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MISTÄ LÖYTYY:

10.6.2021

/ https://www.ekarjala.fi/liitto/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/maakuntakaava-2040/

https://www.ekarjala.fi/liitto/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/maakuntakaava-2040/
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MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA JA SEN TEHTÄVÄ

/ Maakuntakaava esitetään kartalla erilaisina aluevarauksina, kohdeviivoina ja 
-pisteinä ja kehittämisvyöhykkeinä sekä erilaisina rajauksina ja yhteystarpeina. 

/ Karttaan liittyvät  kaavamerkinnät- ja suunnittelumääräykset.

/ Vahvistettavia asiakirjoja ovat kartta, kaavamerkinnät ja 
kaavamääräykset. 

/ Vaikka kaava laaditaan digitaalisena, sen suunnittelumittakaava on 1:100 000. 
/ Kaavan hyväksyy ja vahvistaa maakuntavaltuusto. 

/ Kaavasta laaditaan myös kaavaselostus, jonne kootaan kaavaratkaisun tavoitteet, 
perustelut, vaikutukset ja muut esille tulevat asiat. Kaavaselostusta ei vahvisteta. 
(MRL 29 § - 31 §.) 

10.6.2021
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MAAKUNTAKAAVA ON OHJEENA 
/ Maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea 

muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (MRL 188 §, 191 §).
/ Maakuntakaava on ohjeena 

/ laadittaessa ja muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa  
/ ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
/ Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisten kuntien yleiskaavojen eikä 

asemakaavojen alueilla muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen 
osalta. (MRL 32 §.)

/ Kaavan ensisijaisia toteuttajia ovat kunnat ja muut viranomaiset. 
/ Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 

niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan 
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista (MRL 32 §).

10.6.2021
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KAAVAJÄRJESTELMÄ

10.6.2021
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MAAKUNTAKAAVOITUSTILANNE

10.6.2021

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.4.2019 

maakuntakaavan päivitystyön aloittamisesta. 

Etelä-Karjalassa on voimassa kaksi maakuntakaavaa: 

/ vuonna 2011 vahvistettu kokonaismaakuntakaava ja

/ vuonna 2015 vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava 

(kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne)

/ Lisäksi työn alla on 2. vaihemaakuntakaava: 

/ Jätevedenpuhdistamo Lappeenranta
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OTE 1. MAAKUNTAKAAVAYHDISTELMÄ 
(MAAKUNTAKAAVA JA 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA)

10.6.2021



8

OTE 2. MAAKUNTAKAAVAYHDISTELMÄ 
(MAAKUNTAKAAVA JA 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA)

10.6.2021
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MAAKUNTAKAAVAN 
KEHITTÄMISVYÖHYKKEET
(LÄNSIOSA)
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MAAKUNTAKAAVAN
KEHITTÄMISVYÖHYKKEET (ITÄOSA) 
JA OTE KAAVAMERKINNÖISTÄ
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MAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET 
MRL 28§

10.6.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa 
laadittaessa on otettava huomioon:

/ valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja 

/ kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. 

/ Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten samoin kuin 
luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden täytyy olla ohjeena 
kaavaa laadittaessa.
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MAAKUNTAKAAVAN 
SISÄLTÖVAATIMUKSET MRL 28§
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ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 

YLEISET TAVOITTEET:

10.6.2021

/ Päivittää Etelä-Karjalan maakuntakaavat (2011, 2015) vastaamaan nykypäivän 
tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita, lopputuloksena yksi kokonaismaakuntakaava.

/ Huomioida toimintaympäristössä ja maakunnan kehittämisessä tapahtuvat muutokset 
ja tulevaisuuden tarpeet vuoteen 2040.

/ Yhteensovittaa maakunnan kehittämisen ja suunnittelun painopisteet.
/ Vahvistaa  maakuntakaavan strategisuutta. 
/ Huomioida meneillään oleva maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden uudistustyö- erityisesti kaavan aikataulu.
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ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 2040
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT 
STRATEGISET TAVOITTEET:
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MAAKUNTAKAAVAN TEEMAT
/ Maakuntakaavan päivitys suoritetaan voimassa olevan maakuntakaavan (2011) ja 
1. vaihemaakuntakaavan teemojen mukaisesti: 

/ Aluerakenne ja keskusverkko
/ Liikenne- ja logistiikka
/ Elinkeinot, kauppa ja palvelut
/ Matkailu ja virkistys
/ Kulttuuriympäristö ja -maisema
/ Luonnonympäristö ja luonnonvarat
/ Tekninen huolto ja energia
/ Erityisalueet

10.6.2021
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VUOROVAIKUTUS
Suunniteltu vuorovaikutus 
kaavaluonnoksen laadinnan aikana

Kaavaprosessin aikana esittely- ja 
keskustelutilaisuuksia 

/ kaikille osallisille avoimia esittelytilaisuuksia  

/ kunta- sekä  sidosryhmien  keskustelutilaisuuksia  

/ tilaisuuksia voidaan järjestää myös etäyhteyksin 

Esittelytilaisuuksien ajankohdista ja paikoista 
tiedotetaan 

/ kaava-aineiston nähtäville asettamisen yhteydessä

/ Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla 

/ kuntien kotisivuilla mahdollisuuksien mukaan 

/ maakuntaliiton sosiaalisessa mediassa

/ alustava kaavaluonnos tammikuu-helmikuu 2022

/ kaavaluonnos huhtikuu-kesäkuu 2022.

/ Kaavan tarkempi aikataululuonnos on esitelty 
OAS-raportin kappaleessa 5 sekä liitteessä 2.

10.6.2021
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KUULUTUS JA OAS NÄHTÄVILLÄOLO
3.6- 2.7.2021
Kaavan vireilletulosta sekä kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kuulutetaan: 

/ Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntien virallisilla 
ilmoitustauluilla ja kuntien kotisivuilla

/ lehtikuulutuksilla (Etelä-Saimaa, Uutisvuoksi, 
Parikkalan-Rautjärven Sanomat, Länsi-Saimaan 
Sanomat, Luumäen Lehti, Paikallislehti 
Joutseno, Ruokolahtelainen) ja ilmoitetaan 
Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla ja muussa  
sosiaalisessa mediassa. 

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 

(korona-rajoitteista riippuen ) 

/ Etelä-Karjalan liiton toimistossa ja liiton 
kotisivuilla. 

/ Nähtävillöoloaika on vähintään yksi 
kuukausi (30 päivää). 

/ Kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen 
nähtävilläolojen tarkemmat ajankohdat 
varmistuvat kaavatyön edetessä.

10.6.2021
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

10.6.2021
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KAAVAN VAIKUTUKSIA SELVITETTÄESSÄ (MRA 1§) 
OTETAAN HUOMIOON KAAVAN TEHTÄVÄ JA TARKOITUS

/ Pohjana aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut vaikutusten selvitysten tarpeellisuuteen 
vaikuttavat seikat. 

/ Vaikutusselvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

10.6.2021
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea 
kaavaratkaisujen valmistelua ja valintaa

/ Tarkoituksena on tuottaa suunnittelijoille, 
osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan 
toteuttamisen vaikutuksista, niiden 
merkittävyydestä sekä haitallisten 
vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. 

/ Vaikutuksia vertailemalla pyritään 
löytämään hyväksyttävät ratkaisut, joiden 
perusteella suunnittelu etenee. 

Selvitetään
/ voidaanko haitallisia vaikutuksia ehkäistä tai 

lieventää. 

/ kuinka kaavalle asetetut tavoitteet ja kaavan 
sisältövaatimukset toteutuvat.

10.6.2021

/ saatetaan avoimesti osallisten, viranomaisten 
ja yhteisöjen tietoon. 

/ Arviointimenetelmien kuvaukset, 
epävarmuustekijät ja lähtöoletukset tullaan 
liittämään osaksi kaava-aineistoa. 

/ Arviointi on osana kaava-aineistoa ja 
arvioinnin keskeiset tulokset liitetään osaksi 
kaavaselostusta. 

Tulokset
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KÄYNNISSÄ OLEVAT SELVITYKSET

10.6.2021
/ https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/

https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/
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KÄYNNISSÄ OLEVAT SELVITYKSET

10.6.2021

/ Maakuntakaavan tavoitteet-raportti (luonnosvaihe käynnissä)

/ Tuuli 2040 – Etelä-Karjalan maakuntakaavan tuulivoimaselvitys (käynnissä) 

/ Selvitystyö on alkanut huhtikuussa 2021 

/ Selvityksen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet 
ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset.

/ Selvitystä rahoittaa Ympäristöministeriö.

/ Selvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 

/ Selvitystyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jonka toimii tukena työn ohjauksessa. 

/ Lisäksi työssä hyödynnetään laajaa sidosryhmäkuulemista ja työpajatoimintaa.

/ https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/luonto-ja-ymparisto/tuuli-2040-selvityshanke/

/ Koordinaattoreina Laura Blomqvist ja Maria Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto

laura.blomqvist@ekarjala.fi ja maria.peuhkuri@ekarjala.fi

https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/luonto-ja-ymparisto/tuuli-2040-selvityshanke/
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ETELÄ-KARJALAN SINIVIHERRAKENNE JA 
EKOSYSTEEMIPALVELUT -SELVITYS

Työssä selvitetään:
/ viherrakenteen ydinalueet, 

/ viheryhteydet ja kriittiset yhteystarpeet,

/ sinirakenteen (vesiympäristöt) monimuotoisuuden ydinalueet, 

/ yhteydet ja yhteystarpeet (esim. rajajoet ja kalatiet), 

/ sekä ekosysteemipalveluiden ydinalueet maa-alueilla ja vesistöissä. 

/ Selvitykseen sisältyy lisäksi Etelä-Karjalan hiilinielujen tarkastelu.

/ https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/luonto-ja-ymparisto/

/ Koordinaattorina Laura Blomqvist, laura.blomqvist@ekarjala.fi

10.6.2021

https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/luonto-ja-ymparisto/
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KÄYNNISSÄ OLEVIA SELVITYKSIÄ
ETELÄ-KARJALAN SINIVIHERRAKENNE JA EKOSYSTEEMIPALVELUT 

/ Selvitystyö on aloitettu tammikuussa ja se valmistuu kesään 2021 mennessä. Selvitykseen liittyi kaksi työpajaa, 
jotka järjestettiin laajalle sidosryhmäjoukolle 10.3.2021 ja 18.5.2021. Lisäksi järjestettiin kommenttikierros 
selvityksen alustavista tuloksista ja karttaluonnoksista ja käyty muita sidosryhmäneuvotteluja. 

/ Voimassaolevan maakuntakaavan viheryhteys ja luo-varauksia: 

10.6.2021
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VOIMASSAOLEVAN MAAKUNTAKAAVAN VARAUKSIA

10.6.2021
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KÄYNNISTYVIÄ SELVITYKSIÄ

10.6.2021

Etelä-Karjalan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin 
päivitys (käynnistymässä)
• Tarvitaan kuntien ja muiden asiantuntijoiden apuja 

uudemman rakennuskulttuurikohteiden ja –alueiden 
tunnistamisessa. ( kysely?) 

Kaupan mitoituksen tarkistus (käynnistyy myöhemmin)

Mahdolliset muut selvitystarpeet täsmentyvät suunnittelun 
edetessä.



28

ALUSTAVA AIKATAULU MAAKUNTAKAAVA 2040

10.6.2021
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TYÖOHJELMA JA AIKATAULU OSA 1.

10.6.2021
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TYÖOHJELMA JA AIKATAULU OSA 2. 

10.6.2021
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TAUSTA-AINEISTO
Maakuntakaavatyötä ohjaava muu tausta-aineisto, esimerkiksi:
/ Alueellisen lähijunaliikenteen selvitys (käynnistymässä Väyläviraston vetämänä)

/ Etelä-Karjalan liikennestrategia (2020)

/ Kaakkois-Suomen liikennestrategia (2020)

/ Eteläisen Saimaan vesistö- ja luontomatkailun vähähiiliset liikenneketjut selvitys (2021)

/ Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit ja maastopyöräilyn selvitykset (2019)

/ Kaakkois-Suomen kiviainesselvitys, GTK (2020)

/ Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu 2040 (2020)

/ Etelä-Karjalan maakuntaohjelma (käynnissä)

/ Kaavan aloitusvaiheessa käydään läpi voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan (2011) ja 
1.vaihemaakuntakaavan (2015) selvitykset ja niiden ajantasaisuus sekä niiden 
hyödyntämismahdollisuudet tässä kaavatyössä.

10.6.2021
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TAUSTA-AINEISTOA

/ Kaakkois-Suomen pohjavesien uudelleen luokitus ja rajausten tarkentaminen, Kaakkois-Suomen ELY-
keskus (käynnissä)

/ Saimaan matkailustrategia (2021)

/ Taajamajunaselvityksen päivitys (käynnissä)

/ HINKU Etelä-Karjala -työ (jatkuva)

/ Saimaa Geopark –tausta-aineistot

/ Ampumaratojen kehittämissuunnitelma (käynnistyy myöhemmin)

/ Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa, Metsäteho (2017)

/ Saimaan matkailu ja saavutettavuus -selvitys (2016)

/ Erilaiset luonnonympäristö- ja linnustoselvitykset.

10.6.2021



3310.6.2021



3410.6.2021



3510.6.2021



36

ONKO KYSYMYKSIÄ?

10.6.2021

/ Mielipiteet ja lausunnot 
kirjaamo@ekarjala.fi

/ Lisätietoja: 
marjo.wallenius@ekarjala.fi

mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
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10.6.2021

Suuri kiitos 
osallistumisesta

MUKAVAA KESÄÄ JA OLLAAN KUULOLLA!!! 
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