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1 LUVANHAKIJAN TIEDOT SEKÄ TIEDOT HARJOITETUSTA TOIMINNASTA 

 

1.1 Toiminta, jolle lupaa haetaan 

 

Mika Suomalainen hakee ympäristösuojelulain (YSL, 527/2014) mukaista ympäristölupaa siirret-

tävän kivenmurskaamon toiminnalle ja lupaa kallioainesten ottamiseen. Lupaa haetaan 15 vuo-

delle. 

 

1.2 Luvanhakijan ja alueen tiedot  

 

 

Ottopaikka Rasvaniemen soranotto-alue 

  Maunusuontie 

  59100 Parikkala  

 

Kiinteistöt Parosensuo RN:o 580-416-1-31 

Pinta-ala 21.05ha. 

  Omistaja Mika Suomalainen.  

Lainhuuto 1/1_____________ 

16162/33/2021 

 

Lainhuuto ja kiinteistörekisteriote liitteessä 9. 

 

 

Luvanhakijan yhteystiedot: 

  Mika Suomalainen 

  Keisarinmäentie 20 

  57810 Savonlinna 

  Y-tunnus: 2132112-9 

   

 

Alueella on 2011 hyväksytty Etelä-Karjalan maakuntakaava jossa alue on osittain määritelty maa-

ainesten ottoon soveltuvaksi alueeksi. Alueen suunnittelussa on huomioitu läheinen ma/km kaava 

merkintä.  Kaavakartat on liitteenä 6. 
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1.3 Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Mika Suomalainen harjoittaa kallion louhintaa ja murskausta. Alueella kalliomurskeita tuotetaan 

tie- ja talonrakentamiseen sekä kunnossapidon tarpeisiin. 

 

Murskausta harjoitetaan noin 2 – 6 kertaa vuodessa. Murskaukseen ei pääsääntöisesti käytetä 

muualta tuotua kiviainesta. Murskausta harjoitetaan ainoastaan arkisin klo 7.00 - 22.00 välisenä 

aikana. 

Kallion louhintaa suoritetaan noin 1 – 3 kertaa vuodessa. Louhintaa saa suorittaa arkisin  klo 7.00 

– 18.00 välisenä aikana. 

Toimintaa kiinteistöllä harjoitetaan maanantaista perjantaihin, klo 06.00 – 22.00, mahdollisesti 

myös lauantaisin klo 07.00 – 18.00.  

 

Kartta kallionottoalueen nykytilasta on hakemuksen liitteessä 2. 

 

 

2 MAA- JA KALLIOAINESTEN OTTO 

 

Maastomittaukset on suoritettu 27.8.2021. Maastomittauksissa käytetyt ohjelmat mittalaitteet on 

lueteltu alla. Koordinaattijärjestelmä ETRS TM35FIN / N2000. 

 Trimble R8 Gnss Tarkkuus Gps. Runkopisteet ja kiintopisteet 

 Autocad LT2019. Kartat ja leikkaukset 

 3 D-win.Laserkeilaus aineistot Massalaskenta 

 

2.1 Alueen nykytila 

 

Alue sijaitsee Parikkalassa osoitteessa Maunusuontie. Alueella ei ole aikaisempaa maanotto 

toimintaa. Ottamisalueelta on poistettu puusto kokonaisuudessaan. 

 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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Alueen maaperä on moreenia ja kalliota. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suoje-

lukohteita.  

 

2.2 Ottamisalueen pinta-ala ja määrät 

 

Tilan kokonaispinta-ala on 21.05 ha ja ottamisalueen pinta-ala on n. 3.7 ha. Kallioainesta on las-

kettu olevan tässä vaiheessa 250 000 m3. Lupaa haetaan kallio-aineksille 250 000 m3 . Sijainti-

kartta on liitteenä 1. 

 

2.3 Kiinteistöön rajoittuvat naapurit ja alueen muut toimijat 

 

Mika Suomalainen omistaa alueen kokonaan. Ottamisalue on lohkottu omaksi kiinteistöksi. 

Ottamisalue rajoittuu idässä metsäalueeseen. Pohjoisosassa alue rajautuu metsään. Lounaassa 

ottoalue rajautuu harjuun. Länsipuolella on peltoalue joka on hakijan omistuksessa. Ottamisalue 

sijaitsee kokonaisuudessaan Hakijan omien maiden sisällä.  

 

 

Lähimmät häiriintyvät kohteet ottoalueenreunasta: 

 Lähin asuinrakennus 320 m (autiotupa) 

 Lähin naapuri 500 m  

 

2.4 Maa- ja kallioainesten ottamistoiminta 

 

Pintamaat poistetaan alueen reunoille valliksi. Kallioalueella suurin sallittu rintauksen korkeus saa 

olla 15m. Korkeammat rintaukset porrastetaan välitasoin.  Tilojen rajalinjaan jätetään 10 m:n suo-

javyöhyke. Aineksia louhitaan, murskataan ja seulotaan tarpeen mukaan. Tuotteita varastoidaan 

ottoalueen pohjalla ja varastointialueella. 

 

Lupaa haetaan tasoon +105.00. Ottoalueella ei ole pohjavesiputkea. Läheisen Parosensuon ve-

sipinta on noin tasossa +82.00. Lähin talousvesi kaivo sijaitsee Kankaantie toisella puolella noin 

550m päässä. Kaivon luona maanpinnan korkeus on noin tasossa +80. 

 

Maa-ainesten ottamistoiminnan keskeydyttyä pidemmäksi aikaa alueelle syntyvät jyrkät rintaukset 

loivennetaan turvalliseen luiskakaltevuuteen. Alueella toimitaan kulloinkin voimassa olevin turval-
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lisuusmääräyksien ja -ohjeiden mukaisesti. Ottamisen aikana rintaukset pidetään niitä loiventaen 

turvallisessa luiskakaltevuudessa. 

 

Ottamisalueen rajat merkitään selvästi sulkuköydellä ja tarvittaessa varoitustauluin ulkopuolisten 

maastossa liikkujien varoittamiseksi kaivualueesta. Kallio rintauksen päälle laitetaan sulkuköydet. 

Ottoalueelle on tehdään korkopukki, josta ottotaso voidaan varmistaa työn aikana.  

 

Kallioainesten otto on jatkuvaa. Toimintaa tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin maanantaista 

perjantaihin klo 6:00–22:00 välisenä aikana, mutta markkinatilanteen ja tarpeen mukaan voi olla 

tarvetta kallioainesten otolle myös muina aikoina. 

 

Ottamistoiminta aiheuttaa pysyviä muutoksia paikalliseen maisemakuvaan. Maisemoinnilla ja 

jälkihoidolla ottoalue vähitellen sulautetaan ympäristöönsä. 

 

 

3 TOIMINNAN KUVAUS 

 

3.1 Prosessi 

 

Kivenmurskaamolla harjoitetaan louheen, soran ja moreenin murskaamista murskaustuotteiksi 

murskauslaitteella. Kivien murskaukseen käytetään omalla voimalla liikkuvaa, tela-alustaista 2- 

vaiheista Lokotrack- tai vastaavanlaista -murskainta, joka koostuu syöttötasosta, esimurskaimes-

ta, hihnakuljettimesta ja jälkimurskaimesta. Murskauslaitos on siirrettävä ja se sijoitetaan toimin-

nan ajaksi ottoalueelle. Murskain täyttää suojausasteeltaan B-luokan vaatimukset. Ylisuuret kivet 

rikotaan tarvittaessa paikan päällä ennen murskausta. 

 

Materiaalit syötetään kaivinkoneella murskaimen syöttimeen, joka annostelee materiaalin esi-

murskaimeen. Valmiin materiaalin käsittelyyn käytetään pyöräkuormaajaa.  

 

Murskausta alueella harjoitetaan noin 2-6 kertaa vuodessa, 5-20 työpäivän jaksoissa. Murskauk-

sen ja seulonnan lopputuotteena saatavat murskelajitteet läjitetään varastokasoihin ottoalueen 

sisällä, josta ne lastataan rekka-autoihin asiakkaille toimitettavaksi. Tuotteiden kuljetukset tapah-

tuvat pääosin arkipäivisin klo 6-22 välillä, mutta markkinatilanteen ja tarpeen mukaan kuljetuksia 
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tehdään myös muina aikoina. Liikennöinti tapahtuu Kannaksentietä josta liittymä Maunusuontielle 

jonka varrella ottoalue sijaitsee. Kuljetuksia on noin 1-18 kertaa päivässä. 

 

 

3.2 Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti 

 

Murskausprosessin raaka-aineena käytetään alueelta pois louhittua kalliota. Alueella tuotetaan 

kalliomurskeita. Koko toiminta-aikana kalliomursketta valmistetaan enintään 250 000 m3.  

 

3.3 Käytettävät poltto-aineet, kemikaalit ja niiden varastointi 

 

Murskain ja alueella käytettävät kaivinkoneet sekä pyöräkuormaajat toimivat moottoripolttoöljyllä.  

Murskaustoimintaa harjoittavilla työntekijöillä on mukana huoltoautoissa 400 litran ICB- merkitty 

polttoainesäiliö (1 säiliö/auto). Säiliöt ovat liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta antaman asetuksen (369/2011) mukaisia. Mahdollisiin öljy- ja polttoainevuotoihin on 

varauduttu koneissa ja huoltoautoissa olevien imeytysaineiden ja imeytysmattojen avulla. 

 

Toiminnassa käytettävät kemikaalit ovat tavanomaisia kunnossapitoon ja huoltotoimiin käytettäviä 

kemikaaleja. Kemikaaleja säilytetään huoltohallilla. Alueella ei saa varastoida louhinnassa käytet-

täviä aineita. 

 

Raaka-aineiden ja poltto-aineitten keskiarvolliset kulutusmäärät. 

 

Toiminta alueella tuotettava kiviaines 250 000m3 

Räjähdysaineet    0.8kg/ m3 kalliota 

Kevytpolttoöljy    15-45 tonnia/ vuosi 

Rasvat     0.1-1 tonnia/ vuosi 

Vesi puhdas (tuodaan säiliössä)  3-36m3/ vuosi   

 

 

3.4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (Bat) ja energiatehokkuus 

 

Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla (BAT = Best Available Technique) tarkoitetaan mahdolli-

simman tehokkaita ja kehittyneitä sekä teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto-
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menetelmiä, puhdistusmenetelmiä, toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja käyttötapoja, 

joilla voidaan ehkäistä tai vähentää toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista. Tekniikka 

on toteuttamiskelpoista silloin, kun se on toimialalla yleisesti käyttöön saatavilla ja se on käyt-

töönotettavissa ko. teollisuudenalalla taloudellisesti ja teknisesti kannattavasti ottaen huomioon 

saatavat ympäristönsuojelulliset hyödyt. Useat eri tekijät vaikuttavat siihen, miten paras saavutet-

tavissa oleva ympäristönsuojelun taso määritellään kullekin toiminnalle. Ympäristön kannalta 

parhaan käytännön periaatteella (BEP = Best Environmental Practice) tarkoitetaan eri toimien 

(esim. työmenetelmät) yhdistämistä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista. 

 

Maa-ainesten otto ja käsittely toteutetaan yleisesti käytetyillä menetelmillä, käyttäen nykyaikaista 

tekniikkaa ja osaamista. Toiminnassa tuotetaan hyödyntämiskelpoisia maa- ja kiviainestuotteita. 

Toiminnassa pyritään päästöjen ja ympäristövaikutusten minimoimiseen, joista on kerrottu kappa-

leessa 4. Toiminnassa ei käytetä vaarallisia aineita. Jätteiden keräys ja käsittely järjestetään nou-

dattaen kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimintojen riskit ovat hyvin tunnetut ja ennaltaehkäis-

tävissä. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Toimintaa sekä sen ym-

päristövaikutuksia tarkkaillaan. BAT – tekniikan ja BEP – käytännön voidaan katsoa toteutuvan 

edellä kuvatulla tavalla toimittaessa. 

 

 

4 TOIMINNAN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT, NIIDEN RAJOITTAMINEN JA 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

4.1 Päästöt ilmaan 

 

Murskausprosessista ei synny merkittäviä, laitosalueen ulkopuolelle leviäviä pölypäästöjä. Murs-

kauslaitoksen pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulat sekä kiviaineksen syöttö. Muita 

päästöjä ilmaan ovat kuljetus/muun käytössä olevan kaluston pakokaasupäästöt. Päästöjä pyri-

tään vähentämään välttämällä ajoneuvojen joutokäyntiä. 

 

Murskaimen sijoittelussa huomioidaan alueen maastonmuodot. Murskain sijoitetaan pääsääntöi-

sesti alueen matalimpaan kohtaan, tällöin murskauksen aikana syntyvä pölyn leviäminen lähiym-

päristöön on vähäisintä. Murskansijaintikartta liitteenä 8. Tarvittaessa pölyn leviämistä rajoitetaan 
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kastelemalla ja suojaamalla murskauslaitoksen pölyävät kohteet sekä kuormat, varastokasat ja 

muut huomattavat pölyn lähteet.  Kasteluun käytettävä vesi tuodaan alueelle tankkiautolla.  

 

Keskimääräisen ja maksimituotannon vuotuiset ilmaan kohdistuvat päästöt. 

Arvot laskettu 10 vuoden ottoajan jaksolle. 

 

 

 

Keskimääräinen tuotanto 

60 000 t/a 

Maksimi tuotanto 

100 000 t/a 

Hiukkaset sis.pöly  0.36 t/a 0.6641 t/a 

Typen oksidit (NOx) 0,3984 t/a 0,0041 t/a 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0442 t/a 0,0738 t/a 

Hiilidioksidi (CO2) 140,8 t/a 234,83 t/a 

 

Räjäytystöissä tulee noudattaa voimassa olevia määräyksiä ja sääntöjä.  

 

Laitoksen vaikutukset ilmaan ovat vähäiset.  

 

 

 

4.2 Jätevedet ja päästöt maaperään sekä vesiin 

 

Toiminnasta ei aiheudu haittaa alueen maaperään ja vesiekologiaan. Toiminnasta ei synny jäte-

vesiä. Alueen pintavedet ohjataan alueen kallistuksien avulla tasaisesti maastoon. Merkittävä osa 

pintavesistä haihtuu ilmaan.  

 

Laitoksen toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään eikä vesistöön. Alueelle tehdään viivästys allas 

mahdollisille valumavesille. Tällä estetään hienoaineksen pääsy alueen ulkopuolisiin valumave-

siin. Alueen etelä puolella on lähde noin 300m päässä ottoalueen rajasta.  
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4.3 Melu ja tärinä 

 

Soranottoalueella syntyvä melu ja tärinä aiheutuvat pääasiassa murskaimen toiminnasta sekä 

ajoittaisesta liikennöinnistä alueella ja alueelta pois. Louhinnasta syntyvä melu on hetkellistä ja 

vähäistä 1 - 5 kertaa vuodessa. 

 

Melua ja melunleviämistä pyritään vähentämään sijoittamalla melunlähteet toiminta-alueen alim-

malle tasolle ja sijoittamalla materiaalikasat melun leviämisen estämiseksi tarkoituksenmukaisiin 

paikkoihin. Laitteistojen koteloinnit ja kumi vaimennukset ovat tehokkaita melun vähennys keino-

ja. Ottoalue on suunnattu pois päin lähimmistä asutuksista. Tällä estetään tehokkaasti melun 

etenemistä ja vaikutusta asutukseen. Kyseisessä kohteessa meluvallin korkeus lähi kiinteistön 

suuntaan on 10-18m Liite4. Murskaus aseman sijainti lähimmästä asuin käytössä olevasta ra-

kennuksesta on yli 600m. Ottoalueen ja asutuksen välissä on Hyypiävaara joka estää tehokkaasti 

melun leviämisen. Melutasojen yleiset arvot mallinnuksissa eivät ylitä yli 300m päässä ohjearvoja. 

Valtioneuvoksen päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot. Mallinnuksien arvot 600m etäisyyksillä 

ovat optimaalisissa äänen etenemis olosuhteissa alle 45 db. 

Murskauksesta ja louhinnasta aiheutuva tärinä on vähäistä suurista etäisyyksistä johtuen. 

Heilahdus arvot räjäytystöissä ja kiinteistöjen vaurioraja-arvot (Liite 11).  

Räjäytystöistä on aina tehtävä ilmoitus lähimmille kiinteistölle.. Alueella tehdään koelouhinta jossa 

määritellään maksimi räjähdysaineen määrä yhtä irtiottoa kohden. Tarvittaessa asennetaan tä-

rinämittari työskentely ajaksi lähimmälle häiriintyvälle kiinteistölle.   

 

Kuljetukset alueelta tapahtuu pääsääntöisin arkisin klo 6.00–22.00 välillä. Liikenteestä aiheutuva 

tärinä ja melu lähimmällä kiinteistöllä Kankaantien ja Maunusuontien risteyksessä on vähäistä. 

Ajoneuvot joutuvat hiljentämään nopeutta huomattavasti risteysalueella. Kankaantiellä on raskas-

ta liikennettä, joten vaikutukset tällä tie osuudella on vähäisiä.  

 

 

4.4 Jätehuolto 

 

Toiminnasta syntyvät jätteet ja työntekijöiden talousjätteet toimitetaan asianmukaiseen käsitte-

lyyn. Koneiden huolto pyritään toteuttamaan erillisellä hallirakennuksella. Mikäli koneita joudutaan 

soranottoalueella huoltamaan, toimitetaan huoltojätteet asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. 

 



  

10 
 

4.5 Toiminnan vaikutus ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen 

 

Toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen, sillä toiminnasta 

aiheutuvat häiriöt ovat vähäisiä. Alue sijaitsee harvaan asutulla alueella ja syrjässä häiriintyvistä 

kohteista. Alueen ottosuunta suunnattu asumattomalle alueelle päin. Näin huomioidaan maise-

malliset arvot. 

 

5 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jonne kirjataan muun muassa tuotantomäärät, -

ajat, -lajikkeet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, ongelmajätetiedot sekä mahdolliset toiminta häi-

riöt ja niiden syyt. Käyttöpäiväkirjaan merkitään myös prosessin valvontaan ja aistinvaraisiin ha-

vaintoihin liittyvät toimenpiteet. 

 

Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja korjaa-

vat toimenpiteet tehdään välittömästi. 

 

Alueella olevien polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan päivittäin silmämääräisesti, minkä lisäksi 

putkien ja liitosten kunto tarkastetaan aina ennen säiliön täyttöä. Säiliöille suoritetaan määräai-

kaistarkastus 2,5 tai 5 vuoden välein, säiliöstä riippuen. 

 

 

 

 

6 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

6.1 Riskinarvio 

 

Toiminnan merkittävimmät riskit liittyvät mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin ja ne voi-

daan jakaa seuraaviin: 

 Polttoaine- tai öljyvuodot työkoneista, laitteista tai varastoalueilta 

 Liikenneonnettomuudet 

 Sortumat ottoalueella 
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 Räjäytystöistä aiheutuvat vaarat 

 

 

6.2 Toimet onnettomuuksien estämiseksi 

 

Riskejä voidaan vähentää tunnistamalla riskikohteet, ohjeistamalla niiden seuranta sekä varau-

tumalla erilaisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Työkoneiden ja laitteiden häiriöitä ja vuotoja 

voidaan ehkäistä huolloilla sekä tarkkailulla. Alueelle varataan imeytysainetta, jonka avulla mah-

dolliset öljy- tai polttoainevuodot voidaan kerätä talteen. Vuotojen torjuntaa varten koneissa on 

käytössä letkurikkoventtiilit ja imeytysmattoa. Koneet ja huoltoautot on varusteltu alkusammutus-

kalustolla tulipalon varalle. Koneiden tankkaus suoritetaan sille varatulla paikalla ja tarvittavat 

huollot suoritetaan muualla. 

 

Ajoneuvoliikenne aiheuttaa normaalin onnettomuusriskin. Alueelle tulevalle ja sieltä lähtevälle 

liikenteelle osoitetaan kulkureitit. 

 

Käytön aikana ottoalueen kaivurintauksia tarkkaillaan ja mahdollisiin sortumavaaroihin pystytään 

reagoimaan. Ottoalueella työskentelevien onnettomuuksia voidaan estää oikeilla työtavoilla rinta-

usten läheisyydessä. 

 

Toiminnan aikana asiattomien pääsy ottoalueelle estetään, jotta ulkopuolisille ei aiheudu onnet-

tomuusvaaraa. Soranottoalueen risteyksessä on lukittu puomi, jolla pyritään estämään ulkopuolis-

ten pääsy alueelle. Riskejä voidaan pienentää informaatiotauluilla, varoitusmerkeillä, sekä val-

vonnalla. 

 

Mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista ilmoitetaan tarvittaessa pelastuslaitokselle. Mikäli 

onnettomuus aiheuttaa haittaa ympäristölle, ilmoitetaan onnettomuudesta ympäristöviranomaisel-

le, jonka kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Onnettomuus- ja häiriötilanteista aiheutuvat ympä-

ristö- ja muut vahingot pyritään estämään tai rajaamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

 

 

6.3 Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana 
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Häiriön sattuessa laitoksen käyttäjä keskeyttää toiminnon ja häiriö poistetaan ennen tuotannon 

jatkamista. Jos maaperään tai pohjaveteen on päässyt jätettä tai muuta ainetta, joka saattaa ai-

heuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Tar-

peen mukaan viranomaiset hälytetään puhelimitse paikalle. 

 

 

7 MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITO 

 

 

Alueen ulkopuolinen kasvillisuus ja puusto säilyvät koskemattomina. Ottamisalueella oleva pin-

tamaa poistetaan sitä mukaa kun se on tarpeellista. Alueen maastonmuotoilu, maisemointi- ja 

viimeistelytyöt tehdään työn edistymisen mukaan tai sitä mukaa kun joillain osin aluetta käyttö-

kelpoinen kiviaines on käytetty loppuun.  

 

Alueen pohja jätetään suunniteltuun kaivutasoon tai tarvittaessa sitä ylemmäksi. Kallioalueella 

saa olla enintään 5m pystysuora  / 7:1 rintaus. Kumpareet, painanteet, luiskien taitteen ja alueen 

pohja muotoillaan lopulliseen muotoonsa alueen viimeistelytöiden yhteydessä. Jälkihoidettavalle 

alueelle luodaan alueelta kuorituilla pintamailla suotuisa metsämaan kasvualusta. Metsittymistä 

varten aluetta muotoillaan aina kun se on tarkoituksenmukaisesti muotoiltavissa. 

 

Kelpaamaton maa-aines ja pintamaakasat käytetään alueen pohjan muotoiluun ja täyttöihin sekä 

luiskien loivennuksiin ja verhoiluun. Pintavettä kerääviä ja metsittymistä haittaavia kuoppia ja 

lammikoita ei alueelle anneta muodostua. Alueelle kertyneet kivet, lohkareet ja kivikasat käyte-

tään mursketuotteiden valmistukseen. Alueen viimeistely- ja siistimistyöt tehdään pohjaveden 

puhtautta vaarantamatta. 

 

 

Ottamistoiminnan päätyttyä kokonaan muotoillaan viimeistelemättömät alueet välittömästi. Maas-

tonlopputilanne on esitetty liitteessä  3 ja 4. Alue palautetaan ottamisen päätyttyä metsätalous-

maaksi. Alue annetaan metsittyä luontaisesti. Tarvittaessa taimikkoa harvennetaan tai täydenne-

tään metsänhoidollisin toimin asianmukaisen metsikön aikaansaamiseksi. 

Kallioalueella rintauksen alapuolelle tehdään 1 : 3 luiska noin 4m korkeuteen saakka. Välitasan-

teille ajetaan pintamaata metsittymisen edistämiseksi. Ylimmän pystysuoran / 7 : 1 kallio rintauk-

sen päälle tehdään pysyvä kiinteä aita. 



  

13 
 

Kun alue on viimeistelty, pidetään alueella katselmus luvanhaltijan ja asianomaisen ympäristövi-

ranomaisen kanssa. 

  

Maa-ja kallioainesten ottamistoiminnassa, alueen maisemoinnissa ja jälkihoidossa noudatetaan 

kulloinkin voimassa olevia yleisiä turvallisuus ohjeita ja – määräyksiä sekä ympäristöohjeita, jotka 

koskevat maa-ainespaikoilla tapahtuvaa kiviainesten ottoa, jalostusta ja käyttöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 KUULEMISET JA LAUSUNTOPYYNNÖT 

 

Neuvottelussa 9.2.2022 sovitut asiat otettu huomioon luvassa. 

Lisä liitteinä melumallinnus, lista naapureista ja yleiskartta. 

 

 

 

Joensuu 6.4.2022 

 

MIKKO VATANEN 

Mikko Vatanen 
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Suojelumääräys:
Kohteen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuuri-

historialliset arvot. Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon riittävät suoja-alueet ja kohteen liittyminen 
maisemaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto Museovirastolta.

RAKENNUSSUOJELUKOHDE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennukset lähiympäristöineen. Kohteet voivat olla rakennussuojelulain nojalla suojeltuja tai 

maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita sekä asetuksessa valtion omistamien rakennusten suojelusta 
(480/1985) tarkoitettuja alueita tai kohteita sekä kirkkolailla suojeltuja kohteita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 

kulttuuriarvojen sekä ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa on 
otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.

MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ / TIE (ma/kv = valtakunnallinen ja ma/km= maakunnallinen)
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät Niskapietilän museotie ja Sarajärven maantie. 

Suunnittelumääräys:
Alueelle tehtävien toimenpiteiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava 

merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

SUVOROVIN KANAVAREITTI
Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä ylimaakunnallinen kanavareitti, jolla sijaitsee Kukonharjun, Telataipaleen, Käyhkään ja 

Kutveleen kanavat. 

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon, että rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden 

erityisten ympäristöarvojen säilyminen turvataan. 

SALPALINJA
Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja -linnoitusketjun rakenteita.

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.

MUINAISMUISTOVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen Kuurmanpohjan muinaismuistovyöhyke, jolle sijoittuu merkittäviä muinaisjäännöksiä. Alue on erityinen vyöhyke, 

jolta on löytynyt vanhimpia Suomesta löytyneitä muinaismuistoja. Kaikki muinaismuistot, myös vielä löytymättömät, on suojeltu muinaismuistolailla 
(295/1963).

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi niiden riittävät suoja-alueet ja 

kohteen liittyminen maisemaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa alueelle on pyydettävä lausunto Museovirastolta.

Luonnonympäristö ja luonnonvarat
ARVOKKAAT GEOLOGISET MUODOSTUMAT

                 ge/h

ARVOKAS HARJUALUE ge/h
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet sekä Etelä-Karjalan harjuluontotutkimuksissa 

maakunnallisesti merkittäviksi todetut alueet, joilla mahdollisesti on MaL 3§:n mukaisia arvoja.

           ge/k

ARVOKAS KALLIOALUE ge/k
Merkinnällä osoitetaan, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

merkittäviksi todetut alueet, joilla mahdollisesti on MaL 3§:n mukaisia arvoja.

          ge/m

ARVOKAS MOREENIMUODOSTUMA ge/m
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat, joilla mahdollisesti on MaL 3§:n mukaisia arvoja.

Suunnittelumääräys: ge/h, ge/k, ge/m:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 

tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa  on kokonaisuuden ohella otettava huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt suojeluarvot. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. Alueilla, joille 
on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ympäristöhallinnon luokituksen mukaisesti I tai II -luokan pohjavesialueita.

Suunnittelumääräys:
Alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta vaarannu. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-

lussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE / KOHDE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset Natura 2000 -verkoston alueet, joiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta on 

säädetty LSL 65 ja 66 §:ssä.

Suunnittelumääräys:
Luonnonsuojelulain perusteella alueelle tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintu- ja luonto-

direktiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu Natura 2000 -verkostoon.

RANTOJENSUOJELUOHJELMAN ALUE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman alueet. (Valtioneuvoston 20.12.1990 tekemä periaatepäätös valtakunnallisesta 

rantojensuojeluohjelmasta). Päätöksen mukaan maamme arvokkaimmat rannat säilytetään rakentamattomina, nykytilassa ja arvokkaina luonnonalueina.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Merkinnällä osoitetaan Suur-Saimaan arvokkaat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät aluekokonaisuudet.

Suunnittelumääräys:
Alueen käyttöä suunniteltaessa on turvattava luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden  alueiden säilyminen. Alueelle ei saa suunnitella 

toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan 
alueen mahdolliset suojelun toteuttamistavat.

TURVETUOTANTOALUE
Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Suunnittelumääräys:
Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus 

koko naiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varata riittävät suojaetäisyydet suunni-
teltaessa herkkiä toimintoja, kuten asumista ja loma- ja vapaa-ajantoimintoja turvetuotantoalueiden läheisyyteen.

MAA-AINESTEN OTTOON SOVELTUVA ALUE
Merkinnällä osoitetaan maa-aineslain piiriin kuuluvia maa-ainesten ottamiseen soveltuvia alueita, joiden osalta on selvitetty pohjavedenhankinnan 

sekä aluerakenteen ja luonnon- ja maisemansuojelun tavoitteiden ja ottotoiminnan yhteensopivuus.

LUONNONSUOJELUALUE / -KOHDE
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Niitä ovat valtioneuvoston hyväksymien 

suojeluohjelmien alueet ja muut luonnonsuojelualueet. sekä Natura 2000 -ohjelman alueita mikäli päätösten yhteydessä on toteuttamiskeinoksi 
esitetty luonnonsuojelulakia. Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu myös yksityismaille perustettuja maakunnallisesti merkittäviä suojelualueita. 

Suunnittelumääräys:
Luonnonsuojelualueeksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja ympäristö-

arvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.

NATURA- JA LUONNONSUOJELUKOHDE
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja ja samalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita tai 

alueita, joiden osoittaminen alueena ei mittakaavan vuoksi ole mahdollista. 

Suunnittelumääräys:
Natura- ja luonnonsuojelualueeksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja 

ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.

VESIALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ SUOJELUARVOJA
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti arvokkaat lintukosteikot.

Suunnittelumääräys:
Erityistä suojelua osoitetuille vesialueille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät alueen luonto- ja ympäristöarvoja.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita sekä luonnontilaisia soita, joilla kulttuuri-, luonnonmaisema- ja luontoarvoihin sekä 

ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin. 

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset, mutta huomiota tulee kiinnittää 

todettujen ympäristöarvojen säilyttämiseen ja edellytysten parantamiseen. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää rakentamista.

Liikennejärjestelmä

LIIKENTEEN JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan liikenteen ja logistiikan kehittämisen kannalta tärkeä alue. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, 

päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. 

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota logistisen vyöhykkeen jatkumiseen Pelkolan rajanylityspaikalle asti. 

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Yhteystarve osoittaa liikennejärjestelmän kehittämisen tarpeen päätepisteiden välillä. Merkinnällä osoitetaan tieliikenneyhteyden kehittämistarve 

sekä tieliikenteen yhteystarve vesistön yli.

RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävän uuden raideyhteyden yhteystarve.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

RAUTATIELIIKENTEEN ALUE / RATAPIHA
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät ratapiha-alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja varastointiin ratapiha-

alueella. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ratapiha-alueen tulevaisuuden kehittämistarpeet sekä niistä ympäröivälle 
alueelle kohdistuvat melu-, tärinä- ja estevaikutukset.

LIIKENNETERMINAALI / MATKAKESKUS
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien matkaterminaalien sijainti. 

SEUDULLINEN HENKILÖLIIKENNEASEMA
Merkinnällä osoitetaan kehitettävät seudulliset henkilöliikenne-/taajamajuna-asemat. Jurvalan Luumäen aseman merkintä sisältää henkilöliikenteen 

lisäksi tavaraliikennetoimintaa.

LENTOLIIKENTEEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan lentotoiminnoille varattu alue. Alueella on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varautua lentokentän kehittämiseen ottaen huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu ja päästöt 

sekä lentokentän aiheuttamat rajoitukset. Lentokentän maankäytön paineiden kasvaessa tai lentotoiminnan kehittyessä alueelle tulee laatia 
ajankohtainen meluselvitys.

LENTOASEMA TAI -KENTTÄ
Merkinnällä osoitetaan Lappeenrannan ja Immolan lentokenttätoiminta ja lentotoiminan kehittäminen. Lentoaseman tai -kenttäalueen tarkka sijainti 

ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

VESILIIKENTEEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät vesiliikenteen alueet ja satama-alueet. Vesiliikenteen alueiksi on merkitty Saimaan kanava ja 

Mustolan satama.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon Saimaan kanavan kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien 

maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin 
ratkaisuin sekä huolehdittava soveltuvuudesta ympäristöön.

SATAMA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudulliset venesatamat sekä teollisuuslaitoksiin liittyvät satama-alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n 

mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys:
Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve 

voidaan arvioida.

VENESATAMA
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät pienvenesatamat. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve 

voidaan arvioida.

MOOTTORITIE
Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetiet. Alueella voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

KAKSIAJORATAINEN PÄÄTIE TAI -KATU
Merkinnällä osoitetaan kaksiajorataiset päätiet ja -kadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE
Merkinnällä osoitetaan merkittävästi parannettavat kaksiajorataiset päätiet ja -kadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys:
 Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa 

tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.  

VALTA- TAI KANTATIE 
Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan muut valta- ja kantatiet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
 Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa 

tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.  

vt > yt, yt>st
TIELUOKAN MUUTOS

Merkinnällä osoitetaan tien uuden linjauksen tai yhteyden vuoksi tieluokan muuttuminen.  Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamis-
rajoitus.

Suunnittelumääräys: 
Kolmikannan rajanylityspaikalle johtava yhdystie (Kasuri – valtakunnanraja -maantie 4012) on mahdollista muuttaa seututieksi sen jälkeen, kun 

Parikkalan rajanylityspaikka on avautunut pysyvästi henkilöliikenteelle.

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU
Merkinnällä osoitetaan seututiet ja pääkadut. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- ja yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa 

määrittää pää- ja kokoajakaduiksi. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys: 
Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa 

tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU, UUSI
Merkinnällä osoitetaan uudet toteutettavat seututiet ja pääkadut. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

YHDYSTIE TAI KOKOOJAKATU
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä sekä matkailun ja virkistyksen merkittäviä kohteita ylempi-

luokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- ja yhdystiet voidaan 
alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- ja kokoojakaduiksi.

ERITASOLIITTYMÄ
Merkinnällä osoitetaan toteutetut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Tiealueella on voimassa MRL 33 

§:n mukainen rakentamisrajoitus.

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA    
MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus   24.5.2010
Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto  9.6.2010
Ympäristöministeriö 21.12.2011

MAAKUNTAKAAVA-ALUEEN RAJA
Suunnittelumääräykset:
Natura 2000 -verkosto

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden 
ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai 
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohja-
olosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.  Alueiden käyttöä suunniteltaessa tulee myös huolehtia siitä, ettei Natura-aluei-
den ulkopuolisilla toiminnoilla ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden luonnonarvoihin kuten esim. lajiston kulkuyhteyksiin, mikroilmastoon ja 
vesitalouteen.  Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että maankäytön kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto- 
ja maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. 

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit. Saimaan rantavyöhykkeiden ja saarten maankäytön 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason N60+78,00m alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa 
ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvakorkeudet. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee huomioida myös sadevesien 
vaikutukset maa-alueilla (hulevesitulvat). Tulvadirektiivin (2007/60 EY) edellyttämät tulvariskien hallintasuunnitelmat tulee ottaa huomioon raken-
teiden ja toimintojen suunnittelussa tulvadirektiiviin perustuen määrätyillä merkittävillä tulvariskialueilla.

Liikennejärjestelmä
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu ja päästöt sekä tärinä. Liikenneväylien suunnittelussa tulee 

ottaa myös huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston liikkuminen.

Melu 
Liikenneväylien, lentokenttien, teollisuusalueiden, ampuma-alueiden ja muiden melua tuottavien toimintojen melualueet tulee ottaa huomioon ja ne 

tulee selvittää, kun ympäröiviä alueita kaavoitetaan. Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon se, ettei melulle herkkää maankäyttöä, 
kuten asutusta, kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta ilman riittävää meluntorjuntaa alueille, joissa alueen melutaso ylittää valtioneuvoston melutason 
ohjearvot (Valtioneuvoston periaatepäätös melutorjunnasta 2006).

Aluerakenne ja keskusverkko

KASVUKESKUSALUEEN LAATUKÄYTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan keskeinen työssäkäynti- ja kasvukeskusalue. Laatukäytävä on kasvukeskusalueen yhdyskuntarakennetta 

kokoava vyöhyke ja maakunnan painopistealue. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon 
määrittelee aluevarausmerkintä tai laatukäytävän sisällä oleva pienempi kehittämiskohdemerkintä. 

Suunnittelumääräys: 
Laatukäytävän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä ja eheyttämällä 

olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sekä turvata toimivat ja turvalliset liikenneväylät ja -yhteydet. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata 
pitkän tähtäimen maankäytölliset kehittämistarpeet, turvata joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuudet 
sekä pyrkiä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä edistämään joukko- ja kevyenliikenteen edellytyksiä ottaen 
huomioon virkistys ja matkailu. Keskeisillä taajama-alueilla käytöstä poistuneiden alueiden uudistamista ja saneerausta tulee suunnata asumiseen 
ja lähipalveluihin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon rantojen viheralueita säilyttävä ja viheryhteyksiä mahdollistava 
rakentaminen sekä luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen.

KAUPUNKI- / TAAJAMARAKENTEEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän taajamarakenteeseen liittyvät osa-alueet, joissa on erityistä painetta tarkastella ja suunnitella aluetta 

toiminnallisena kokonaisuutena. Merkinnällä tarkennetaan laatukäytävän keskuksien suunnittelutavoitteita.  Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä 
osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että kohdealueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut 

eheyttävät kaupunki-/taajamarakennetta ja ne antavat hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen ja lähipalveluiden 
toteutumiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä suunniteltaessa on turvattava riittävät lähivirkistysalueet.

SEUTUKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan seutukeskusten liikenne-, asuin-, työpaikka-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisen vyöhykkeet, joille kohdistuu seu-

dullisesti merkittäviä maankäytöllisiä tarpeita. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät 

seutukeskuksen taajama- ja palvelurakennetta ja tukevat olemassa olevaa infraa. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee turvata pitkän tähtäyksen 
maankäytölliset kehittämistarpeet sekä joukko- ja kevyeen liikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuudet sekä riittävät 
virkistysalueet ja -yhteydet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että 
taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan sekä otetaan huomioon 
nykyinen vesistöjen kuormitus ja sietokyky.

KUNTA- / ALUEKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan keskeisten kunta-/aluekeskusten liikenne-, asuin-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisvyöhykkeet. Alueilla, joilla on 

aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää taajamarakenteen eheyttämistä. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää toiminnallisesti ja 

taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskustaksi tukien olemassa olevaa infraa ja muodostaen laadukasta asuin- ja palveluympäristöä sekä 
taata riittävät virkistysalueet ja -yhteydet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä 
niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan sekä otetaan 
huomioon nykyinen vesistöjen kuormitus ja sietokyky.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat 

rakentamisalueet. Merkintä sisältää tarvittavat taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon 
alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla 

tukien olemassa olevaa infraa. Suunnittelussa tulee myös edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 
hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että 
taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan sekä varmistetaan sisäisten 
puisto- ja virkistys- sekä muiden vapaa-alueiden riittävyys.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan Ylämaan, Vainikkalan, Nuijamaan, Kuukanniemen, Jurvalan, Asemanseu dun, Akonpohjan ja Niukkalan taajamien sijainti. 

Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hyvään rakennustapaan, tasapainoisen taajamakuvan toteuttamiseen, monipuolisen palvelu-

rakenteen edistämiseen ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen.

RAKENNETTA TIIVISTÄVÄ TAI UUSI ASUNTOVALTAINEN ALUE
Ar-merkinnällä on osoitettu pitkällä aikavälillä toteutettavia asutusrakennetta eheyttäviä ja tiivistettäviä sekä uusia tulevaisuuden asumisen 

laajenemisalueita.

Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentamisalueet ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että alueen omaleimaisuus ja 

viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös  maa- ja 
metsätalouden toimintaedellytykset sekä nykyinen vesistöjen kuormitus ja tulva-alueet. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon taloudellisuus, 
peruspalvelujen saavutettavuus, rakentamiskelpoisuus, energiatalous ja suoritettujen kunnallisteknisten investointien mahdollisimman suuri 
hyödyntäminen. Myös virkistysalueiden riittävyys ja turvaaminen taajamissa ja Saimaan rannoilla, maaseudun kulttuurimaisemien suojelu sekä 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet tulee ottaa suunnittelussa huomioon. 

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten kaupan, palvelujen, hallinnon, asumisen ja muiden toimintojen yleispiirteinen sijainti. Merkinnän 

osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutuksiltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluita. Keskustatoimintojen 
alue sisältää tarvittavat liikennealueet, puistot sekä viheralueet ja -vyöhykkeet.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasa pai-

noi suuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunniteltaessa on 
varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen 
lähikauppojen säilymiseen. Lappeenrannan keskustan kehittäminen vt 6:n eteläpuolella tulee suunnitella siten, ettei palvelujen saatavuus merkit-
tävästi heikenny nykyisellä pohjoispuoleisella keskusta-alueella. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä huomiota tulee kiinnittää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten ominais-
piirteiden säilyttämiseen ja vapaa-ajan palvelujen sekä virkistysarvojen turvaamiseen. Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä 
joukkoliikenteen laatua ja sujuvuutta tulee kehittää.

LAATUKÄYTÄVÄÄN KUULUVA ALUEKESKUS
Merkinnällä osoitetaan laatukäytävän alueelle sijoittuvat Sammonlahden, Lauritsalan, Joutsenon ja Taipalsaaren sekä Ruokolahden Rasilan 

aluekeskukset.

KUNTAKESKUS / ALUEKESKUS
Merkinnällä osoitetaan Savitaipaleen, Luumäen ja Parikkalan seutukeskukset sekä Lemin, Suomenniemen ja Rautjärven kunta-/aluekeskukset. 

Suunnittelumääräys (cl, c): 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskusta-

palvelujen tarjontaan sekä lähikauppojen säilymiseen. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutukseltaan niihin verrattavia 
kaupallisia palveluita, kun kunta pystyy sen yleis- ja asemakaavassa erikseen perustelemaan ja arvioimaan niiden vaikutukset maankäyttö- ja 
rakennuslain edellyttämällä tavalla.

KYLÄALUE (at/mv, at/ma, at/mk)
Merkinnällä osoitetaan liikenneyhteyksiltään hyviä ja palvelutasoltaan vaihtelevia kehittyviä maaseudun kyliä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että kylän omaleimaisuus 

ja viihtyisyys vahvistuvat. Tulee myös huolehtia, että arvokkaat maiseman ja ympäristön ominaispiirteet säilyvät ja luonto- ja kulttuuriperintöarvojen 
säilyminen turvataan. Asumisen ohella suunnittelussa on tuettava alueen luonteeseen soveltuvan elinkeinotoiminnan sijoittumista sekä parannettava 
kylän elinvoimaisuuden edellytyksiä, varmistettava kylien liikenneyhteydet päätieverkkoon ja selvitettävä yhteisen vesihuollon sekä uusiutuvan 
energian käyttö- ja toteuttamismahdollisuudet.

 Merkinnällä osoitetaan matkailu- ja virkistyspainotteinen kyläalue, jonka suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon   
 erityisesti matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittäminen. 

 Merkinnällä osoitetaan kulttuuripainotteinen kyläalue; alueen toteuttamisessa otetaan erityisesti huomioon alueen maiseman ja   
 kulttuuri historian arvot mm. kirkkoympäristöt.

 Merkinnällä osoitetaan muu kehittyvä kyläalue, jonka kehittämisen painopiste on elinvoimainen maaseutuasuminen.    
 Vähimmäistavoitteena on olemassa olevien palvelujen säilyminen.

ASUMISEN LAAJENEMISSUUNTA
Merkinnällä osoitetaan asumisen suositeltavat laajenemissuunnat.

Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota olemassa olevan infran hyödyntämiseen ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen.

 
Elinkeinot, kauppa ja palvelut

RAJAPALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajalla tapahtuvien toimintojen kehittämistarpeita. Alueilla, 

joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. Merkinnän tavoitteena on osoittaa 
rajanylityspaikkojen rajapalveluiden ja liikennejärjestelyiden kehittäminen molemmin puolin rajaa käsittävänä kokonaisuutena. 

Suunnittelumääräys: 
Alueelle palveluja suunniteltaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen 

tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne huomattavan maaraja-
aseman ympäristön laatuvaatimuksiin.

TUOTANNON JA PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnan merkittävät, pitkällä aikavälillä toteutettavat tuotannon ja palveluiden aluekokonaisuudet.

Suunnittelumääräys: 
Kohdealueiden kehittämistä tulee suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, luonnon- ja elinympäristö, liikenteelliset tekijät sekä 

maisemalliset ja visuaaliset tekijät. Alueiden toteuttaminen tulee aloittaa vasta sitten, kun olevat tuotantotoiminnan ja palvelujen alueet ovat tiivis-
tyneet tai erityistä tarvetta alueiden toteuttamiseen syntyy.

RAKENNUSKIVITUOTANNON JA -PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan merkittävät Ylämaan rakennuskiviteollisuuden kehitettävät aluekokonaisuudet.

Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon vaikutukset luonto- ja maisema-arvoihin sekä ympäristöön kohdistuviin häiriöihin.

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävien MRL 114 §:n mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin 

rinnastettavien myymäläkeskittymien sijaintia.

Suunnittelumääräys:
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa, mitoituksessa ja kaupan luonteen määrittelyssä on otettava huomioon 

kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja Venäjältä suuntautuvaan ostovoimaan vastaaminen niin, etteivät tehtävät 
toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saatavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
erityisesti kaupan kytkeytyminen yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin ja niiden liittymiseen pääväyliin.  Alueen maan-
käyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ, JONKA VAIKUTUS KOHDISTUU SEUDULLISEEN OSTOVOIMAAN  
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävien MRL 114 §:n mukaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin 

rinnastettavien myymäläkeskittymien sijaintia.

Suunnittelumääräys: 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa, mitoituksessa ja kaupan luonteen määrittelyssä on otettava huomioon seudun 

palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen niin, etteivät tehtävät toimenpiteet merkittävästi heikennä palvelujen saatavuutta keskustoissa ja 
seudun muissa osissa. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti kaupan kytkeytyminen yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen sisäisiin 
liikennejärjestelyihin ja niiden liittymiseen pääväyliin. Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Alueelle 
toteutettava vähittäiskaupan kerrosala voi olla enintään 5 000 kerrosneliömetriä.

JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien julkisten palveluiden ja hallinnon alueet ja kohteet.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävien alueiden turvaaminen toimintojen laajenemis- ja liikennetarpeisiin sekä kiinnittää 

huomiota kaupunkikuvan tasapainoisuuteen, liikenteen toimivuuteen sekä kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.

TUOTANTOTOIMINNAN JA PALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ympäristöhäiriöttömiä tuotantotoiminta- ja palvelualueita. 

Suunnittelumääräys:
Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varastointia, toimistoja, logistiikan alueita sekä alueelle soveltuvia 

palveluja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota rakenteeseen sopeutuvan, laadukkaan ja tasapainoisen 
työpaikka- ja palveluympäristön toteuttamiseen, rakennettavan ympäristön hyvään laatuun, tienvarsinäkymiin, toteuttamisjärjestykseen ja 
ajoitukseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sujuvat sekä toiminnalliset liikenneyhteydet pääväyliin, taajamiin ja 
asutukseen. Alueiden kehittämistä tulee suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, maisema-arvot sekä luonnon- ja elinympäristö.

TUOTANTOTOIMINNAN JA PALVELUIDEN ALUE, JOLLA VOI OLLA YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA  
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ympäristöhäiriöitä sisältäviä tuotantotoiminta- ja palvelualueita. 

Suunnittelumääräys:
Alueelle saadaan sijoittaa tuotantotoimintaa ja varastointia, toimistoja, logistiikan alueita sekä alueelle soveltuvia palveluja. Alueen yksi tyis-

kohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota rakenteeseen sopeutuvan, laadukkaan ja tasapainoisen työpaikka- ja pal velu ympäristön 
toteuttamiseen, rakennettavan ympäristön hyvään laatuun, tienvarsinäkymiin, toteuttamisjärjestykseen ja ajoitukseen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sujuvat sekä toiminnalliset liikenneyhteydet pääväyliin, taajamiin ja asutukseen. Alueiden kehittämistä tulee 
suunnitella harkitusti ottaen huomioon pohjavedet, maisema-arvot sekä luonnon- ja elinympäristö.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVIEN TEOLLISUUSTOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ympäristövaikutuksia aiheuttavat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet 

mukaan lukien puutavaran vesivarastointialueet. Merkintää on käytetty osoittamaan tärkeitä teollisuusalueita, joille voidaan sijoittaa taajamatoimintojen 
yhteyteen soveltumattomia teollisuustoimintoja.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Mikäli 

alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista 
aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. 

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei toiminnalla aiheuteta haitallisia vaikutuksia veden laatuun ja vesistön ominaisuuksiin 
tai pohjavesiolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen luonnonarvoja ja lähialueen elinympäristöä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. 

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE, JOLLA ON / JOLLE SAA SIJOITTAA VAARALLISIA KEMIKAALEJA VALMISTAVAN TAI VARAS-
TOIVAN LAITOKSEN

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevien laitosten sijaintipaikkojen alueet, joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia.

Suunnittelumääräys:
Vaarallisia kemikaaleja valmistavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat tulee ottaa huomioon maankäytön 

suunnittelussa niin, että ne sijoittuvat riittävälle etäisyydelle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista sekä luonnon kannalta herkistä alueista.

KAIVOSTEOLLISUUDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan olemassa olevien laitosten sijaintipaikkojen alueet, joille saa sijoittaa kaivostoimintaan ja sen jatkojalostukseen liittyviä 

teollisuuslaitoksia ja joilla voidaan harjoittaa kaivostoimintaa myös maanalaisesti.

Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnan vaikutukset alueen taajamarakenteeseen ja asutukseen sekä mahdolliset 

pöly- ja tärinä- yms. vaikutukset ympäristöön.

Matkailu ja virkistys

MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyspalveluiden kehittämisen kannalta merkittäviä ja ympäristöltään vetovoimaisia vyöhykkeitä, 

joilla on edellytykset kehittyä monipuolisiksi matkailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiksi. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä 
maaseutuelinkeinoihin, asumiseen ja maaomistukseen liittyviä rajoituksia. Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin. Alueilla, 
joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, 

rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Taipalsaaren Sarviniemen 
matkailun kehittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon Taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen toimintaedellytysten turvaaminen.

LUONTOMATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan luontomatkailun kehittämisen kannalta merkittäviä, vetovoimaisia ja luonnonympäristöltään monipuolisia vyöhykkeitä, 

joilla on edellytykset kehittyä verkottuneiksi luotomatkailun ja vapaa-ajan kokonaisuuksiksi. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä 
maaseutuelinkeinoihin, asumiseen ja maaomistukseen liittyviä rajoituksia eikä se rajoita metsästyksen harjoittamista näillä alueilla. Metsätalouden 
harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys:
Luontomatkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontomatkailun edellytysten 

turvaamiseen, alueen virkistys- ja suojelualueiden hoidon- ja käytön suunnitteluun, eri toimintojen verkostomaiseen kytkemiseen reitistöin sekä 
maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukemiseen. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että otetaan huomioon alueen 
asutus ja elinkeinot ja luontomatkailun sekä virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin 
niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Vyöhykkeen kehittämistarpeet tulee selvittää yksityiskohtaisemmalla 
suunnitelmalla.

SUUR-SAIMAAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan keskeisen Suur-Saimaan kehittämisen vyöhyke, jolla on myös ylimaakunnallisia kehittämistarpeita. Merkinnästä ei 

aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä maaseutuelinkeinoihin ja asumiseen liittyviä rajoituksia. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys: 
Suur-Saimaan kehittämisen kohdealueen käytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonto- ja virkistysmatkailun sekä vesiliikenteen 

edellytysten turvaamiseen, alueen virkistys- ja suojelualueiden hoidon- ja käytön suunnitteluun, eri toimintojen verkostomaiseen kytkemiseen reitistöin 
sekä maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukemiseen. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että luontomatkailun 
sekä virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia 
myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.

KEHITETTÄVÄ VESIALUE
Merkinnällä osoitetaan vesien moninaiskäytön kannalta merkittävät vesistöalueet ja pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja 

jotka ovat tai voivat olla yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä. Merkinnän osoittamilla alueilla on erityisiä alueidenkäytön ohjaustarpeita.

Suunnittelumääräys:
Kehitettävälle vesialueelle rantavyöhykkeet mukaan lukien on tarvetta laatia vesistöalueen kehittämissuunnitelma, jonka päätavoitteena on 

veden laadun ja luonto- ja ympäristöarvojen turvaaminen sekä virkistyksen, matkailun ja elinkeinojen kehittäminen ja yhteensovittaminen alueen 
arvoihin. Erityistä suojelua vaativan vesistön alueella tulee suunnittelussa sovittaa yhteen vesistöalueiden käyttö ja vedenhankintaan liittyvät 
tarpeet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toimenpiteissä on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä 
vedenhankintaan vaaranneta.

MATKAILUN KEHITTÄMISKOHDE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. Matkailukohdemerkintä osoittaa tehokasta 

matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää merkittäviä rakennuksia, laitteita tai muuta matkailua tukevaa rakennetta.

Suunnittelumääräys:
Kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvot, vesiensuojelu sekä vesistöjen mahdollisuudet 

matkailun kehittämisessä. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota alueen ja rakenteiden omaleimaisuuteen, ympäristöön sopivuuteen sekä visuaaliseen ilmeeseen.

LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISKOHDE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät luontomatkailupalvelukohteet. Luontomatkailun kohdemerkintä osoittaa 

kohdetta, joka voi sisältää luontomatkailua palvelevia rakennuksia, laitteita tai muuta luontomatkailua tukevaa rakennetta.

Suunnittelumääräys:
Kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema- sekä kulttuuriarvot ja niiden mahdollisuudet luonto matkailun kehittämisessä. 

Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen ja rakenteiden 
ympäristöön sopivuuteen sekä liikennejärjestelyihin.

VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan virkistyksen ja retkeilyn kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät sekä verkostojen osana toimivat kohteet. Ne 

voivat sisältää virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia, laitteita tai muuta virkistystä ja retkeilyä tukevaa rakennetta. Merkinnällä osoitetaan myös 
veneilyverkostojen osana toimivat merkittävät retkisatamat. Kohteessa on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Kohteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon olemassa oleva virkistys- ja vesitieverkosto, saavutettavuus, luonto-, maisema- sekä kulttuuri-

arvot. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös niiden mahdollisuudet alueen 
matkailupalveluihin yhdistämisessä ja verkostoitumisessa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen ja rakenteiden 
ympäristöön sopivuuteen sekä liikennejärjestelyihin.

MATKAILUN KEHITTÄMISVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan kehittämisväylät, joihin kohdistuu ylimaakunnallisia matkailun kehittämistarpeita. 

Suunnittelumääräys:
Kehittämisen tavoitteena on sekä liikenneyhteyksien että palvelujen kehittäminen yhteistyönä, jossa otetaan huomioon alueen virkistys-, luonto-, 

maisema- ja kulttuuriarvojen mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Matkailun kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota eri toimintojen 
verkostomaiseen kytkemiseen sekä maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukemiseen. 

VIHERYHTEYSTARVE / EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja 

seudullisia yhteystarpeita. Merkinnästä ei aiheudu maa- ja metsätalouteen eikä maaseutuelinkeinoihin ja asumiseen liittyviä rajoituksia.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava ulkoilu- ja retkeilypolkujen jatkuvuudesta virkistys-, luonto-, matkailu- ja palvelualueiden 

välillä sekä otettava huomioon lähialueen kansallispuistoihin liittyvät yhteydet sekä se, että yhteystarpeiden merkitys eläinlajien liikkumisalueena 
ei heikenny. Viheryhteyksiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon alueen maisema-arvot, arvokkaiden 
luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet myös liikenneväylien suhteen.

VESILIIKENTEEN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset vesiliikenteen kehittämiseen liittyvät yhteystarpeet, uudet kanavat, merkittävät ruoppaukset ja muuten kehitettävät 

vesitieyhteydet. 

Suunnittelumääräys:
Yhteystarpeen suunnittelussa on varmistettava, ettei yhteystarpeen toteuttaminen aiheuta ympäristölle merkittäviä haittoja. Kehittämistarpeet 

sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja 
vaaranneta. Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan 
inventoinnin tarve voidaan arvioida.

MOOTTORIKELKKAREITIN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan ohjeellisen moottorikelkkareittiväylän yhteystarpeet. Yhteystarvemerkinnät näyttävät yleispiirteisen reitin kulkusuunnan. 

Reitin toteuttamiseksi tarvitaan yksityiskohtainen suunnitelma. Maakuntakaavamerkinnät eivät estä alueen käyttöä muuhun toimintaan.

Suunnittelumääräys:
Reittien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen asutus sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset. Lisäksi 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että reitit sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin 
niitä vaarantamatta. Moottorikelkkareittien yksityiskohtaisemmista suunnitelmista tulee pyytää lausunto voimajohdon omistajalta.

POLKUPYÖRÄREITIN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan tärkeät polkupyöräreittien yhteystarpeet.

KEHITETTÄVÄ MATKAILU- JA MAISEMATIE
Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet ja ylimaakunnalliset matkailutieyhteydet.

Suunnittelumääräys:
Matkailuteiden jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvot sekä niiden mahdollisuudet 

matkailun kehittämisessä. Matkailuteitä kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota myös matkailuteiden ylimaakunnallisiin yhteyksiin.

MATKAILUPALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, 

lomakyliä ja hotelleja, urheilu- ja virkistystoimintoja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja. 

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, raken nus-

perintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan osoittaa alueen luonteesta riippuen matkailu-, virkistys- ja urheilupalvelujen lisäksi 

vapaa-ajan/pysyvää asutusta.

URHEILU- JA MATKAILUPALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä urheiluun ja matkailuun tarkoitettuja alueita. Alueella voimassa MRL 33 §:n 

mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-,  maisema- , rakennusperintö- 

ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.

VIRKISTYS- JA ULKOILUALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita. Alueella voimassa MRL 33 §:n 

mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueen kehittämistarpeet sovitetaan yhteen virkistysreitistöihin ja alueen 

luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan urheiluun ja virkistykseen tarkoitettuja pääosin urheilua palvelevia maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä alueita 

kuten laskettelu- ja hiihtokeskuksia ja golfkenttiä. Alueella voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata urheilu- ja virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen hyvä saavutettavuus sekä 

luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot. Tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja 

seudullisesti merkittäviä. Merkinnällä osoitetaan saariston ja järvialueen veneretkeilyyn liittyvät ulkoilukohteet sekä retkeilyn kannalta tärkeät 
alueet maakunnallisten ja seudullisten reittien varrella. Merkintää käytetään myös alueilla, jotka sijaitsevat suurten ihmismäärien kannalta 
saavutettavuudeltaan hyvillä alueilla, esimerkiksi taajamien läheisyydessä. Alueen pääkäyttötarkoitus on edelleen maa- ja metsätalous. 
Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilu-

mahdollisuuksia ja toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polut ja 
ulkoilureitit sekä niihin liittyvät levähdys- ja tukialueet. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta 
palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää rakentamista.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA SEKÄ ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun sekä ympäristönarvojen kannalta 

maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. Metsätalouden harjoittaminen alueella perustuu metsälakiin.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset, mutta huomiota tulee kiinnittää 

todettujen ympäristöarvojen säilyttämiseen ja edellytysten parantamiseen. Edellä mainitut seikat tulee ottaa huomioon alueen ulkoilureittien ja 
-alueiden suunnittelussa. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi 
olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää rakentamista.

RETKEILYREITTI E-10
Merkinnällä osoitetaan kaukovaellusreitti E-10 ja sen jatkuvuus maakunnan läpi kulkevana kansainvälisenä retkeilyreittinä. Merkintä on ohjeellinen.

RETKEILY- / ULKOILUREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät retkeily- ja ulkoilureitit sekä kehitettävät reitistöt. Merkintä on ohjeellinen.

MELONTAREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät melontareitit sekä kehitettävät reitistöt. Merkintä on ohjeellinen.

MELONTAREITTI, UUSI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät uudet melontareitit. Merkintä on ohjeellinen.

POLKUPYÖRÄREITTI
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät polkupyöräreitit ja niiden jatkuvuus ylimaakunnallisena.

Suunnittelumääräys (retkeilyreitti E-10, retkeily- / ulkoilureitti, melontareitti, melontareitti uusi, polkupyöräreitti ja polkupyöräreitin 
yhteystarve):

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä 
sekä erityisesti turvattava E-10 reitin maakunnallinen ja ylimaakunnallinen jatkuvuus. Reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa 
olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia sekä maakunnassa olevia arvokkaita luonto-, maisema- ja kulttuurinähtävyyksiä sekä alueen 
palveluja ja ottamaan huomioon alueen asutus sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset. Lisäksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on huolehdittava siitä, että reitit sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Tulee huolehtia myös 
siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta.

MOOTTORIKELKKAREITTI 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen maakunnallinen moottorikelkkareitti, joka liittyy ylimaakunnalliseen verkostoon. Reitin toteuttamiseksi tarvitaan 

yksityiskohtainen suunnitelma. Maakuntakaavamerkinnät eivät estä alueen käyttöä muuhun toimintaan.

Suunnittelumääräys:
Reittien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen asutus sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset. Lisäksi 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että reitit sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin 
niitä vaarantamatta. Moottorikelkkareittien yksityiskohtaisemmista suunnitelmista tulee pyytää lausunto voimajohdon omistajalta

Kulttuuriympäristö ja -maisema

        

VUOKSEN RANTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE 
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen Vuoksen rantojen ja Saimaan saarten kehittämisalue. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttö-

tarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman, historiallisten omi-

nais piirteiden tai kaupunkikuvallisten erityispiirteiden säilyttämiseen ja edelleen kehittämiseen. Kehittämisen kohteena ovat myös sosiaaliset, 
virkistykselliset tai muut erityiset arvot.

           ma/kv

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ / KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt. Merkinnän 

osoittamilla osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia rajoituksia, mutta osa-alueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet 
tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen.  Alueilla, joilla on osa-aluemerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys:
Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvat tava 

merkittävien historiallisten rakennusten ja merkittävien rakennettujen ympäristöjen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa uudis- ja täydennys-
rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.

        
            ma/km

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ / KOHDE
Merkinnällä osoitetaan kulttuurihistoriallisen ympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeät rakennetut ympäristöt. Merkinnän osoittamilla 

osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia rajoituksia, mutta kohdealueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi 
käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen.  Alueilla, joilla on osa-aluemerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee alue-
varaus merkintä.

Suunnittelumääräys:
Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.

 ma/mv, ma/mm

ARVOKKAAN MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE (ma/mv = valtakunnallinen, ma/mm= maakunnallinen)
Merkinnällä osoitetaan arvokkaan maiseman vaalimisen kannalta merkittävät osa-alueet. Merkinnän osoittamilla osa-alueilla ei ole metsänhoidollisia 

rajoituksia, mutta kohdealueille sijoittuvat taajamien läheiset sekä maisemallisesti tärkeät metsäalueet tulisi käsitellä alueen kulttuuriarvot säilyttäen.  
Alueilla, joilla on osa-aluemerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.

Suunnittelumääräys:
Osa-alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen, maisemallisiin 

näkökulmiin sekä kulttuuriympäristön moniarvoisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden säilymiseen. Yksityiskohtaisemmassa uudis- ja täydennys-
rakentamisen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.

MUINAISMUISTOALUE
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suojelumääräys:
Alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuuri-

historialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto Museovirastolta. Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa ja 
toteutuksessa on otettava huomioon riittävät suoja-alueet ja kohteen liittyminen maisemaan.

MUINAISMUISTOKOHDE
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Kaikki muinaismuistot, myös vielä löytymättömät, on suojeltu muinais-

muistolailla (295/1963). 

ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU
Merkinnällä osoitetaan suunnitteilla olevat eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Uusien eritasoliittymien 

ensisijainen toteutustapa on eritasoliittymä. Tiealueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Eritasoliittymien kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän toimivuuteen. Tulee ottaa myös huomioon 

seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnon- ja maisemansuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston liikkuminen.

PÄÄRATA
Ratamerkinnällä osoitetaan pääradat ja merkittävät sivuradat. Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 
PÄÄRATA, MERKITTÄVÄSTI KEHITETTÄVÄ

Merkittävästi kehitettävä rata osoitetaan punaisella yhtenäisellä viivalla, joka liittyy olemassa olevan radan mustaan ratamerkintään. Rata-alueilla 
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräys:
Pääradan suunnittelussa tulee varautua kaksoisraiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran rajanylityspaikan kansain-

välistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehittämistoimenpiteisiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja 
tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuuteen.

PÄÄRATA, UUSI
Merkinnällä on osoitettu uusi pääradan linjaus. Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

YHDYSRATA / SIVURATA
Merkinnällä osoitetaan yhdysradat ja merkittävät sivuradat. Rata-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

SAIMAAN KANAVA

SYVÄVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät syväväylät.

LAIVAVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät laivaväylät.

LAIVAVÄYLÄ, UUSI / KEHITETTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät uudet ja kehitettävät laivaväylät.

Suunnittelumääräys:
Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve 

voidaan arvioida.

VENEVÄYLÄ
Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät.

VENEVÄYLÄ, UUSI / KEHITETTÄVÄ
Merkinnällä osoitetaan uudet ja kehitettävät veneilyväylät.

Suunnittelumääräys:
Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve 

voidaan arvioida.

KEVYENLIIKENTEEN LAATURAITTI
Merkinnällä osoitetaan keskeiset työssäkäyntialueen kehitettävät kevyen liikenteen väylät.

LOGISTIIKKAKESKITTYMÄ
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät logistiikkakeskittymät.

Tekninen huolto ja energia

KANSAINVÄLISEN ÖLJYJOHDON YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan Venäjältä Kilpilahti/Skjöldvik jalostamolle suuntautuvan öljyjohdon yhteystarve.

PÄÄSÄHKÖLINJAN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan pääsähkölinjojen yhteystarpeet, joista ei ole vielä tarkempia suunnitelmia.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisen ja seudullisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytymisalueet. Laitosalue määritellään 

tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaran-

neta. Alueen toimintojen suunnittelussa merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

JÄTEVEDEN PUHDISTAMO
 Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät jätevedenpuhdistamot.

ENERGIAHUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Suunnittelumääräys:
Alue varataan energiahuollon tarpeisiin. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet.

   

JÄTTEENKÄSITTELYALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä jätteen vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta palvelevia laitoksia, rakenteita 

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

Suunnittelumääräys:
Alueen toimintojen suunnittelussa merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet ympäristö-

haittojen vähentämiseksi.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää 

yritys- ja teollisuustoimintaa. 

        

PÄÄSÄHKÖLINJA
Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Linja-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

PÄÄSÄHKÖLINJA, UUSI
Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n ja 110 kV:n suunnitellut voimalinjat. Linja-alueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

PÄÄKAASULINJA
Merkinnällä osoitetaan korkeapaineiset (yli 40 bar) maakaasuputket. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Rakentamishankkeessa on pyydettävä maakaasuputken omistajan lausunto, mikäli hanke sijaitsee lähempänä kuin 50 metriä maakaasuputkesta.

PÄÄVESIJOHTO
Merkinnällä osoitetaan päävesijohtojen linjat. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

PÄÄSIIRTOVIEMÄRI
Merkinnällä osoitetaan pääsiirtoviemärien linjat. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

PÄÄSÄHKÖLINJA, OHJEELLINEN
Merkinnällä osoitetaan ohjeelliset pääsähkölinjat. Voimajohdolle on mahdollista tapauskohtaisen harkinnan perusteella määrätä MRL 33 §:n 

mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys (pääsähkölinja, pääsähkölinja, uusi ja pääsähkölinja, ohjeellinen):
Suunniteltaessa rakentamista ohjeellisen pääsähkölinjan välittömään läheisyyteen, lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto hankevastaavalta 

siitä, että rakentaminen ei vaaranna johtohankkeen toteuttamista. Uudet voimalinjat tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien 
voimalinjojen yhteyteen.

Erityisalueet

SELVITYSALUE
Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden alueidenkäyttöä ei voida maakuntakaavaa laadittaessa ratkaista. 

Suunnittelumääräykset:
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luonnonarvot tulee ottaa erityisesti huomioon tulevia toimintoja sijoitettaessa.  

MELUALUE
Merkinnällä osoitetaan merkittävimpiä melualueita. Lappeenrannan lentokentän melualue kuvaa aluetta, jossa lentokentän melun Lden-taso 

ylittää 55 dB. Muukon urheilukeskuksen melualue kuvaa ampumaradan osalta aluetta, jossa melualuerajauksen sisäpuolella ampumamelun 
enimmäistaso LAImax ylittää 65 dB ja toisaalta moottoriurheilun aiheuttama melun keskiäänitaso LAeq ylittää 55 dB. Muiden ampumaratojen, 
kuten Kaakkois-Suomen rajavartioston Immolan ampumaradan melualueet: melualue kuvaa ampumaradan melualuetta, jossa melualuerajauksen 
sisäpuolella ampumamelun enimmäistaso LAImax ylittää 65 dB. Puolustusvoimien Taipalsaaren ja Rajavartiolaitoksen Jukajärven raskaiden aseiden 
ampuma- ja harjoitusalueiden melualueet: rajauksen sisäpuolella melun päiväajan keskiäänitaso LAeq ylittää ajoittain 55 dB. Moottoriurheilualueen 
melualuerajaus osoittaa alueen, jossa melun keskiäänitaso LAeq ylittää 55 dB.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäristömelun suositusarvojen vaatimukset. Koska maakuntakaavassa 

esitetyt melualueet ovat yleispiirteisiä, niin erityisalueilta aiheutuvaa meluhaittaa ja melualuerajausta tulee yksityiskohtaisessa suunnittelussa 
tarkentaa. Myös toiminnan muuttuessa melualueet tulee selvittää.

Alueelle ei tule sijoittaa uusia melulle herkkiä toimintoja. Suunniteltaessa rakentamista Puolustusvoimien ampumaratojen melualueelle, on 
Puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

VAARA-ALUE
Merkinnällä osoitetaan räjähdys yms. vaaraa aiheuttavia vyöhykkeitä.

Suunnittelumääräys: 
Koska maakuntakaavassa esitetyt erityisalueiden vaara-alueet ovat yleispiirteisiä, niin yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa erityisalueilta 

aiheutuvaa vaaraa ja vaara-aluerajausta tulee yksityiskohtaisessa suunnittelussa tarkentaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon lainsäädännön tai muiden viranomaisten toimesta tehtävät vaara- alueiden mahdolliset muutokset.  

Vaara-alueella, (kehän säde noin 1500 m) ei tule suunnitella koulua tai asutustaajamaa. Vaara-alueella (kehän säde 2200 m) ei tule suunnitella 
sairaalaa, vanhainkotia, lastentarhaa tai muuta vastaavaa laitosta. Mikäli kyseisille laitoksille haetaan perustamislupaa kaavaan merkityn suoja-
alueen sisältä tai sen läheisyydestä, asiasta tulee pyytää Puolustusvoimien lausunto ennen lupakäsittelyä. 

KONSULTOINTIVYÖHYKE
Merkinnällä osoitetaan Seveso II -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Sev-aluerajaus on ohjeellinen ja se tarkentuu yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa.

Suunnittelumääräys:
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoon-
tumistilojen ja sairaaloiden, päiväkotien tai koulujen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä Etelä-Karjalan Pelastus-
laitoksen viranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon lainsäädännön tai muiden 
viranomaisten toimesta tehtävät konsultointialueiden mahdolliset muutokset.

OSA-ALUE, JOLLA ON AJOITTAIN PUOLUSTUSVOIMIEN HARJOITUSTOIMINTAA
Merkinnällä osoitetaan ohjeellinen alue Puolustusvoimien ajoittaiseen harjoitustoimintaan. 

Suunnittelumääräys: 
Aluetta kehitetään Puolustusvoimien erityisalueena. Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Alueen 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski sekä ympäristöön kohdistuvat vaara-alueet ja meluvaikutukset.

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan Puolustusvoimien käytössä olevat tai sellaiseksi suunnitellut varuskunta-, harjoitus- ja varikkoalueet. Alueilla liikkuminen 

on rajoitettua. 

RAJAVARTIOLAITOKSEN / TULLIN ALUE
Merkinnällä osoitetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Tullin käytössä olevat tai sellaiseksi suunnitellut alueet. Alueilla liikkuminen on rajoitettua. 

PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE
Merkinnällä osoitetaan Puolustusvoimien käytössä olevat ampuma- ja harjoitusalueet. Näillä alueilla liikkuminen on yleensä turvallisuus- ja muista 

syistä rajoitettua. 

Suunnittelumääräys: 
Aluetta kehitetään Puolustusvoimien erityisalueena. Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus.

RAJAVARTIOLAITOKSEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE
Merkinnällä osoitetaan Kaakkois-Suomen rajavartioston käytössä olevat tai sellaisiksi suunnitellut ampuma- ja harjoitusalueet. Alueilla liikkuminen 

on rajoitettua.

Suunnittelumääräys: 
Aluetta kehitetään Rajavartiolaitoksen erityisalueena. Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus.

AMPUMARATA
Kohdemerkinnällä osoitetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampumarata-alueet ja vähintään seudullisesti merkittävät muut ampumarata-

alueet.

Suunnittelumääräys: 
Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Ampumaratojen kehittämisessä tulee ottaa huomioon tarvittavat 

vaara-alueet sekä melusuojaukset asutukseen sekä loma-asutukseen nähden, pohjavesien pilaantumisriski sekä minimoida alueelle tulevia melu-
haittoja radan käytön ja käyttöaikojen tarkoituksenmukaisella suunnittelulla.

MOOTTORIURHEILUALUE
Merkinnällä osoitetaan moottoriurheilukäytössä olevat ja suunnitellut radat. 

Suunnittelumääräys: 
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski sekä ympäristöön kohdistuvat meluvaikutukset.

RAJAVYÖHYKE
Merkintä osoittaa rajavyöhykkeen, joka on rajattu vuonna 2005 annetun rajavartiolain 578/2005 sekä rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen 

takarajasta annetun VNA 653/2005 sekä VNA 1349/2009  mukaan.

ALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVAARAA AIHEUTTAVAA TOIMINTAA
Merkinnällä osoitetaan ne ratapiha-alueet, joilla on vaarallisten aineiden kuljetuksia ja varastointia.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat vaikutukset. Alueen laajuus tulee arvioida yksityiskohtaisemman suunnittelun 

yhteydessä.

Seutukaavasta voimaan jääneet alueet 
(Pien-Saimaan Sikosalon ja Heposalojen saaret, Mikonsaari ja Haukilahden-Ilottulan alue sekä Lappeenrannan Myllymäen 
liikekeskustan alue.)

Merkintöjen määrittelevät tekstit ovat seutukaavaselostuksesta.

TEOLLISUUSTOIMINTOJEN ALUE
Teollisuustoimintojen aluemerkinällä (T) on osoitettu teollisuuskäyttöön alueita niihin kuuluvineen liikennealueineen, suojavyöhykkeineen ja 

yhdyskuntateknisen huollon alueineen sekä muine alueen pääasiallisia toimintoja palvelevine tiloineen, mm. varastot ja toimistot.

LÄHIVIRKISTYSALUE
VL -merkinnällä on osoitettu päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitettuja taajamaan rajoittuvia tai taajaman välittömässä läheisyydessä 

olevia ulkoilualueita. Merkinnällä on osoitettu myös asunto- ja viheralueiden jäsenöinnin tai maisematekijöiden kannalta merkittäviä ulkoilua 
palvelevia puistoalueita. 

LOMA-ASUNTOALUE
RA-merkinnällä on osoitettu tavanomaisen loma-asutuksen alueita. Alueet ovat jo pääosin rakennettuja tai ne ovat yksityiskohtaisemmassa 

kaavassa osoitettuja loma-asuntojen rakennuspaikkoja.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla rakentaminen on mahdollista pysyvään ja loma-asutukseen sekä elinkeinotoimintoja varten ns. haja-

asutuksen puitteissa. Rakentaminen kyläyhteisöihin maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla on mahdollista riippumatta siitä, onko kyseessä haja-
asutus vai taaja-asutus, kun rakentaminen ei muuta alueen luonnetta maa- ja metsätalousvaltaisena alueena.

MAA- JA METSÄTALOUSALUE
Maatalous-alueiksi on osoitettu taajamarakenteen jäsentämisen tai maisemallisten tekijöiden vuoksi erityisen merkittävät peltoalueet.
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TAULUKKO 3. Heilahdusnopeuden perusarvo v1 (Räjäytystyöt, 2012, 310)

1 2 

c < 1000 ms 

3 

c < 1000 - 1500 

ms 

4 

c < 2000  3000 

ms 

5 

c < 4500  6000 

ms 

Etäisyys (m) Pehmeä savi, 

leikkauslujuus < 

25 kN/m2 

Sitkeä savi, siltti, 

löyhä hiekka 

Tiivis hiekka, 

sora, moreeni, 

rikkonainen tai 

löyhä kallio 

Kiinteä kallio 

1 9 18 35 140 

5 9 18 35 85 

10 9 18 35 70 

20 8 15 28 55 

30 7 14 25 45 

50 6 12 21 38 

100 5 10 17 28 

200 4 9 14 22 

500 3 7 11 15 

1000 3 6 9 12 

2000 3 5 7 9 

c = tärinäaallon etenemisnopeus 

 

Taulukot ja kaavat perustuvat pääosin ennen vuotta 1990 tehtyyn räjäytystärinäseuran-

taan ja pystykomponenttimittauksiin. Viimeisen 30 vuoden aikana mittauskalusto on 

kehittynyt valtavasti ja on herättänyt mietteitä siitä, pitäisikö tehdä uutta perustutkimus-

ta muun muassa seuraavista seikoista: 

- Pitäisikö yli 100 Hz tärinöiden rekisteröinti lopettaa? Siirtymän heilahdusampli-

tudi on usein näissä tapauksissa lähes olematon, mutta korkeilla taajuusarvoilla 

lähietäisyyksillä mitatut suuret heilahdusnopeuden arvot antavat usein tärinästä 

liioitellun kuvan. 

- Olisiko mahdollista käyttää lähietäisyyksillä (R < 10 m) raja-arvona siirtymän 

heilahdusamplitudia heilahdusnopeuden asemasta? 

- Pehmeissä maaolosuhteissa ja suurilla etäisyyksillä esiintyvien matalataajuuksi-

sia tärinöitä ja niiden vaikutusta tulisi tutkia lisää 

- Vaikuttaako siirtyminen pystykomponenttiraja-arvosta kolmensuuntaisen kom-

ponentin raja-arvoon ja rakennustapakertoimen (Fk) pienentäminen irrotuskus-

tannuksiin? (Räjäytystyöt, 2012, 312) 
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TAULUKKO 1. Suomalaiset ja ruotsalaiset vaurioraja-arvot (Räjäytystyöt, 2012, 302) 

Tärinäaallon  

etenemisnopeus 

c (m/s) 

1000 - 1500 2000 - 3000 4500 - 6000 Vaikutus normaaliin 

asuinrakennukseen 

Q/R3/2 

Hiekka, sora, 

savi: pohja-

vesipinnan ala-

puolella 

Moreeni, lius-

ke, pehmeä 

kalkkikivi 

Graniitti, gneis-

si, kalkkikivi, 

diabaasi 

Tärinän heilahdusno-

peus mm/s,  

mitataan vertikaali-

komponenttia 

18 35 70 Ei havaittavaa raon-

muodostusta  

0,03 

30 55 100 Pieniä rakoja ja rappa-

uksen putoamista 

0,06 

40 80 150 Raonmuodostusta 

0,12 

60 115 225 Suuria rakoja 

0,25 

 

 

Heilahdusnopeuden ohella taajuuskin voi aiheuttaa rakenteisiin vaurioita. Korkeataa-

juuksinen perustuksessa etenevä tärinä aiheuttaa pienempää venymistä ja jännitystä, 

sekä näiden aikaansaamaa rakojen syntymisvaaraa kuin matalataajuuksinen tärinä, joka 

on lähellä rakennuksen tai sen osien ominaistaajuutta. Usein sekä seinät että kantavat 

rakenteet värähtelevät vapaasti senkin jälkeen, kun niihin kohdistuva tärinä on loppunut. 

Seinissä vapaan värähdysliikkeen siirtymän heilahdusamplitudi ja taajuus ovat yleensä 

suurempia kuin kantavissa rakenteissa. Ominaistaajuus seinissä on luokkaa 12 - 20 Hz 

ja kantavissa rakenteissa 5 - 10 Hz. (Räjäytystyöt, 2012, 304, 305) 
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