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KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 

Rantojen käyttöä koskevat suunnittelumääräykset ja -suositukset: 
Suunnittelumääräys 
Ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä monimuotoisen asumisen ja virkistyksen alueina. Rantojen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava luonto- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen ja 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa 
turvataan alueen luonnon monimuotoisuus, riittävä vapaan rantaviivan määrä sekä yleisen virkistyskäytön 
tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. 
Suunnittelusuositus 
Taajamien ja kylien läheisyydessä voidaan rantarakentamisessa käyttää kunnassa yleisesti käytettyä 
rantarakentamisen mitoitusta tiiviimpää mitoitusta. 
 

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva suunnittelumääräys: 

Suunnittelumääräys 
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja vähittäiskaupan suuryksiköt 
mahdollistavien keskusverkon merkintöjen (C, c) ulkopuolella on seuraava, ellei selvityksin osoiteta alarajan 
ylittävän suuryksikön olevan vaikutuksiltaan paikallinen. Heinäveden aluetta koskevat seuraavat määräykset: 
Päivittäistavarakauppa 
▪ Muualla Pohjois-Karjalassa 4000 k-m² 
Tilaa vaativa erikoistavarakauppa 
▪ Muualla Pohjois-Karjalassa 4000 k-m² 
 

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUEET 
 

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv):  
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja osin 
kansainvälisesti merkittäviä kehitettäviä aluekokonaisuuksia. 
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueita tulee kehittää maakunnan keskeisimpinä 
matkailun ja virkistyksen, vapaa-ajan, luonnon ja kulttuurin sekä tapahtumien vetovoima-
alueina. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontomatkailun, 
matkailuelinkeinojen, vapaa-ajantoimintojen ja muiden palvelujen 
kehittämisedellytyksiin. Suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon alueiden 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti hallittu kasvu. 

 

RAKENTAMISALUEIDEN MERKINNÄT 
 

 Taajamatoimintojen alueet (A, a) 
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylikunnalliset aluetarpeet. 
Kohdemerkinnällä osoitetaan aluerakenteen kannalta tärkeää muuta taajamatoimintojen aluetta. Merkintään 
sisältyy mm. yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumisen, palvelujen, merkittäviä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomien teollisuus- ja työpaikka-alueiden sekä muiden taajamatoimintojen sijoittumis- ja 
laajentumisalueet. Merkintä sisältää alle 5 hehtaarin kokoiset merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet (ma/k). Merkintä sisältää myös taajaman sisäiset liikenneväylät, virkistysalueet ja -yhteydet, 
yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet sekä paikalliset suojelualueet.  
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää 
yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja 
taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja 
taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja 
rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn ja pyöräilyn sekä 
joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet. 



 Alakeskus tai paikalliskeskus, kohdemerkintä (ca): 
Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseudun alakeskukset sekä maakunnan paikalliskeskukset, joihin 
sijoittuu asumisen ohella keskustahakuisia palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita niihin liittyvine 
liikenne- ja viheralueineen. Merkinnän osoittamalle alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä. 
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan, kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden säilymiseen, keskusta-alueen toimivuuteen ja liikennejärjestelyihin, joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn toimintamahdollisuuksiin ja keskustan liittymiseen muuhun taajamarakenteeseen.  
 

YHTEYSVERKOT 
 

 Valtatie/kantatie (vt/kt) 

Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelusuositus 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee haja-asutus ohjata olevien 
rinnakkais- ja pääsyteiden varteen siten, ettei liittymätiheys kasva. Taajamien ja kyläalueiden kohdalla tulee 

varautua kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseen. Uudisrakentamisessa tulee huomioida tieliikenteestä 

aiheutuva meluhaitta. 

 Seututie tai pääkatu (st)  
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 Kehitettävä seututie 
Kehitettävänä seututienä osoitetaan st477 välillä vt23/st476. Tie tulee kehittää seututeiden suunnittelustandardien 
mukaiseksi ja suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida erityisesti matkailuliikenteen tarpeet. Merkintään liittyy 
MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 Liittymä 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 Päärata ja liikennepaikka 
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Liikennepaikoista Joensuun ratapiha ja 
Tohmajärven Niirala ovat VAK-ratapihoja, joilla käsitellään vaarallisia aineita. Liikennepaikoista Nurmeksen 
Pitkämäki, Lieksa, Ilomantsi, Joensuun Heinävaara, Tuupovaara ja Hammaslahti, Outokummun Sysmäjärvi sekä 
Kitee toimivat puutavaraterminaaleina tai puutavaran kuormauspaikkoina. Tavoitteena on koko päärataverkon 
sähköistys vuoteen 2040 mennessä tai välittömästi sen jälkeen. 
Suunnittelumääräys  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida VAK-ratapihojen tunnistettu suuronnettomuusriski. 
Puutavaraterminaaleina tai kuormauspaikkoina toimivien liikennepaikkojen suunnittelussa tulee huomioida 
liikennepaikalle johtavan tie- ja katuverkon soveltuvuus HCT-kuljetuksille. Ympäröivän maankäytön 
suunnittelussa tulee huomioida myös toiminnasta aiheutuva mahdollinen melu- ja pölyhaitta. Ennen Liperin 
Ylämyllyn puutavaran kuormauspaikan poistumista, tulee sille olla korvaava paikka selvitettynä. 

 

 Satama (ls1, ls2) 
 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävä satamaverkosto, jonne johtaa 

pääsääntöisesti >=2,4 metrin syvyinen laivaväylä. Poikkeuksena on Heinäveden alueen satamat, joihin johtaa 

pääsääntöisesti 1,8 metrin väylä.  Merkinnällä ls1 osoitetaan henkilöliikenteen satamaverkosto. Merkinnällä ls2 

osoitetaan puutavaran vesikuljetusten lastaus- ja pudotuspaikat ja niihin liittyvät vesialueet. Alueilla on voimassa 

MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.  

 
 



 Laivaväylä 
Väylän tavoitesyvyys on >=2,4 m. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Heinäveden 
reitin ja siihen liittyvien väylien kulkusyvyys on 1,8 m. 
 

KULTTUURIYMPÄRISTÖT 
 

 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/kv) 
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009). Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset kohteet. 
Suunnittelumääräys  
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus ja 
ominaispiirteet sekä turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. 
 

 Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/km) 
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. 
Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset kohteet. 
Suunnittelumääräys  
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti 
sekä vaalittava kulttuuriarvojen säilymistä. Merkinnät on esitetty tarkemmin liiteaineistossa. 
 

 Rakennussuojelukohde (sr)  
Merkinnällä osoitetaan rakennusperintölailla tai rakennusperintöasetuksella asetuksella suojellut sekä kirkkolain 
ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan suojellut kohteet sekä rautatiesopimuksella huomioidut kohteet. 
Rautatiesopimuksella ei ole osoitettu rakennussuojelua, mutta se ilmaisee kohteiden merkityksen ja 
suojelutavoitteen. 
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön kokonaisuus ja erityispiirteet sekä edistettävä niiden säilymistä. 
Rakentamismääräys  
Rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja erityispiirteisiin.  
 

 Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue (ma/mv) 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeät alueet. 

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

 Maakunnallisesti merkittävä maisema-alue (ma/mm) 
Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet.  
Suunnittelumääräys  
Alueen suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet 

ja maisema-arvot sekä turvattava ja edistettävä niiden säilymistä. 

 

  



LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ 
 

 Soranottoalue (EO1, EO1-p) 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia soranottoalueita, joista on selvitetty 
luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjaveden hankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivän harjualueen maisemalliset arvot ja 
harjumuodostuman luonteenomaiset piirteet, ympäröivä vesi- ja kulttuurimaisema sekä luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää soranoton 
tarkoituksenmukainen eteneminen ja alueelle soveltuva maisemointi ja jälkikäyttö. Lisämerkinnällä -p osoitetuilla 
alueilla on otettava huomioon pohjavesien suojelu ja huolehdittava maaperäolosuhteista riippuen riittävän 
suojakerroksen jättämisestä ainestenoton alarajan ja pohjaveden pinnan ylärajan väliin siten, ettei haitallisia aineita 
pääse pohjaveteen. 
 

 Rakennuskiviainesten ottoalue (EO2) 
 Aluevarausmerkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia rakennuskiviainesten 
ottoalueita. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin alueet. 
Suunnittelumääräys 
Kiviainesten otto tulee sovittaa alueen luonto-, kulttuuri- ja ympäristöarvoihin. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee selvittää kiviainestenoton tarkoituksenmukainen eteneminen ja alueelle soveltuva 
maisemointi. 
 
 

 Kalliokiviainesten ottoalue (EO3, eo3) 
 Aluevarausmerkinnällä 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. 
 

LUONNONSUOJELU JA ARVOKKAAT LUONTOALUEET 
 

 Luonnonsuojelu- ja koskiensuojelualue (SL):  
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Alueet sisältävät valtakunnallisten 
luonnonsuojeluohjelmien kohteet sekä metsähallituksen luontopalveluiden valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin 
hankitut alueet, joista ei vielä ole perustettu suojelualuetta. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, ml. hoito- ja käyttösuunnitelmissa, tulee erityistä huomiota 
kiinnittää virkistyskäytön ja suojelun yhteensovittamiseen sekä luoda edellytykset seudullisten virkistysreittien 
toteutumiselle. Metsähallituksen mailla soidensuojelu voidaan toteuttaa alue-ekologisen suunnittelun keinoin. 
Merkinnät on esitetty tarkemmin liiteaineistossa. 
Suojelumääräys 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys 
on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuitenkin 
enintään 5 vuotta. 
 
 
 



 Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue (nat):  
 Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet. Alueilla ja niiden Natura-
suojeluarvoja koskevissa hankkeissa noudatetaan luonnonsuojelulain 65 ja 66§:n säännöksiä. 
 
 

 Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv): 
Merkinnällä osoitetaan tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.  
Suunnittelumääräys 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. 

 Arvokas harju- tai moreenialuealue (ge-1) 
Merkinnällä osoitetaan maiseman ja luonnonarvojen kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita harjualueita 
tai valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, joilla saattaa olla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia 
ominaisuuksia ja niistä maa-ainestenotolle aiheutuvia rajoituksia. Aluevarauksesta ei aiheudu metsätalouden 
rajoituksia. Merkintä mahdollistaa myös tavanomaisen kotitarvekäytön.  
Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja 
maisemalliset arvot. 
 

 Arvokas kallioalue (ge-2)  
 Osa-aluemerkinnällä osoitetaan geologian ja luonnonarvojen kannalta vähintään 
maakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, joilla saattaa olla maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia ominaisuuksia ja niistä 
kiviainesten otolle aiheutuvia rajoituksia. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin alueet. 
Suunnittelumääräys 
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen geologiset ja geomorfologiset ominaispiirteet sekä 
biologiset ja maisemalliset arvot. 
 

 Arvokkaat luontoalueet (alu-1, alu-2)  
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti selvitettyjä arvokkaita luontoalueita. 
Lisämerkinnällä -1 osoitetaan arvokkaat pienvedet, joiden erityispiirteet tulisi huomioida yksityiskohtaisemman 
maankäytön suunnittelussa.   
Lisämerkinnällä -2 esitetään saimaannorppien pesimäalueita, joilla riski häiritä norpan pesimärauhaa on erityisen 

suuri.  

Suunnittelumääräys 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonnonarvot sekä maiseman 
ominaispiirteet.  
 
 

ERITYISTOIMINTOJEN ALUEET 
 

 Pääsähkölinja 110 kV 
Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n pääsähkölinjat. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

    Ohjeellinen pääsähkölinja 400 kV 
Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n pääsähkölinjavaraus. Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus 
 

 Tuulivoimaloiden alue (tv) 
   Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat 

alueet eli tuulivoimapuistot. Tuulivoimapuistojen laajuus sekä toteuttamisedellytykset selvitetään ja määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuistoilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti vähintään kahdeksan 
(8) sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden alueiden välittömässä läheisyydessä vähintään 
viiden (5) suuren kokoluokan voimalan (a ≥ 2 MW) muodostamia tuulivoimala-alueita. 

÷
! ! ! ! ! ! ! ! !

pv



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

 
RANNAT, VIRKISTYS JA MATKAILU SEKÄ REITISTÖT 
 

 Virkistysalue (V): 
 Virkistysaluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä, viherverkon 
kannalta erityisen tärkeitä ulkoilu-, retkeily- ja virkistysalueita sekä Kontiorannan ampumahiihtostadionin alue. 
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen virkistysalueilla voi sijaita olemassa olevia asuin- ja vapaa-ajan 
asuntorakennuspaikkoja. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, pois lukien 
Kontiorannan ampumahiihtostadionin sekä Ruunaan alue, joissa on oma rakentamismääräys.  
Virkistyskohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä virkistyksen ja/tai luontomatkailun sekä 
olemassa olevia että kehitettäviä kohteita. Virkistyskohteilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 
Suunnittelumääräys 
Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen virkistyskäytön ja/tai 
luontomatkailun kehittämiseen sekä ympäristöarvojen säilymiseen viherverkon kokonaisuus huomioiden. 
Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa on luotava edellytyksiä seudullisten virkistyskäytön 
verkostojen toteutumiselle sekä ottaa huomioon alueen liittyminen maakunnalliseen ulkoilureittiverkostoon 
 

 Matkailupalvelujen alue (RM): 
 Matkailupalvelujen aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sijoittuu hotellitason rakentamista ja muita matkailupalveluita. 
Matkailupalvelujen kohdemerkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä matkailupalvelujen olemassa 
olevia tai suunniteltuja kohteita sekä kehittämishankkeita 
Suunnittelumääräys 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota matkailullisesti vetovoimaisen 
keskuksen muodostamiseen sekä ottaen huomioon eri toimintojen ja rakentamisen sopeuttaminen 
ympäristöön. 
 

 Ohjeellinen ulkoilureitti 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävimmät ohjeelliset ulkoilureitit.  
Suunnittelumääräys 
Yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa.  
 

 Ohjeellinen vesiretkeilyreitti 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävimmät melontaan ja soutuun soveltuvat 
ohjeelliset vesiretkeilyreitit.  
 

 Ohjeellinen moottorikelkkailureitti 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävimmät ohjeelliset moottorikelkkailureitit.  
Suunnittelumääräys 
Moottorikelkkailureitit tulee ohjata kulkemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 

asutukselle, elinkeinoille ja luonnonympäristölle. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä 

maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon ympäristövaikutukset.  
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