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KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUE (EO3, eo3)
Aluemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia kalliokiviainesten 
ottoalueita. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin alueet.

Suunnittelumääräys
Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää kiviainesten oton tarkoituksenmukainen 
eteneminen ja alueelle soveltuva maisemointi.

KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUE (eo-3)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueella olevaa käytöstä poistuvaa 
seudullisesti merkittävää kalliokiviainestenottoaluetta, jonka tarkoituksena on ottotoi-
minnan aikana rakentamisen ohjaaminen ottotoiminnasta aiheutuvien haittavaikutusten 
ulkopuolelle ja alueen maisemointi taajamatoimintaan soveltuvaksi.

Suunnittelumääräys
Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan ja 
sen luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee selvittää kiviainesten oton tarkoituksenmukainen eteneminen ja alueen maisemointi 
taajamatoiminnoille soveltuvaksi.

SORANOTTOALUE (EO1, EO1-p)
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia soranottoalueita, joista 
on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjaveden hankinnan ja maa-ainesten otto-
toiminnan yhteensopivuus.

Suunnittelumääräys
Alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäröivän harjualueen maisemalli-
set arvot ja harjumuodostuman luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja kulttuurimai-
sema sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa tulee selvittää soranoton tarkoituksenmukainen eteneminen ja alueelle 
soveltuva maisemointi ja jälkikäyttö. 

Lisämerkinnällä -p osoitetuilla alueilla on otettava huomioon pohjavesien suojelu ja huo-
lehdittava maaperäolosuhteista riippuen riittävän suojakerroksen jättämisestä ainestenoton 
alarajan ja pohjaveden pinnan ylärajan väliin siten, ettei haitallisia aineita pääse pohja-
veteen.

RAKENNUSKIVIAINESTEN OTTOALUE (EO2)
Aluemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia rakennuskiviain-
esten ottoalueita. 

Suunnittelumääräys
Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee selvittää kiviainestenoton tarkoituksenmukainen etene-
minen ja alueelle soveltuva maisemointi.

Luonnonvarat ja luontoarvot

ARVOKAS KALLIOALUE (ge-2)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan geologian ja luonnonarvojen kannalta vähintään maa-
kunnallisesti arvokkaita kallioalueita, joilla saattaa olla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia 
ominaisuuksia ja niistä kiviainesten otolle aiheutuvia rajoituksia. Kohdemerkinnällä osoi-
tetaan alle 5 hehtaarin alueet.

Suunnittelumääräys
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ja geomorfologi-
set ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset arvot.



LUONNONSUOJELUALUE (SL)
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettu-
ja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Alu-
eilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

LUONNONSUOJELUKOHDE (SL)
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettu-
ja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Alu-
eilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Kohdemerkinnällä osoite-
taan alle 5 hehtaarin kokoiset alueet.

Suojelumääräys
Alueilla ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suoje-
luarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain 
mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuitenkin enintään 5 vuotta kaavan voimaan tulosta.

TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv, tv-1)
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen sovel-
tuvat alueet eli tuulivoimapuistot. Tuulivoimapuistojen laajuus sekä toteuttamisedellytyk-
set selvitetään ja määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuistoilla 
tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kahdeksan (8) sekä luonnon- ja kulttuuriympäris-
tön kannalta arvokkaiden alueiden välittömässä läheisyydessä ja koko Keski-Karjalan alu-
eella vähintään viiden (5) suuren kokoluokan voimalan (a ≥ 2 MW) muodostamia tuuli-
voimala-alueita.

Suunnittelumääräys
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioita tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksiin, eri-
tyisesti maisema- ja meluvaikutuksiin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon puolustusvoimien tutkajärjestelmistä ja lentoliikenteen turvallisuusvaateista 
johtuvat rajoitteet.

Lisämerkinnällä -1 osoitetun tuulivoimapuiston (Juuanvaara, Juuka) yksityiskohtaisemmas-
sa suunnittelussa tulee ottaa huomioon Juuanvaaran valtakunnallisesti arvokas kallioalue 
sisältäen maisemalliset, biologiset ja geologiset arvot. 

Erityistoimintojen alueet

MALMIEN TAI TEOLLISUUSMINERAALIEN ESIINTYMISALUE (ek1)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan alueita, joilla on osoitettu olevan malmi- tai teollisuusmi-
neraaliesiintymiä. Osa-alueet ovat potentiaalisia kaivostoiminnan käynnistämisen kannalta. 

Suunnittelumääräys
Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan yhteisvaiku-
tukset tulee riittävässä määrin selvitettyä sekä erityisesti ottaa huomioon ympäröivä mai-
sema ja vesistövaikutukset.

KAIVOSALUEET (EK)
Merkinnällä osoitetaan kaivospiirialueita, joilla on kaivostoimintaa tai joilla kaivostoiminnan 
edellytykset on selvitetty.  Alueella on voimassa MRL :n33 §:n mukainen rakentamisrajoitus

Suunnittelumääräys
Alueiden käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon ympäröivä vesi- ja kult-
tuurimaisema sekä toiminnan aiheuttamat vesistö- ja muut luontovaikutukset sekä tuo-
tannon aikana että sen päätyttyä.



SUOJAVYÖHYKE (sv)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan räjähdevarastoinnin suojavyöhyke, jolla alueen käyttöä  
on rajoitettava läheisen vaara-alueen tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia aiheutta-
van kohteen vuoksi.

Suunnittelumääräys
Suojavyöhykkeelle ei saa sijoittaa asumista, palveluja tai työpaikkoja.

RAJAVYÖHYKEALUE (er1)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetus-
sa laissa (578/2005) säädetty rajavyöhyke.

AMPUMAMELUALUE (me-1)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan alueet, joiden melutaso ylittää L.Aeq55 dB :n ohjearvot. 

Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon melusta annetut ohjearvot. 
Alueelle ei tule suunnitella sijoitettavaksi uusia asuinalueita, sairaaloita yms. laitoksia tai 
muita sellaisia toimintoja, jotka ovat herkkiä melulle.

PUOLUSTUSVOIMIEN JA RAJAVARTIOSTON AMPUMA- JA HARJOITUSALUE (EAH)
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien ja rajavartioston käytössä olevat ampuma- ja 
harjoitusalueet. Alueella liikkuminen on rajoitettua. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus.

SIVURATA JA LIIKENNEPAIKKA
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Yhteysverkot

MONITOIMIKESKUS (E2)
Merkinnällä osoitetaan monitoimikeskus, joka on monipuolinen harrastus- ja matkailu-
toimintojen aluekokonaisuus. 

Suunnittelumääräys
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon toimintojen yhteisvaiku-
tukset ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
lisäksi otettava huomioon toimintojen aiheuttama meluvaikutus sekä kokonaisuutena py-
rittävä ehkäisemään melusta aiheutuvaa haittaa.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (ma/kv)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennet-
tu kulttuuriympäristö (RKY 2009). 

Suunnittelumääräys
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäris-
tön kokonaisuus ja ominaispiirteet sekä turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja 
maisemallisten arvojen säilyminen. 

Kulttuuriympäristöt



MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (ma/km)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen raken-
nettu kulttuuriympäristö. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset alueet.

Suunnittelumääräys
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön koko-
naisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kaavaselostuksen eriliisessä liitteessä 1 ”Val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” 
(Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 2013) olevissa kohdekuvauksissa selostettujen kulttuuriarvojen 
säilymistä. 

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ II MAAILMANSODAN AIKAINEN KOHDE (ma/s)

Kohdemerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita Salpalinjan ja muita toisen maa-
ilmansodan linnoitteisiin kuuluvia puolustusvarustuksia.

Suunnittelumääräys
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon varustusten historialliset erityispiirteet. 

KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS (sm)
Kohdemerkinnällä osoitetaan muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamat kiinteät muinaisjään-
nökset. Kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu kaavaselostuksen erillisenä liitteenä 3 olevalla 
kartalla.

Suojelumääräys
Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu 
siihen kajoaminen on kielletty.

MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ ALUE (ma/mm)
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.

Suunnittelumääräys
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen koko-
naisuus, ominaispiirteet ja maisema-arvot sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä.

KULTTUURIHISTORIAN JA MAISEMAN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI 
MERKITTÄVÄ TIE (MA/KV) 

KULTTUURIHISTORIAN JA MAISEMAN KANNALTA MAAKUNNALLISESTI
MERKITTÄVÄ TIE (MA/KM)

RAKENNUSSUOJELUKOHDE (sr-1)
Kohdemerkinnällä osoitetaan kirkkolain ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan 
suojellut kohteet.

Suunnittelumääräys
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon kulttuuriympäristön kokonaisuus 
ja erityispiirteet sekä edistettävä niiden säilymistä.

Rakentamismääräys
Alueen rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja erityispiirteisiin. 

Virkistys ja matkailu
OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät ohjeelliset ul-
koilureitit.

OHJEELLINEN VESIRETKEILYREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät melontaan ja 
soutuun soveltuvat ohjeelliset vesiretkeilyreitit.



MATKAILUPALVELUJEN ALUE (RM)
Matkailupalvelujen aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sijoittuu hotellitason rakentamis-
ta ja muita matkailupalveluita. 

Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullises-
ti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaa huomioon eri toimintojen ja ra-
kentamisen sopeuttaminen ympäristöön. 

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN VETOVOIMA-ALUE (mv-6, mv-7)
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan luonnonympäristön, matkailun ja virkistyksen kannal-
ta valtakunnallisesti ja osin kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia. 

mv-6  Suur-Saimaan luontomatkailualue
 Alueen kehittäminen perustuu Puruveden vesistöön ja sen ympärillä sijaitseviin  
 lukuisiin matkailupalveluihin.
 
 Kehittämissuositus
 Aluetta kehitetään Puruveden ja laajemmin Kiteen matkailupalveluihin, luontoon,  
 kalastusmatkailuun ja erilaisiin tapahtumiin perustuvana vetovoimaisena kehittä- 
 misalueena. 

mv-7  Joensuun kantakaupungin ranta-alue
 Alueen kehittäminen perustuu Joensuun kantakaupungin rantavyöhykkeen mat- 
 kailun ja virkistyksen sekä luonto- ja kulttuuriympäristön muodostamaan erityi- 
 seen kokonaisuuteen kaupungin ytimessä.

 Kehittämissuositus
 Aluetta kehitetään Joensuun rantavyöhykkeen monipuolisiin virkistys- ja matkai- 
 lumahdollisuuksiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön, historiallisiin ominais-  
 piirteisiin ja luonto- ja kulttuuriympäristöarvoihin sekä kaupunkimaiseen 
 ympäristöön tukeutuvana vetovoimaisena kehittämisalueena. 

MATKAILUPALVELUJEN KOHDE (rm, rm-1, rm-2)
Matkailupalvelujen kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä mat-
kailupalvelujen olemassa olevia tai suunniteltuja kohteita sekä kehittämishankkeita. 

Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullises-
ti vetovoimaisen keskuksen muodostamiseen sekä ottaa huomioon eri toimintojen ja ra-
kentamisen sopeuttaminen ympäristöön. 

Lisämerkinnällä -1 osoitetun matkailupalvelujen kohteen (Petkeljärvi-Möhkö, Ilomantsi ja 
Meijerinranta, Kitee) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huo-
miota alueen maisema- ja kulttuuriarvojen säilymiseen.

Lisämerkinnällä -2 osoitetun matkailupalvelujen kohteen yksityiskohtaisemman suunnit-
telun lähtökohtana tulee olla alueen maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen, erityisesti 
valtakunnallisesti arvokas Kolin maisema-alue. 

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävät ohjeelliset moot-
torikelkkailureitit.

Suunnittelumääräys
Moottorikelkkareitit tulee ohjata kulkemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa asutukselle, elinkeinoille ja luonnonympäristölle. Yksityiskohtaisempi suun-
nittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa 
tulee lisäksi ottaa huomioon ympäristövaikutukset. 



www.pohjois-karjala.fi


