

 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa on sanottu: Liikenneverkon 
kehittämistarpeet, suunnitelmat ja 
toteutukseen liittyvä vaikutusten 
arviointi tehdään liikennejärjestel-
mäsuunnittelussa. Maakuntakaa-
vaan siirtyvät vain sen tulokset eli 
tarkoitus ei ole tehdä päällekkäistä 
työtä. Lisäksi Etelä-Savon liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman päivit-
tämistä pohditaan.  
 
 
 

 

Merkitään tiedoksi 

24 31.10.2022 Fingrid Yhtiöllä ei ole lausuttavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Kantaverkkoyhtiö 
Fingridillä on maakunnan alueelle sijoittu-
via kehittämistarpeita ja mahdollinen tuuli-
voiman merkittävä lisääminen maakunnan 
alueella edellyttää myös sähköverkon ke-
hittämistä. Tämän vuoksi kaavan laatimi-
sessa on erityisen tärkeää jatkaa hyvin su-
junutta yhteistyötä ja dialogia maakuntalii-
ton, kantaverkkoyhtiö Fingridin ja alueellis-
ten sähköverkkoyhtiöiden kesken. 

Merkitään tiedoksi. 
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25 31.10.2022 Savon Voima 
Verkko Oy 

Savon Voima Verkko Oy puolesta, ei ole 
lausuttavaa ennen tuulivoimaselvitystä. 
Nykyiset 110 kV linjat ja sähköasemat py-
syvät käytössä. 

Suuremmat aurinkopuistot voivat myös 
edellyttää suurjännitelinjojen rakentamista 
(mahdollisista sijainneista ei ole julkista tie-
toa). 

Raskaan liikenteen sähköistymisen vaiku-
tus, ensimmäisessä vaiheessa pääteiden 
varrella. 

Merkitään tiedoksi. 

26 31.10.2022 Finavia Oyj Maakuntakaavan alueella sijaitsee Fina-
vian ylläpitämä Savonlinnan lentoasema. 
Kaavan laatimisessa tulee lentoaseman 
osalta huomioida valtakunnallisissa aluei-
denkäyttötavoitteissa asetetut lähtökoh-
dat. 

Alueidenkäyttötavoitteissa on todettu val-
takunnallisten lentoasemien kehitysmah-
dollisuuksien turvaaminen. Lisäksi melulle 
herkkien toimintojen tai uusien asuinaluei-
den sijoittaminen edellyttää riittävää me-
luntorjuntaa. Tämän varmistamiseksi Fina-
via toteaa, että riittävän etäisyyden säilyt-
täminen melua tuottavien ja melun hai-
toille herkkien toimintojen välillä on tar-
peellista ja järkevää. 
 

Finavia tarkistaa Savonlinnan LL-alueen 
rajauksen mahdollisen päivittämistarpeen. 
Tavoitteena on rajaus, joka riittävissä 
määrin sisältää mahdolliset lentoaseman 
toimintavarmuuden kannalta olennaiset 
toiminnot ja laitteet, kuten sisemmät este-
rajoitusalueet ja lähestymisvalolinjat. Sa-
vonlinnan lentoasemalla ei ole kiitotien jat-
kevaraussuunnitelmia. 
 

Finavia toteaa, että kaavaan tulee sisällyt-
tää uusimman lentokone meluselvityksen 
mukaiset lentokonemelualueet. Savonlin-
nan lentoaseman uusin lentokonemelusel-
vitys on laadittu 13.12.2021. 
 

Finavia muistuttaa, että kaavassa tulee il-
mailulain (864/2014) 158 §:n mukaisesti 
huomioida lentoaseman esterajoitusalu-
eet. Finavia katsoo, että selkeintä olisi 
esittää kaavassa lentoaseman esterajoi-
tuspinnat. Esterajoitusalueiden aineisto on 
saatavissa Finavialta. 

Huomioidaan kaavaluonnoksen 
laadinnassa. 

 

 
 
Huomioidaan kaavaluonnoksen 
laadinnassa.  

 

 

 

 

Huomioidaan kaavaluonnoksen 
laadinnassa ja tarvittaessa järjes-
tetään työneuvottelu Finavian 
kanssa, jossa päivittämistarpeita 
voidaan käydä läpi. 

 

 

Huomioidaan kaavaluonnoksessa.  

 

 

 
Lentoesterajoitusalueet huomioi-
daan niiden toimintojen suunnitte-
lussa, joissa ko. rajoitusalueet 
ovat merkitykselliset (esimerkiksi 
tuulivoiman sijoittaminen).  

27 1.11.2022 Etelä-Savon elin-
keino, liikenne ja 
ympäristökeskus 

Etelä-Savon maakuntahallitus teki päätök-
sen 3. vaihemaakuntakaavan käynnistä-
misestä kokouksessaan 20.09.2021. 
Kaava laaditaan täydentämällä ja päivittä-
mällä voimassa olevia maakuntakaavoja 
eri maankäyttömuotojen osalta. Kaavan 
sisällöllinen laajuus tarkentuu kaavapro-
sessin kuluessa. 

Vaihemakaavalla päivitettäviksi valitut tee-
mat ovat ajankohtaisia ja perusteltuja. 
Etelä-Savon maakuntaliitto on valmistellut 
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kaavan tavoitteita kattavasti ja yhdessä eri 
sidosryhmien kanssa kiitettävällä tavalla. 
Erityisen hyvänä prosessina mainittakoon 
maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 
132/1999) perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden (VAT, valtio-
neuvosto 2017) tarkentaminen Etelä-Sa-
von maakunnallisiksi alueidenkäyttötavoit-
teiksi hyvässä yhteistyössä Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus) kanssa. Poliittiset olo-
suhteet ovat kaavan käynnistämisen jäl-
keen kuitenkin siinä määrin muuttuneet, 
että voisi olla tarpeen tarkistaa maakun-
nallisten tavoitteiden päivittämistarve (Ve-
näjän ”sulkeutumisen” vaikutukset esim. 
matkailuun, kauppaan ja liikenteeseen). 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI-
TELMA (OAS)  

Kaavan sisältö ja tavoitteet 

Kaavan merkittävimmiksi päivitystarpeiksi 
on tunnistettu luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja 
siihen sopeutuminen, huoltovarmuus sekä 
energiantuotanto, jotka ovat kaikki edel-
leen varsin relevantteja kärkiteemoja. 

Kuluneen vuoden aikana maailmanpoliitti-
nen tilanne laajemminkin ja erityisesti 
Suomen osalta on kuitenkin muuttunut ra-
dikaalisti; sinänsä positiivinen energiamur-
ros on vaihtunut akuutiksi energiakriisiksi 
ja valtakunnallisiksi huolenaiheiksi ovat 
nousseet kaikkinainen omavaraisuus ja 
huoltovarmuus etenkin energian- ja ruoan-
tuotannon osalta sekä laaja-alainen kan-
sallinen varautuminen. 

Kaavan hyväksymisajankohta on OAS:ssa 
arvioitu vuodelle 2025, mikä lienee varsin 
realistinen tavoite selvitysten ja vaikutus-
ten arvioinnin laajuus huomioiden. Kärkita-
voitteiden näkökulmasta prosessin kesto 
vaikuttaa kuitenkin niiden akuuttiin tarpee-
seen nähden pitkähköltä. ELY-keskus kat-
soo, että voisi olla tarpeellista tästä näkö-
kulmasta päivittää kaavan kärkitavoitteita 
ja ehkäpä harkita kaavan vaiheistamista 
siten, että akuuteimmat teemat etenisivät 
omana vaihekaavanaan erillään ei-niin-kii-
reisistä päivitystarpeista. 

Kaavaprosessin aikana on tarkoitus tutkia 
myös itse kaavoitusprosessin mahdollista 
kehittämistä siten, että kaavan kehittämis-
periaatemerkintöjä tarkasteltaisiin valtuus-
tokausittain ns. rullaavalla kaavoitusperi-
aatteella. Tämä voisi hyvinkin olla harkin-
nan arvoinen tapa edetä. ELY-keskus pi-
tää myös tärkeänä sitä, että maakunta-
kaavassa on ”staattisempi” osa, joka tar-
kemmin ja sitovammin ohjaavana asettaa 
toiminnoille tarpeellisiksi katsotut sekä 
lainsäädännön asettamat puitteet. 

Maailman kiihtyvä muutosnopeus puoltaa 
kehittämismerkintöjen strategisuutta ja 
ELY-keskus katsoo, että maakunnalla 

Maakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet on tarkoitus päivittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huoltovarmuus on tunnistettu yh-
deksi kaavan lähtökohdaksi, sa-
moin energia-asiat. 

 

 

 
 

Merkitään tiedoksi. Maakuntakaa-
van vaiheistaminen ei ole poissul-
jettu vaihtoehto. 

 

 

 

 
 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. Maakuntakaa-
vaprosessissa sidosryhmät osallis-
tetaan kaavan laadintaan ja 
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pitää olla kykyä vastata uusiin kysyntöihin 
niin, että maakuntakaavan yksityiskohtai-
suus ei turhaan rajoita hyödyllisiksi koet-
tuja hankkeita. 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen so-
peutuminen sisältyy kaavapäivitykseen lä-
pileikkaavana teemana, mikä on hyvä rat-
kaisu asian riittävän huomioimisen varmis-
tamiseksi. Etelä-Savon olosuhteista joh-
tuen ilmastoteeman painotus ainakin ra-
kennetun ympäristön osalta voisi olla so-
peutumisessa. 

Jätteenkäsittelyalueiden uudelleen profi-
lointi kiertotalousalueiksi on tarpeellinen 
päivitys, joskin olisi hyvä avata tarkemmin 
mitä kaikkea kiertotalous -termiin sisältyy. 
Kiertotalouden voisi hyvin nostaa Etelä-
Savon kehittämispainopisteeksi myös 
maakuntakaavassa. 

Taajamat  

OAS:n mukaan päivitettävän aluerakenne-
selvityksen yhteydessä tehdään SOTE-
palveluiden nykytilatarkastelu. Riittääkö se 
vai olisiko taajamien kehittämismahdolli-
suuksien näkökulmasta tarkoituksenmu-
kaisempaa pyrkiä ohjaamaan maakunnan 
alue-/yhdyskuntarakennetta suunnittele-
malla myös SOTE-palvelurakennetta 
osana alueidenkäyttöä? Voisiko maakun-
takaavoitusta ja Etelä-Savon hyvinvointi-
alueen SOTE-palvelurakenteen suunnitte-
luprosessia linkittää jotenkin yhteen ja 
hyödyntää niihin liittyviä selvityksiä puolin 
ja toisin? 

Matkailu   

OAS:ssa esitetty suunnitelma matkailusel-
vityksen sisällöstä vaikuttaa varsin hy-
vältä. ELY-keskus korostaa kaavan vaiku-
tustenarvioinnin tärkeyttä Natura 2000 -
alueiden sekä saimaannorpan osalta mi-
käli uusia matkailukeskittymiä harkitaan 
Saimaan alueelle. 

Teollisuus   

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien lai-
tosten (ns. SEVESO-kohteet) osalta ELY-
keskus ehdottaa muutosten päivittämisen 
lisäksi harkitsemaan uusien kohtei-
den/aluevarausten osoittamista mm. ns. 
vihreän siirtymän hankkeiden (vedyn- ja 
energiantuotanto sekä niiden varastointi) 
nopeamman toteuttamisen mahdollista-
miseksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden (VAT) mukaan SEVESO-lai-
tokset on sijoitettava riittävän etäälle 
asuinalueista, yleisten toimintojen alueista 
ja luonnon kannalta herkistä alueista, jo-
ten uusien mahdollisten sijoituspaikkojen 
maakuntatason tarkastelu saattaisi osal-
taan edistää maakuntaan hakeutuvien 

sidosryhmiltä toivotaan aktiivista 
tulevaisuusorientoitunutta otetta 
työskentelyyn, jotta riittävät alue-
varaukset ja määräykset voidaan 
osoittaa kaavassa, jotka myös 
mahdollistavat tärkeiden hankkei-
den toteuttamisen.  

Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

Merkitään tiedoksi. Lisäksi mah-
dolliset uudet kiertotalousalueet 
huomioidaan kaavassa. 

 

 

 

Hyvinvointialueiden palveluraken-
teen suunnitteluprosessin linkittä-
mistä vahvemmin osaksi kaavoi-
tusprosessia pohditaan. Teemaa 
sivutaan mm. aluerakenneselvityk-
sessä ja kestävä monipaikkaisuus-
selvityksessä.   

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi. Mikäli matkai-
luvarauksia tulee, arvioidaan nii-
den vaikutukset tarvittaessa myös 
Natura-alueisiin ja norppaan. 

 

 
 

Asia tarkastellaan kaavatyön yh-
teydessä. 
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hankkeiden kuntakaavoitusta ja lupame-
nettelyitä tulevaisuudessa. 

Virkistys   

Virkistyksen osalta kaavaa varten laaditta-
vat selvitykset ovat perusteltuja ja vaikut-
tavat riittäviltä. Mahdollisten pyöräily-/mo-
nitoimireittien tarkastelu on hyvä ja ajan-
kohtainen lisä maakuntakaavaan. 

Liikenne   

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon 
maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman (MLJS) 22.03.2021. Suunnitelman 
yhtenä alueellisena erityiskysymyksenä 
mainitaan Parikkala-Savonlinna-Pieksä-
mäki -radan sähköistyksen edistäminen. 
Tavoite on sinänsä tarpeellinen, mutta sii-
hen tulisi sisällyttää Laitaatsalmen rauta-
tiesillan rakentaminen – ilman siltaa ei 
sähköistykselläkään juuri ole virkaa. Ky-
seinen ratayhteys voisi muuttuneessa po-
liittisessa tilanteessa olla varsin tärkeä 
myös maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
näkökulmasta ja ELY-keskus katsoo, että 
sen huomioimista maakuntakaavassa olisi 
syytä harkita (myös VAT-peruste). 

Tekninen huolto ja erityisalueet 

Toimintavarma energiahuolto on tärkeä 
osa kansallista huoltovarmuutta (VAT-pe-
ruste) ja tekeillä oleva energiaselvitys 
sekä siihen liittyvä maakunnallinen ener-
giastrategia ovat erinomainen lähtökohta 
teeman käsittelyyn maakuntakaavassa. 

Vesihuolto- ja viemäriverkostoa on tarkoi-
tus päivittää tarvittaessa. ELY-keskus kat-
soo, että teknistä huoltoa kokonaisuudes-
saan olisi syytä käsitellä kaavassa oleelli-
sena osana kokonaisturvallisuutta, jonka 
tavoitteena varmistaa yhteiskunnan toi-
mintakyky ja edistää kansalaisten turvalli-
suutta ja hyvinvointia (VAT-peruste). 

OAS:n mukaan puu- ja bioterminaalit huo-
mioidaan kaavapäivityksessä osana ener-
giaselvitystä ja osoitetaan kaavassa. ELY-
keskus ehdottaa kiertotalouden tarkastele-
mista laajemminkin, esim. rakennusten 
uusiokäytön, purkujätteiden ja uuden vih-
reän siirtymän hankkeiden (vedyntuotanto, 
energiantuotanto ja -varastointi, elintarvi-
ketuotanto) näkökulmasta. 

Luonnonvarat 

Suomen elinkeinorakenteen uusiutumisen 
myötä bio- ja kiertotalouden kasvuun va-
rauduttaessa on syytä huomioida myös 
luonnonvarojen sijainti ja niiden hyödyntä-
minen kestävästi (VAT-peruste). 

Kaavapäivityksessä tarkastellaan toisessa 
vaihemaakuntakaavassa osoitettujen tur-
vetuotantoalueiden poistamista ja aluei-
den osoittamista muihin 

 
 
 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

Pohditaan maakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman päivit-
tämistä kun sodan vaikutukset lii-
kennejärjestelmään on julkaistu 
Väylän ja Traficomin toimesta.   

 

 

 

 

 

 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

Päivitetään osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa ja tarkastellaan 
osana huoltovarmuustarkastelua.  

 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

Huomioidaan kaavanlaadinnassa.  

 

 

Merkitään tiedoksi.  
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käyttötarkoituksiin, mitä ELY-keskus pitää 
erittäin hyvänä ratkaisuna. 

Luonnonympäristö   

Luonnonsuojelun osalta pääpainon sano-
taan maakuntakaavassa olevan luonnon 
monimuotoisuuden kadon estämisessä. 
Luontokato kytkeytyy vahvasti myös il-
mastonmuutokseen. Tekeillä oleva sinivi-
herrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys 
tarjonneekin hyvää taustatietoa esimer-
kiksi luonnon monimuotoisuuden ydinalu-
eiden kytkeytyneisyydestä, mutta ei ehkä 
vastaa kysymyksiin ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista luontokatoon ja sen eh-
käisyyn Etelä-Savossa. Tätäkin teemaa 
olisi syytä pohtia ja tarvittaessa selvittää, 
joskin tutkimustietoakin aiheesta on tois-
taiseksi verraten vähän. 

Lisäksi ekosysteemipalvelujen (pohjave-
det, pintavedet, maaperä) toiminnallisina 
säilymisen varmistamiseen on kiinnitet-
tävä entistä suurempaa huomiota ilmaston 
ja maailmantilanteen muuttuessa. Puh-
taan juomaveden (pohja- ja tarvittaessa 
myös pintavedet) ja puhtaan viljelysmaan 
merkitys ihmiselle on korvaamaton. 

Perinnebiotooppien osalta ELY-keskus 
huomauttaa, etteivät ne ole vain vaarantu-
neita (teemataulukko) vaan uhanalaisia, 
valtaosa perinnebiotooppityypeistä on 
jopa äärimmäisen uhanalaisia (SYKE 
2018). 

Kulttuuriympäristö   

Voimassa olevassa maakuntakaavassa 
rakennusperintö ja rakennettu kulttuuriym-
päristö on huomioitu vanhemman raken-
nusperinnön osalta varsin kiitettävästi. Joi-
takin yksittäisiä päivitystarpeita joukossa 
todennäköisesti on. 

Modernin rakennusperinnön osalta on 
tehty julkisten rakennusten teemainven-
tointi, joka on tarkoitus huomioida kaava-
työssä. OAS:ssa ei tarkemmin selvennetä 
tehtävän arvottamiskierroksen sisältöä. 
Julkinen rakentaminen ei kuitenkaan 
edusta kaikkea maakunnan arvokasta mo-
dernia rakennusperintöä ja yksityinen ra-
kentaminen uhkaa edelleen jäädä pois 
selvityksistä ja maakuntakaavasta. Pahim-
massa tapauksessa tämä aiheuttaa vaka-
van uhan inventoimattomien modernin ra-
kennusperinnön kohteiden säilymiselle, 
jos näitä kaavassa huomioimattomia koh-
teita käsitellään kuten ne olisi jo arvotettu 
osana maakuntakaavaprosessia. MRL 28 
§:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa 
on kiinnitettävä erityisesti huomiota mm. 
maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuripe-
rinnön vaalimiseen. Vaikka tarkastelutaso 
sopeutetaankin kaavan tehtävään, ei osa-
teemojen (esim. yksityinen moderni raken-
taminen) rajaaminen pois käsittelystä vai-
kuta perustellulta. 

 

 

 
Huomioidaan kaavanlaadinnassa.  

 

 

 

 

 

 

 
Huomioidaan kaavanlaadinnassa.  

 

 

 

 
Päivitetään osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa em. osalta.  

 

 

 
Merkitään tiedoksi.  

 

 

Huomioidaan suunnittelussa. Ar-
vottamiskierroksen sisältöä ei ole 
vielä päätetty. Yksityisen modernin 
arkkitehtuurinkohteiden inventoin-
tiin ei ole resursseja, vaihtoehtoi-
sesti voidaan jättää teema koko-
naan seuraavaan kaavan päivittä-
misprosessiin.  
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Olemassa olevan rakennuskannan (niin 
kulttuuriperintöarvoiltaan arvokkaan kuin 
ns. tavallisemmankin) hyödyntäminen ja 
säilyttäminen tulee myös nähdä osana 
kiertotaloutta sekä ilmastonmuutoksen hil-
lintää. Tuoreet tutkimukset (mm. Huuhka, 
YM:n julkaisuja 2021:9, Purkaa vai kor-
jata) osoittavat, että hiilijalanjäljen osalta 
olemassa olevan rakennuskannan säilyt-
täminen ja tarvittaessa korjaaminen on 
purkavaa uudisrakentamista parempi vaih-
toehto hiilipäästöjen kannalta. 

Kulttuurimaisemien osalta valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet on syytä osoittaa rajauksil-
taan viimeisimmän inventointitiedon mu-
kaisina (Maakunnan parhaat maisemat, 
osat 1-4, 2014). 

Tarvittavat selvitykset 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on 
tarkoitus päivittää ja täydentää pitkin kaa-
vaprosessia. Vaikka näin alkuvaiheessa 
kaikki selvitystarpeet eivät vielä ole sel-
villä, on syytä kirjata OAS:aan ainakin tie-
dossa olevat tehdyt selvitykset ja aiemmat 
suunnitelmat sekä ne selvitykset ja suun-
nitelmat, joita nyt arvioidaan tarpeellisiksi. 
Näin siksi, että osalliset voisivat arvioida 
lähtötiedon riittävyyttä ja tuoda esiin hyö-
dyllistä toistaiseksi tunnistamatonta aineis-
toa. 

Vaikutusten arviointi 

OAS:ssa olisi hyvä esittää ainakin kaavan 
merkittävimpien vaikutusten osalta millä 
tavalla niitä on tarkoitus arvioida. Ilmasto-
vaikutusten arviointi on syytä mainita erik-
seen teeman merkittävyyden vuoksi. 

 

 

 

 

 

Osallistaminen 

Nähtävänä olevassa OAS:ssa mainitaan 
kaavoituksen osallistumiskeinoina maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 
edellyttämät valmistelu- ja ehdotusvaiheen 
kaava-aineistojen nähtäville asettamiset ja 
lausuntopyynnöt. Maakuntaliitolla olisi hy-
vät valmiudet järjestää niin yksityisiä osal-
lisia kuin järjestöjä, yrityksiä ym. yhteisöjä 
aktivoivia osallistamismenetelmiä ja ELY-
keskus kehottaakin harkitsemaan uusien 
menetelmien käyttöönottoa kaavaa laadit-
taessa. Yhteisöjen osalta olisi hyvä vielä 
täydentää eri osallistahoja (esim. 

Merkitään tiedoksi.  

 

 

 

 

 

Osoitetaan kaavassa.  

 

 

 
 

Päivitetään osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa.  

 

 

 

 

 

Kaavan sisältö ei ole vielä tie-
dossa, joten tältä osin on mahdo-
tonta arvioida merkittävimpiä vai-
kutuksia. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa päivitetään koko 
kaavaprosessin ajan ja em. tar-
kennetaan myöhemmin.  Vaikutus-
ten arviointia tehdään läpi kaava-
työn ja sen tuloksia hyödynnetään 
suunnitteluratkaisun kehittämi-
sessä. Merkittävä osa vaikutusten 
arvioinnista tehdään maakuntalii-
ton omana suunnittelutyönä osana 
suunnitteluprosessia. Näin ollen 
todetut vaikutukset vaikuttavat vä-
littömästi tehtäviin suunnittelurat-
kaisuihin.  

 
Kun on tiedossa kaavan sisällölli-
nen laajuus, järjestetään tarpeen 
mukaan erilaisia sidosryhmätilai-
suuksia, joissa sidosryhmiltä toivo-
taan aktiivista tulevaisuusorientoi-
tunutta otetta työskentelyyn, jotta 
riittävät aluevaraukset ja määräyk-
set voidaan osoittaa. 

Täydennetään osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma yhteisöjen ja eri 
osallistahojen osalta. 
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maakunnallinen nuorisovaltuusto, Mikkelin 
seudun vapaa-ajanasukkaat ry, kulttuuri-
järjestöt?). 

 

YHTEENVETO 

Maakuntakaavan päivittäminen on käyn-
nistetty juuri oikea-aikaisesti. Eri tee-
moissa ilmenevät murrokset vaikuttavat 
merkittävästi myös alueidenkäyttöön, mikä 
korostaa kaavan päivittämisen tärkeyttä 
juuri nyt. Muutosten ennakointi takaa hy-
vän lähtökohdan myös niihin sopeutumi-
seen ja antaa hyvät edellytykset maakun-
nan kehittämiseen muuttuvassa ympäris-
tössä. 

Maakuntakaavan näinkin laaja päivittämi-
nen on työläs prosessi ja erityisen haasta-
vaa se on juuri nyt globaalien kriisien 
muuttaessa olosuhteita radikaalilla nopeu-
della. Maakuntaliitto on tehnyt perusteel-
lista työtä kaavan päivitystarpeita selvitel-
lessään, joskin olosuhteet edellyttänevät 
vielä joitain tarkistuksia lähinnä turvallisuu-
den ja Venäjän vaikutuksen näkökul-
masta. Tässä vaiheessa suunnitelmien 
muokkaaminen onkin joiltain osin vielä 
mahdollista, mutta kankeutensa vuoksi ei 
maakuntakaavaprosessi voine myötäillä 
muuttuvaa viitekehystä kovinkaan pitkälle.  

ELY-keskus katsoo maakuntakaavaan pa-
nostamisen tärkeäksi koko maakunnan 
kannalta ja tukee osaltaan maakuntaliittoa 
kaavaprosessissa. 

 
 

 

 

 

Merkitään tiedoksi.  

28 11.11.2022 Pohjois-Savon ELY-
keskuksen Liikenne 
ja infrastruktuuri -
vastuualue 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- 
ja infrastruktuuri -vastuualue näkee myön-
teisenä, että Etelä-Savon maakuntakaava-
prosessi on lähtenyt käyntiin. Kaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
(OAS) on riittävällä tavalla esitetty maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämä 
keskeinen sisältö kaavoituksen lähtökoh-
dista ja periaatteista, osallistumismahdolli-
suuksista ja vaikutusten arvioinnin järjes-
tämisestä. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue kiinnittää kui-
tenkin huomioita seuraaviin seikkoihin: 

Tausta-aineistot ja strategiat 

Liikenteen hallinnonalan suunnittelua oh-
jaavien strategioiden osalta on tunnistettu 
keskeiset asiakirjat, kuten valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 
12). Tausta-aineistoissa on lisäksi syytä 
huomioida mm. Liikenneverkon strategi-
nen tilannekuva (Traficom), Fossiilittoman 
liikenteen tiekartta (LVM 2021) ja Liiken-
neturvallisuusstrategia 2022–2026 (LVM 
2022). Itä-Suomen liikennestrategiaa ol-
laan parhaillaan päivittämässä, vastaa-
vasti Itä-Suomen liikenneturvallisuussuun-
nitelman laadinta on käynnistynyt. Etelä-
Savon maakunnallinen 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisätään oasiin (kohta 4.5) tausta-
aineistojen osalta Liikenneverkon 
strateginen tilannekuva (Traficom), 
Fossiilittoman liikenteen tiekartta 
(LVM 2021) ja Liikenneturvalli-
suusstrategia 2022–2026 (LVM 
2022). 
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liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväk-
sytty maakuntahallituksessa 22.3.2021, 
jossa on esitetty maakunnan tahtotila ja 
tarpeet liikennejärjestelmän kehittä-
miseksi. 

Huomio kiinnittyy teemakohtaisten tavoit-
teiden Liikenne -osion kirjaukseen ”Kehit-
tämistarpeet, suunnitelmat ja toteutukseen 
liittyvä vaikutusten arviointi tehdään liiken-
nejärjestelmäsuunnittelussa. Maakunta-
kaavaan siirtyvät vain tulokset eli tarkoitus 
ei ole tehdä päällekkäistä työtä.” Kirjaus 
vaikuttaa samantyyppiseltä kuin Pohjois-
Savon maakuntakaava 2040, 2.vaiheen 
OAS:ssa, jota laadittiin samanaikaisesti 
Pohjois-Savon maakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman kanssa, jolloin erilli-
sen maakuntakaavan liikenneselvityksen 
laadintaan tai vaikutusten arviointiin ei ol-
lut tarvetta. Etelä-Savon vastaava maa-
kunnallinen liikennejärjestelmäsuunni-
telma on hyvin tuore (MH hyv. 3/2021), 
mutta maakuntakaavaan osoitettavien lii-
kennejärjestelmän merkintöjen ja mää-
räysten sekä vaikutusten arvioinnissa on 
syytä huomioida, että em. suunnitelmassa 
ei ole vielä voitu ottaa huomioon viime ai-
kojen maailmanpoliittisen tilanteen muka-
naan tuomia mahdollisia muutos- tai va-
rautumistarpeita liikennejärjestelmään. 

 

Kaavamerkinnät 

Liikenneverkon osalta esitetään merkintä-
tavan kehittämistä edunvalvonnan painot-
tamiseksi. Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kan-
nustaa nykyisten, hieman erillisten, kehit-
tämisperiaatemerkintöjen kehittämistä 
niin, että ne kytkeytyisivät ja sisältyisivät 
aiempaa paremmin kaavamerkintöihin ja -
määräyksiin. 

Etelä-Savon maakuntakaavan seurantara-
portin (2019) mukaan liikenteen osalta 
maakuntakaava on pääsääntöisesti kun-
nossa. Liikenne-vastuualue ottaa suunnit-
telun edetessä tarkemmin kantaa väylä-
verkon merkintöjen merkitsemistapaan ja 
tarpeeseen. 

Selvitykset ja vaikutusten arviointi 

Kaavan yhteydessä laadittavissa uusissa 
selvityksissä (kestävä monipaikkaisuus-
selvitys, matkailuselvitys, energiaselvitys, 
jne.) tulee myös huomioida liikkuminen ja 
liikenteelliset vaikutukset jo osana raport-
teja, mikä helpottaisi kaavan kokonaisvai-
kutusten arviointia. Selvityksissä on tar-
peen huomioida selvitettävien asioiden 
kytkeytyminen olevaan liikennejärjestel-
mään ja liikkumiseen ja arvioida edelleen 
esim. esitettävien uusien aluevarausten 
tarpeet liikennejärjestelmän kehittämiselle. 
Liikenne - vastuualueen asiantuntijat 

 

 

 

Euroopan ja Suomen toimintaym-
päristö muuttui olennaisesti 
24.2.2022, kun Venäjä hyökkäsi 
Ukrainaan. Annetuilla pakotteilla ja 
vastapakotteilla sekä yritysten ve-
täytymisellä Venäjältä on merkittä-
viä vaikutuksia Suomen liikenteel-
liseen asemaan, liikennejärjestel-
mään, liikennevirtoihin ja kustan-
nuksiin. Osa vaikutuksista (esi-
merkiksi Saimaan kanavan kautta 
kulkevan liikenteen siirtyminen 
muihin kulkumuotoihin) kohdistuu 
myös merkittävästi Etelä-Savon lii-
kenneverkolle. Traficom ja Väylä-
virasto eivät ole kuitenkaan vielä 
julkaisseet tietoja muutoksista ja 
tietoja odotetaan. Kun valtakunnal-
liset tarkastelut toimintaympäristön 
muutoksesta liikenneverkkoon on 
tiedossa, pohditaan miltä osin 
Etelä-Savon liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa on tarpeen päivittää. 
Tämä lisätään myös osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan 

 

 

 
Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 
Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

 

Ko. selvityksissä huomioidaan 
myös liikenteelliset vaikutukset, ja 
liikenne -vastuualueen asiantunti-
jat otetaan työhön mukaan.   
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tukevat mielellään selvitysten sisältötar-
peiden tarkemmassa määrittelyssä. 

Vaikutusten arviointi -osiossa mainitaan, 
että suunnitteluprosessin aikana käydään 
läpi useita vaihtoehtoisia tulevaisuuden 
näkymiä, vaikka kaavaan valitaan vain 
yksi vaihtoehto. Tätä on syytä avata vielä 
enemmän; onko esim. kaavaluonnosvai-
heessa tarkoitus esittää useita kaavaluon-
nosvaihtoehtoja tiettyjä teemoja tai tavoit-
teita painottaen (vrt. Pohjois-Savon maa-
kuntakaava 2040) vai miten vaihtoehtoisia 
tulevaisuuden näkymiä on tarkoitus tar-
kastella (väestötavoite, työpaikat, kausi-
asuminen, jne.). 

 

 

Vaikutusten arvioinnin osalta Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruk-
tuuri -vastuualue näkisi hyödyllisenä, että 
maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa 
käytettäisiin myös ulkopuolisia konsultteja, 
koska kaavan läpileikkaavina uusina tee-
moina on erityisosaamista vaativia il-
masto- ja energiakysymysten vaikutusten 
arviointia. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue peräänkuulut-
taa saavutettavan, kestävän ja tehokkaan 
liikennejärjestelmän ja liikenteellisten vai-
kutusten, kestävän liikkumisen, liikenteen 
palveluiden kehittämisen huomioimista 
niin selvitysten laadinnan yhteydessä, kuin 
uusien aluevarausten merkintöjen ja vai-
kutusten arvioinnin yhteydessä. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualue tukee omalta 
osaltaan Etelä-Savon maakuntakaavan 
laadintaa tiiviissä viranomais- ja asiantun-
tijayhteistyössä. 

 
Vaikutusten arviointia tehdään läpi 
kaavatyön ja sen tuloksia hyödyn-
netään suunnitteluratkaisun kehit-
tämisessä. Merkittävä osa vaiku-
tusten arvioinnista tehdään maa-
kuntaliiton omana suunnittelutyönä 
osana suunnitteluprosessia ja näin 
ollen todetut vaikutukset vaikutta-
vat välittömästi tehtäviin suunnitte-
luratkaisuihin. Suunnitteluproses-
sin aikana käydään siten läpi 
useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
vaikka kaavaan valitaankin niistä 
vain yksi. Tämän ratkaisun vaiku-
tuksia arvioidaan nollavaihtoeh-
toon (kaavaa ei laadita lainkaan). 
Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man vaikutusten arviointi kappa-
letta selkeytetään ja avataan em. 
osalta.  

Niiltä osin kun maakuntaliiton oma 
asiantuntemus ei ole riittävää, käy-
tetään ulkopuolisia konsultteja.  

 

 

 
Merkitään tiedoksi ja huomioidaan 
niin selvitysten laadinnassa kuin 
kaavamerkintöjen ja vaikutusten 
arvioinnissa.  

 

 
 
 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä 
ja liikenne vastuualue kutsutaan 
mukaan mm. energia-, kestävä 
monipaikkaisuus- ja matkailuselvi-
tysten laadinnan työryhmiin. 

   Mielipiteet osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta 

Vastine 

29 30.10.2022 Osallinen 1 Kannanotto valmistelussa olevaan Etelä-
Savon 3. vaihemaakuntakaavan 

1.Maakuntakaavassa tulee säilyttää seu-
tukaavan mukainen linjaus oikoradasta, si-
ten on mahdollisuus toteuttaa nopea yh-
teys Etelä-Savosta Kainuuseen. Oikorata-
varauksella tarkoitetaan Lahti - Heinola - 
Mikkeli yhteyttä.  Edellä mainitulla yhtey-
dellä turvataan huoltovarmuus koko Itä-
Suomen osalta. Nykyisellä raideyhteydellä 
raidegeometria ei mahdollista kehittää tur-
vallista, nopeaa yhteyttä Itä-Suomen 
osalta. 

2.Itä-Suomen liikennestrategia (v. 2015) 
on vanhentunut, eikä vastaa nykyajan 

 

 
Kaavaprosessin aikana raidelii-
kenteen kokonaisuutta tarkastel-
laan ja laaditaan tarvittavat selvi-
tykset. Oikorata-linjauksesta käy-
dään kaavaprosessin aikana neu-
votteluja sidosryhmien kanssa. 

 

 

Itä-Suomen liikennestrategiaa päi-
vitetään parhaillaan ja strategian 
laadinnasta vastaa Pohjois-Savon 
ELY-keskus. Lisätään maininta 
em. strategian päivityksestä 
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vaatimuksia ja muuttuneita tilanteita Venä-
jän suhteen.  

 

 

 

Saimaan syväväylän meritieyhteys tulee 
olemaan kymmeniä vuosia poissa käy-
töstä (rahti- matkailuliikenne) täten sitä ei 
ole tarpeen kehittää. 

Lisäksi raideliikenteen kehittäminen tulee 
suunnata länteen (Ruotsi) sekä eteläisen 
Euroopan suuntaan (Viro). 

3.Lentoliikenneverkko tulee säilyttää ja ke-
hittää Mikkelin ja Savonlinnan osalta säh-
köisenlentoliikenne verkon tarpeille. 

osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan. Maakuntaliitto osallistuu 
strategian laadintaan ja strategia 
huomioidaan valmistuttuaan myös 
maakuntakaavaprosesissa siltä 
osin, kun sen teemoja käsitellään 
vaihemaakuntakaavassa.  

 

Merkintään tiedoksi.  

 

Merkitään tiedoksi.  

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Teknisenä korjauksena (*) 12.1.2023 on päivitetty lausuntojen antajien määrä ja siir-
retty Mikkelin kaupunki taulukossa loogisesti oikeaan kohtaan. 
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