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maakuntataso
Annaelina Isolan aineisto



Taustaselvitys Pohjois-Savon maakuntakaavaan 2040, 2. vaihe

Ekologinen verkosto

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. 
vaiheessa

Selvityksen on koonnut Annaelina Isola eri lähteistä ja kaavatyön 
aikana syntyneistä materiaaleista



Ekologinen verkosto 2009 -> 2022 Vuonna on 2009 laadittu Pohjois-Savon 
maakuntakaavaa 2030 varten vaikutusten 
arviointivaiheessa ekologinen selvitys (Sito
Oy, Seija Väre).

Sen on todettu periaatteessa olevan ajan 
tasalla myös uutta maakuntakaavaa varten.

Ekologisen verkoston täydentävää selvitystä 
on tehty syksyllä 2022 Pohjois-Savon 
maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen 
kaavaehdotusta laadittaessa. 

Työ on tehty liitossa omana työnä ja apuna on 
ollut Sweco Oy:n Timo Kortelainen ja Aija 
Degerman.



Ekologinen verkosto 2009 – tulkinta maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa
VE1 Kyvykäs uudistuja Pohjois-Savon maakuntakaava 2030

Laajat yhtenäiset luontoalueet (yli 10 000 ha), Liiteri 
2018

Luonnon monimuotoisuuden ydinalueet 
(suojelualueiden

keskittymät, kansallispuistot, natura-alueet ym.)

Järviluonnon monimuotoisuuden keskittymät

Viheryhteydet (osittain ekologinen verkosto -



Liiteri 2018; Laajat yhtenäiset luontoalueet

Laajat yli 10 000 hehtaarin kokoiset yhtenäiset luontoalueet, jotka ovat merkittäviä 
toimivan ekologisen verkoston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta juuri laaja-
alaisuutensa ja yhtenäisyytensä takia. 

Aineisto sisältää seuraavat Corinen maankäyttöluokat: 
231 laidunmaat; 
243 pienipiirteinen maatalousmosaiikki; 
244 Puustoiset pelto- ja laidunmaat; 
311 lehtimetsät; 
312 havumetsät; 
313 sekametsät; 
321 luonnonniityt; 
322 varvikot ja nummet; 
324 harvapuustoiset alueet; 
332 kalliomaat; 
333 niukkakasvustoiset kangasmaat, 
sekä 4-tason luokat 
1411 puistot; 
4111 sisämaan kosteikot maalla; 
4112 sisämaan kosteikot vedessä; 
4121 avosuot; 
4211 merenrantakosteikot maalla; 
511 joet.

Laajat yhtenäiset luontoalueet



Ekologinen verkosto Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen luonnoksissa
VE1 Kyvykäs 
uudistuja

Laajat yhtenäiset 
luontoalueet 
(Corine)

VE2 Rohkea 
kasvaja

Luonnon 
ydinalueet
(Sito Oy 2009)



• Viherverkostoa koskeva palaute pääosin 
kriittistä. -> viherverkostoa koskevia merkintöjä 
ja määräyssisältöjä kehitetään palautteen 
perusteella kumpaakin luonnosvaihtoehtoa 
mukaillen. 

• Viheryhteydet = EKOLOGISET YHTEYDET 
osoitetaan pääosin VE1:n mukaan. Ne on 
poimittu ekologisen selvityksen osoittamasta 
runsaasta verkostosta.

• LUONNON YDINALUEET osoitetaan VE2 

mukaisena. Perusteena on ekologisen verkoston 
selvitys (v. 2010). Pohjois-Savon 
maakuntakaavan 2030 vaikutusten arvioinnissa 
tunnistetut luonnonydinalueet. 

• Lisäksi pohditaan laajojen 
luontoalueiden osoittaminen

• Korostetaan suojelun 
vapaaehtoisuutta

Palaute maakuntakaavan luonnosvaihtoehdoista



Zonation –aineisto 

Zonation -aineisto oli 
mukana luonnon 
ydinalueiden 
määrittelyssä 
syksyllä 2022. 

Kaikkein 
monimuotoisimpia 
alueita lisättiin 
luonnon ydinalueiden 
rajauksiin.



Zonation –aineisto oli 
mukana luonnon 
ydinalueiden 
määrittelyssä. Kaikkein 
monimuotoisimpia 
alueita lisättiin 
ydinalueisiin.

Zonation –
aineisto 

Zonation -aineistossa kuvataan 
metsiä, joissa on paljon erilaista 
lahopuuta ja jotka ovat 
kytkeytyneet muihin 
laadukkaisiin metsäalueisiin ja 
suojelualueisiin.



Ekologinen verkosto ja luonnon monimuotoisuus kaavaehdotuksessa

Lisäksi kaavaehdotuksessa osoitetaan: Luonnonsuojelualueet, 
Natura 2000 -alueet, kansallispuistot,  virkistykseen liittyvät alueet 
ja reitit, MU-alueet ja hiljaiset alueet 

Alueen erityisominaisuutta kuvaava merkintä;

Kehittämisperiaatemerkinnät;



seututaso
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Prosessissa keskeisenä tehtävänä oli…

• sovittaa yhteen kaupunkiseudun merkittävän yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen periaatteet ja tavoitteet niin, että löydetään yhteinen 
näkemys yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen päälinjoista

• sovittaa yhteen kaupunkiseutusuunnitelman ja 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaprosessit

• päivittää seudun rakennemalli LOIKKA siten, että pureudutaan aiempaa 
rakennemallityötä syvemmin seuraaviin teemoihin:

– kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet

– kaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja maankäytön 
yhteensovittamisen periaatteet

– kaupunkiseudun viherrakenne ja sen kehittämisen periaatteet.

• Lisäksi tavoitteena oli, että kaupunkiseutusuunnitelman avulla voidaan 
edistää alueen vetovoimaisuutta hyödyntäen olemassa olevia 
kehityspotentiaaleja.
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Kaupunkiseutusuunnitelman ydinsisältö

1. Kaupunkiseutusuunnitelmassa tavoitellaan keskusten vahvistumista ja kasvua.

2. Kaupunkiseutusuunnitelmassa tunnistetaan seudun kokonaiskehityksen kannalta olennaiset kysymykset alue- ja 
yhdyskuntarakenteen ohjauksessa.

3. Kaupunkiseutusuunnitelmassa osoitetaan merkittävimmät, vuoteen 2030+ mennessä toteutuvat uudet alueet sekä pidemmän 
tähtäimen kehittämispotentiaali- ja selvitysalueet.

4. Tavoitteena on kehittää ydinkaupunkialueen joukkoliikennejärjestelmää. Maankäytön suunnittelulla tuetaan runkolinjojen 
toteuttamisedellytyksiä.

5. Maakunnalliseen taajamajunaliikenteeseen varaudutaan potentiaaliltaan parhaimmilla seisakesijainneilla.

6. Seudun suurimpiin taajamiin liikennöivien seutulinjojen palvelutasoa tulisi pyrkiä parantamaan kestävän liikkumisen edistämiseksi. 
Samalla parannetaan Suonenjoen, Tuusniemen, Leppävirran ja Lapinlahden kiinteämpää kytkeytymistä ydinalueeseen.

7. Kaupunkiseutusuunnitelmassa tunnistetaan seudun viherrakenne sekä tarkastellaan sen eheyttä, monimuotoisuutta sekä 
kytkeytyneisyyttä suunnittelutason edellyttämällä tavalla.

8. Kaupunkiseutusuunnitelmassa tuodaan esille virkistyksen ja matkailun kannalta tärkeitä paikallisia vahvuuksia ja niiden muodostamaa 
kokonaisuutta.

9. Kaupunkiseutusuunnitelmassa tunnistetaan sen toteuttamista tarkentavia ja edistäviä jatkotoimenpiteitä.

10. Toteuttamisen seurannan tulisi keskittyä ydinkaupunkialueelle, jossa tehtävillä toimenpiteillä on eniten vaikuttavuutta kestävän 
yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisedellytyksiin.

18
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7. Tunnistetaan seudun viherrakenne ja 
tarkastellaan sen eheyttä, 
monimuotoisuutta ja kytkeytyneisyyttä.

20

• Kaupunkiseutusuunnitelmassa on esitetty mm.

• Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
metsäalueet (Zonation–aineiston perusteella) ja niitä 
yhdistävät ekologiset käytävät.

• Eheät metsäalueet, joiden pinta-ala on vähintään 100 
ha Corine-maanpeitekartoitusaineiston perusteella).

• Viherverkon arvokkaiden osien kytkeytyneisyyttä 
(ekologiset yhteydet ja virkistysyhteydet) tulee 
jatkosuunnittelussa edistää.

• Tiheimmin rakennetun ydinkaupunkialueen  
viheralueita tulee selvittää 
kaupunkiseutusuunnitelman jatkotyönä 
viherverkostosuunnitelmassa ja 
ekosysteemipalveluselvityksessä.
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Jatkotyöt aikajanalla

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KARA 2040 kuntarajat 
ylittävien 
uusien reittien 
toteutus

sopeutumis-
suunnitelma

Kulttuuriympä
-ristöohjelman
päivitys

Viherverkosto 
ja ESP-selvitys

Siniviher-
verkko

ajantasa-
yleiskaava

KUOMA kehysalueiden 
kehittämis-
periaatteet

yhteinen 
karttapalvelu

asunto-
politiikka

kuntarajat 
ylittävät, 
olevat reitit 
kartalle

palveluverkko

kulttuuriympäristöinventointi-
alusta

raakamaavaranto

2. Raide edunvalvonta
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Yhteys liikennejärjestelmäsuunnitelmaan
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Kuntakortit
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Kunta-
kortti 

Kuopio

Teema tehtävä Vastuu /tekijä aikajänne kustannus haasteellisuus

1 Kaupunkirakenne 2040-suunnitelman laadinta Kuopio, Siilinjärvi / konsulttityö 12/2022-04/2024 60 000 ++ 
(moniulotteisuus)

2 raakamaavaranto kunnat jatkuvaa ++
(maanomistus)

2 2. raiteen edunvalvonta kaupungin johto & päättäjät / LJ-työ heti, jatkuvaa ++
(valtakunnallinen)

3 viherverkostoselvitys, ekosysteemiselvitys Kuopio, Siilinjärvi / konsulttityö 2023-2024 50 000 +
(osallisuus)

3 sopeutumissuunnitelma seutu & kunnat / kuntakohtaisesti 2026+ ++

3 KUOMA-liikennemalli Kuopio / konsultti 2023+ +

4 kehysalueiden kehittämisperiaatteet Kuopio, Leppävirta, Lapinlahti / 
kuntakohtaisesti

2024+ +

5 asuntopolitiikka Kuopio, Siilinjärvi / vain osin konsulttityö 2024+ ++

5 palveluverkko ylikunnallinen yhteistyö 2024 ++ 
(haasteena poliittiset 
painotukset)

6 kuntarajat ylittävät, olevat reitit kartalle ylikunnallinen työryhmä
/ sovitut kuntavastuut

2023+ +

6 kuntarajat ylittävien uusien reittien toteutus ylikunnallinen työryhmä
/ sovitut kuntavastuut

2025 ++
(toimijoiden mukaansaanti, 
kannattavuus)

7 kulttuuriympäristöinventointi-alusta yhteistyö-hankkeena aluetoimijoiden 
kanssa / kunnat

2023+ +

7 kulttuuriympäristöohjelman päivitys ELY + aluetoimijat , kunnat / konsulttityö 2028+ +++

7 yhteinen karttapalvelu MAL-paikkatieto-ryhmä/ kunnat 2023 5000/ vuosi +

7 ajantasayleiskaava kunnat/ kunnat & konsultit 2026 +



Hyödyt

maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelusta / 

aiempaan rakennemalli LOIKKAan nähden / 

kaupunkiseudun yhteistyölle ja yhteisten asioiden tunnistamiselle /

suhteessa maakuntakaavaan / 

kaupunkiseudun yhteisen tietopohjan kasvattamiseksi
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MAL-sopimuksen kannalta KSS:n
merkittävimmät hyödyt ovat, että…
• kaupunkiseutusuunnitelma on saatu aikaiseksi=> on saatu 

toteutettua sopimuksen 1. (ja ehkä seutuna merkittävin/työläin(?)) 

toimenpide

• yhdessä sovitut seudulliset suunnitteluperiaatteet on 

dokumentoitu

• KSS:n periaatteilla edistetään kestävää ja vähähiilistä 

yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää MAL-tavoitteiden 

mukaisesti
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Hyödyt maankäytön ja liikenteen 
yhteissuunnittelusta
• Maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua on tehty 

systemaattisesti läpi KSS-prosessin, mikä on MAL-
sopimuksen tavoitekirjaukset huomioiden merkittävää. 
KSS on eri vaiheineen dokumentoitu, joten prosessi 
voidaan myös todentaa.

• Maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua on tehty 
kaikissa prosessin vaiheissa: tavoite-, skenaario-, 
linjaratkaisu-, luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Mm. 
kaupunkiseudun kolmen skenaarion vaikutukset 
tutkittiin liikennemallilla. Näin saatiin esiin 
skenaarioiden eroja ja johtopäätöksiä, jotka tukivat 
päätöksentekoa. Skenaarioiden vaikutuksia arvioitiin 
myös laajemmin tavoitteista muodostettujen 
arviointikriteereiden avulla.

• Skenaarioiden 1, 2 ja 3 ominaisuuksista 
muodostettiin linjaratkaisuvaiheessa LJS-työn 
kanssa parhaiten tavoitteisiin vastaava 
yhdistelmä. Ts. muodostettiin jatkotyötä varten 
”maankäytön ja liikenteen yhteiset 
suuntaviivat kestävälle kaupunkikehitykselle 
sekä seudullisen kilpailukyvyn ja elinvoiman 
lisäämiselle”
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Hyödyt aiempaan rakennemalli LOIKKAan
nähden
ajankohtaisuus

• kaupunkiseutusuunnitelma kattaa nyt koko 
toiminnallisen kaupunkiseudun alueen (myös 
Lapinlahti ja Juankoski mukana)

• suunnittelutarkkuus ja esitystapa on LOIKKAa
yksityiskohtaisempi

• suunnitteluaineisto on ajantasainen, 
paikkatietopohjainen ja hyödynnettävissä
jatkosuunnitteluun

• suunnitteluaineistossa on huomioitu nyt MAL-
sopimuksen tavoitteet

Mitä LOIKAssa lopulta haluttiin päivittää? 

• Aluerajaus

• Sitoutuminen

• Sisältö

• Suunnitelman muoto
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Hyödyt kaupunkiseudun yhteistyölle ja 
yhteisten asioiden tunnistamiselle

• KSS-prosessissa käyty keskustelu ja strategiset 

linjaukset on viety kartalliseen muotoon, mikä 

tuo konkretiaa seudun tahdonilmaisuun

• Kyseessä on suunnitelma (ei selvitys), mikä on 

vaatinut yhteensovittamista kaikissa prosessin 

vaiheissa
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• Suunnitelman laatimisen yhteydessä on 

kirkastunut muun ohella myös se, minkä 

asioiden halutaan olevan kuntien omissa 

käsissä (paikallisella tasolla) ja mitkä ovat 

yhteisiä seudullisia kysymyksiä.

• Kuntien yleiskaavoituksessa seudullisesti 

merkittävät asiat tulevat KSS:n välityksellä 

erityisellä painoarvolla huomioiduiksi KSS:n

linjausten ja seudulla käytävien 

jatkokeskustelujen mukaan.



Hyödyt suhteessa maakuntakaavaan

• kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen olisi ollut helpompaa, jos maakuntakaava olisi ollut valmis. Ts. verrokkikaava ei 
olisi ollut ”liikkuva maali”, eikä toisaalta voimassa olevan maakuntakaavan tapaan linjauksiltaan vanhentunut.

• Odotukset kaupunkiseutusuunnitelmaa kohtaan olivat korkealla; yleiskaavojen ja maakuntakaavan välimaastoon uusi  
suunnittelutaso, joka ratkaisisi kaupunkiseudullisia suunnittelukysymyksiä (Kuopion ja Siilinjärven rajaseudun 
suunnittelu sekä seudullisesti riittävä yritysalueiden varmistaminen vuoteen 2030+ mennessä).

• Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet sekoittuvat maakuntakaavan näkökulmasta edelleen 
kaupunkiseutusuunnitelmassa.

• Suunniteltavan kaupunkiseudun kuntien moninaisuus – kasvavasta maakuntakeskuksesta taantuviin pieniin kuntiin – ja 
tapa käsitellä niiden suunnittelutarpeita painoarvoltaan tasapuolisesti vei tavattoman paljon suunnitteluresurssia ja 
keskeiset seudulliset linjaukset jäivät osin ratkaisematta.

• Viherverkko nähdään kaupunkiseutusuunnitelman yhtenä erityisenä onnistumisen paikkana. Se on aidosti uusi 
elementti ja sillä on iso merkitys, kun se kaupunkiseudulle on nyt saatu osoitettua. Toivottavasti seudullinen 
viherverkosto halutaan myös tarkentavassa suunnittelussa ottaa huomioon.
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Kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyttävyyttä tukisi, jos voidaan nähdä siinä jotain 
positiivista myös maakuntakaavatyölle. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 
(luonnosvaiheessa saatiin sieltä kriittinen lausunto)



Hyödyt kaupunkiseudun yhteisen 
tietopohjan kasvattamiseksi

• KSS ei perustu valmiiseen tietoaineistoon, 
vaan tietoa on jalostettu eri lähteistä ja 
tuotettu tässä prosessissa.

• Tieto on paikkatietomuotoista ja sitä voidaan 
paikkatieto-ohjelmassa luokitella, yhdistellä 
ja esittää eri tavoin. Tietoa voidaan yhdistää 
kaupunkien omiin aineistoihin ja nostaa sitä 
kautta uusia näkökulmia esiin.

• Seututieto!

• Karttapalvelu
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Kaupunki-
rakennesuun
nitelma 2040
+ ekosysteemipalveluselvitys





kuntataso



yleiskaavat







Ekosysteemi-
palveluselvitys

Kuopion keskustan osayleiskaava
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Toimintamalli 
LO ja KARA





kaupunkipuisto
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Jatkoaskeleet 
ja seuranta



Jatkotyöt aikajanalla

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KARA 2040 kuntarajat 
ylittävien 
uusien reittien 
toteutus

sopeutumis-
suunnitelma

Kulttuuriympä
-ristöohjelman
päivitys

Viherverkosto 
ja ESP-selvitys

Siniviher-
verkko

ajantasa-
yleiskaava

KUOMA kehysalueiden 
kehittämis-
periaatteet

yhteinen 
karttapalvelu

asunto-
politiikka

kuntarajat 
ylittävät, 
olevat reitit 
kartalle

palveluverkko

kulttuuriympäristöinventointi-
alusta

raakamaavaranto

2. Raide edunvalvonta





Kunta-
kortti 

Kuopio

Teema tehtävä Vastuu /tekijä aikajänne kustannus haasteellisuus

1 Kaupunkirakenne 2040-suunnitelman laadinta Kuopio, Siilinjärvi / konsulttityö 12/2022-04/2024 60 000 ++ 
(moniulotteisuus)

2 raakamaavaranto kunnat jatkuvaa ++
(maanomistus)

2 2. raiteen edunvalvonta kaupungin johto & päättäjät / LJ-työ heti, jatkuvaa ++
(valtakunnallinen)

3 viherverkostoselvitys, ekosysteemiselvitys Kuopio, Siilinjärvi / konsulttityö 2023-2024 50 000 +
(osallisuus)

3 sopeutumissuunnitelma seutu & kunnat / kuntakohtaisesti 2026+ ++

3 KUOMA-liikennemalli Kuopio / konsultti 2023+ +

4 kehysalueiden kehittämisperiaatteet Kuopio, Leppävirta, Lapinlahti / 
kuntakohtaisesti

2024+ +

5 asuntopolitiikka Kuopio, Siilinjärvi / vain osin konsulttityö 2024+ ++

5 palveluverkko ylikunnallinen yhteistyö 2024 ++ 
(haasteena poliittiset 
painotukset)

6 kuntarajat ylittävät, olevat reitit kartalle ylikunnallinen työryhmä
/ sovitut kuntavastuut

2023+ +

6 kuntarajat ylittävien uusien reittien toteutus ylikunnallinen työryhmä
/ sovitut kuntavastuut

2025 ++
(toimijoiden mukaansaanti, 
kannattavuus)

7 kulttuuriympäristöinventointi-alusta yhteistyö-hankkeena aluetoimijoiden 
kanssa / kunnat

2023+ +

7 kulttuuriympäristöohjelman päivitys ELY + aluetoimijat , kunnat / konsulttityö 2028+ +++

7 yhteinen karttapalvelu MAL-paikkatieto-ryhmä/ kunnat 2023 5000/ vuosi +

7 ajantasayleiskaava kunnat/ kunnat & konsultit 2026 +



Kiitos!

heli.laurinen(at)kuopio.fi
www.kuopio.fi


