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Asia Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus

Valittaja Pieksämäen kaupunginhallitus

Päätös, jota valitus koskee

Kuopion hallinto-oikeuden päätös 30.11.2009 nro 09/0567/3

Asian aikaisempi käsittely

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on 9.6.2009 (§ 55) hyväksynyt Kontio-
puiston kaupunginosan eteläosaa koskevan asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on muodostettu Pieksämäen
kaupungin 2. kaupunginosan korttelit 114, 160 ja 161 sekä 8. kaupungin-
osan kortteli 1 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, katu- ja erityis-
alueet. Kaava-alueen eteläosaan sijoittuvalle 2. kaupunginosan korttelille
161 on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KM-1), jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Kuopion hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Jari Karja-
laisen, Etelä-Savon ympäristökeskuksen sekä Pieksämäen Luonnon Ys-
tävät ry:n valituksista kumonnut Pieksämäen kaupunginvaltuuston pää-
töksen. Hallinto-oikeus on lisäksi Jari Karjalaisen vaatimuksen enem-
mälti hyläten velvoittanut Pieksämäen kaupungin korvaamaan Karjalai-
sen oikeudenkäyntikulut 655 eurolla.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut seuraavaa:

Asiassa on ensisijaisesti ratkaistava kysymys siitä, onko voimassa oleva
seutukaava ollut rakennuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
ohjeena asemakaavaa ja sen muutosta laadittaessa.
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Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaava
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 1 momentin mukaan asemakaavaa
laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava
huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Saman lain 210 §:n 1 mo-
mentin mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut seutukaava on voi-
massa rakennuslain mukaisin seutukaavan oikeusvaikutuksin, kunnes se
korvataan tämän lain mukaisella maakuntakaavalla tai kumotaan. Raken-
nuslain 26 §:n 1 momentin mukaan seutukaava on oleva ohjeena laadit-
taessa ja muutettaessa asemakaavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 4 momentin mukaan, jos asemakaa-
va laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on ase-
makaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 3 momentin mukaan vähittäiskaupan
suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimin-
noille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa eri-
tyisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Vähittäiskaupan suuryksikkö
määritellään 114 §:ssä. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan mai-
nitussa laissa sen 114 §:n mukaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista
vähittäiskaupan myymälää ei kuitenkaan paljon tilaa vaativan erikoista-
varan kauppaa.

Asiassa saatu selvitys

Suunniteltu kaava-alue sijaitsee Pieksämäen keskustan eteläpuolella run-
sas kaksi kilometriä torilta Puutarhatien teollisuusalueen, Savonradan,
Järvisuomentien ja Mikkelintien välisellä alueella.

Valituksenalaisella päätöksellä hyväksyttyyn asemakaavaan sisältyy lii-
kerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-
kön. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavassa on mahdollistettu noin
132 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen kauppakeskittymän rakentami-
nen KM-1 korttelialueelle. Korttelialuetta KM-1 koskevan kaavamää-
räyksen mukaan alueelle saa sijoittaa enintään kaksi päivittäistavarakau-
pan suuryksikköä, yhteensä enintään 28 000 kerrosneliömetriä. Alueelle
saa sijoittaa myös julkisia palveluja, toimistotiloja, matkailupalveluja
sekä huoltoaseman.
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Alueella on voimassa ympäristöministeriön 18.2.2000 vahvistama Etelä-
Savon seutukaava. Seutukaavassa Kontiopuiston kaupunginosan etelä-
osa on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Kyseisen kaava-
määräyksen mukaan merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsäta-
louskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueen pääasial-
lista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen pysyvään ja lo-
ma-asutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkei-
lyyn. Lisäksi seutukaavassa aluetta koskevat seuraavat merkinnät: lähi-
virkistysalue VL 02.15 Selkiönmäki, teollisuusalue eteläinen T 02.120,
Savon rata pr 15.205, valtatie vt 18.210 Pori-Joensuu vt 23, sähkölinja z
18.701 Huutokoski–Rauthovi–Pieksämäki–Kauppila ja sähkölinja z
02.701 Pieksämäen haarajohto.

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaava-alue on
osittain asemakaavoitettu. Alueella on voimassa 10.3.1975 ja 7.12.1999
vahvistetut asemakaavat, joissa alue on pääosin teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialuetta. Kaava-alue on rakentamaton.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto on 29.5.2009 hyväksynyt Etelä-Savon
maakuntakaavan, jossa asemakaavoitettavalle alueelle on osoitettu muun
muassa vähittäiskaupan suuryksikön kohdemerkintä km. Maakuntakaa-
vasta on tehty ympäristöministeriölle valituksia, joissa on muun ohessa
ollut kysymys vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnästä.

Pieksämäen kaupunki on valmistellut yhtä aikaa asemakaavan kanssa
myös oikeusvaikutteista osayleiskaavaa Pieksämäen keskustan eteläpuo-
lelle. Asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen kohdistuu samalle
alueelle, jolle osayleiskaavaluonnoksessa oli esitetty kaupallisten palve-
lujen aluetta. Kaupunki on pyytänyt ympäristöministeriön suostumusta
hyväksyä osayleiskaava seutukaavasta poiketen muun muassa siten, että
seutukaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle ja pieneltä osin teollisuustoi-
mintojen alueelle merkitään kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoit-
taa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Ympäristöministeriö ei ole
vastauksessaan 5.2.2009 antanut suostumustaan osayleiskaavan hyväk-
symiseen seutukaavasta poiketen edellä mainitun aluevarauksen osalta.
Vastauksen mukaan osayleiskaavan toteuttaminen KM-1 alueen osalta
tarkoittaisi vaikutuksiltaan erittäin merkittävän myymäläkeskittymän
muodostumista pelkästään yhden kunnan yleiskaavaratkaisulla. Osa-
yleiskaavaluonnoksen mahdollistamalla kaupallisella keskittymällä voi-
daan katsoa vastauksen mukaan olevan seudullisten ja maakunnallisten
vaikutuksen lisäksi myös ylimaakunnallisia vaikutuksia eikä sen toteut-
taminen voi perustua yhden kunnan yleiskaavaan, vaan asia on selvitet-
tävä ja ratkaistava laaja-alaisemmin maakuntakaavalla.
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Arviointia ja johtopäätös

Kaavajärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi oikeusvaikut-
teinen kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja että kullekin kaa-
vatasolle ominaiset kysymykset ratkaistaan kyseisellä kaavatasolla.
Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavojen laatimista. Maa-
kuntakaavassa ratkaistaan maankäyttöä koskevat seudulliset kysymykset
ja kuntien yleis- ja asemakaavoissa kunnan sisäiset maankäyttökysy-
mykset.

Valituksenalaisella asemakaavalla on voimassa olevan seutukaavan maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) osoitettu liikerakennusten kortteli-
alue (KM-1), jolle on mitoitettu noin 132 000 kerrosneliömetrin suurui-
sen kauppakeskittymän rakentaminen. Edellä mainitun kokoisen kaupan
suuryksikön sijoittumisella on merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia vai-
kutuksia, jotka ovat seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia.
Tästä syystä johtuen nyt voimassa olevalla seutukaavalla on keskeinen
asema vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen ohjauksessa. Seutukaa-
van ohjausvaikutusta korostaa myös se, että kyseisellä alueella ei ole
voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Kun otetaan huomioon kaava-alueella voimassa olevassa seutukaavassa
osoitettu aluevaraus, seutukaava ei ole ollut rakennuslain 26 §:n 1 mo-
mentissa edellytetyin tavoin ohjeena asemakaavaa ja sen muutosta laa-
dittaessa. Tämän vuoksi asiassa ei ole myöskään arvioitavissa, täyttääkö
asemakaavan muuttamista ja laajentamista koskeva päätös maankäyttö-
ja rakennuslaissa asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset. Asemakaa-
van mahdollistaman kaupallisen keskittymän toteuttaminen ei voi vaiku-
tustensa vuoksi perustua pelkästään asemakaavaan.

Etelä-Savon maakuntavaltuuston 29.5.2009 hyväksymästä maakuntakaa-
vasta on valitettu ympäristöministeriöön muun muassa aluevarauksen
km osalta, minkä vuoksi maakuntakaavan kyseistä aluevarausta ei voida
pitää hyväksyttävänä perusteluna seutukaavasta poikkeamiselle.

Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä on siten kuntalain
90 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen tultua edellä olevan perusteella kumo-
tuksi lausunnon antaminen muista valituksissa esitetyistä valitusperus-
teista raukeaa.
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Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen
asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon,
onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hallinto-oikeus on kumonnut myös Karjalaisen valituksesta valituksen-
alaisen päätöksen. Oikeudenkäynnin voidaan katsoa johtuvan viranomai-
sen virheestä. Näissä olosuhteissa olisi kohtuutonta, että Karjalainen jou-
tuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeudenkäyntiku-
lujen määrässä on otettu huomioon, että asian lopputuloksesta johtuen
Karjalaiselle ei tule maksettavaksi hallinto-oikeuden oikeudenkäynti-
maksua. 

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §
Kuntalaki 90 §

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Pieksämäen kaupunginhallitus on valituksessaan vaatinut, että Kuopion
hallinto-oikeuden päätös kumotaan kokonaisuudessaan. 

Kaupunginhallitus on todennut, että asiakirjoista ei selviä Jari Karjalai-
sen oikeus valituksen tekemiseen sekä muutoin esittänyt vaatimuksensa
tueksi muun ohella seuraavaa:

Seutukaavalla on ohjaava vaikutus. Kaavajärjestelmässä seutukaava on
yleispiirteinen kaava eikä sitä ole ehdottomasti noudatettava, vaan perus-
telluista syistä kaavamääräyksistä voidaan poiketa. Yhteiskunnan kehit-
tymisen vuoksi seutukaavasta poikkeaminen voi tulla hyvinkin ajankoh-
taiseksi. Seutukaava on vahvistettu 18.2.2000. Siinä Kontiopuiston kau-
punginosan eteläosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Etelä-
Savon maakuntaliiton julkaisussa on todettu seutukaavan aluevarausten
osalta, että ”Etelä-Savon seutukaava kattaa seutukaava-alueen lähes sata-
prosenttisesti. Ne alueet, joilla ei ole muuta aluevarausmerkintää, on
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).”

Edelleen julkaisussa on todettu, että Etelä-Savon pinta-alasta on noin 90
prosenttia maa- ja metsätalouden käytössä. Tavoitteiksi on kirjattu, että
”Seutukaavan maa- ja metsätalousaluevarauksilla on tarkoituksena osoit-
taa ne alueet, joiden tulisi jatkossakin pysyä ensisijaisesti tässä käytössä 
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turvaten näin mm. alkutuotannon toimintaedellytykset sekä puunjalos-
tuksen raaka-ainetarpeet.”

Kontionpuiston kaupunginosan kohdalla seutukaavassa olevat kuusi
merkintää ja määräystä on esitetty muun muassa asemakaavamuutosta ja
asemakaavaa koskevassa selostuksessa. Mitään muuta merkintää ja va-
rausta ei alueella ole kuin merkintä M. Tälle alueelle ei siten ole hyväk-
sytty mitään erityistä maakunnallista, seutukunnallista tai kunnallista
seutukaavan tavoitetta. 

Etelä-Savon maakuntaliitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon
koskien yleiskaavan hyväksymistä seutukaavasta poiketen. Lausunnossa
on muun muassa todettu, että voimassa oleva seutukaava on passiivinen
aluevarauskaava, jossa aluevaraukset on taajaman osalta osoitettu oman
aikansa mukaisessa suunnittelutilanteessa. Lausunnossa todetaan myös,
että Pieksämäen kaupungin osalta seutukaava on todettu maakuntakaa-
van valmistelun yhteydessä vanhentuneeksi. 

Osalla kysymyksessä olevaa kaava-aluetta on voimassa 10.3.1975 ja
7.12.1999 hyväksytyt asemakaavat. Näissä asemakaavoissa on osoitettu
käyttötarkoitusmerkinnät TTV (yhdistettyjen teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialue), VL (lähivirkistysalue), EV (suojaviheralue), T (teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialue) ja PI (istutettava puistoalue).
Edellä mainitussa maakuntaliiton lausunnossa ympäristöministeriölle on
todettu, että maa- ja metsätalousvaltaisen alueen osalta Naiskankaan liit-
tymän osalta seutukaava on todettu vanhentuneeksi jo aikaisemmin
alueen osalle laaditun asemakaavan yhteydessä. Asemakaavaehdotukses-
ta 19.4.1999 antamassaan lausunnossa maakuntahallitus on todennut,
että ”Alue, jota lausuntopyyntö koskee, on vahvistetussa seutukaavassa
pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M sekä luoteisosaltaan teol-
lisuustoimintojen aluetta T. Nyt esillä olevassa asemakaavassa teolli-
suusaluetta on laajennettu siten, että se ulottuu seutukaavan teollisuustoi-
mintojen alueelta etelään, seutukaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle
alueelle aina Valtatien 23:n uudelle linjaukselle asti.”

On huomattava, että asemakaava-alueella on poikettu seutukaavan M-
merkinnästä jo aikaisemminkin ilman, että seutukaavan ohjaava vaikutus
olisi sen estänyt. Lisäksi ympäristöministeriö on kannanotossaan
5.2.2009 Pieksämäen kaupungille antanut suostumuksensa osayleiskaa-
vassa poiketa seutukaavasta kahdessa tapauksessa, koska ministeriön
mukaan seutukaavaa voitiin näiltä osin pitää vanhentuneena ja poikkea-
miseen oli erityisiä syitä. 
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Kysymyksessä olevan Kontiopuiston kaupunginosan eteläosan asema-
kaavan ja asemakaavamuutoksen pinta-ala on kaikkiaan 89,81 hehtaaria.
Tästä pinta-alasta asemakaavan muutos käsittää 58,03 hehtaaria ja uusi
asemakaava 31,78 hehtaaria. Uusi kaava-alue on siten vain 35,38 pro-
senttia koko kaava-alueesta. Ympäristökeskuksen valituskirjelmässä ja
hallinto-oikeuden päätöksessä on siten annettu virheellisesti ymmärtää,
että kaava-alue olisi pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaava-
alueesta 64,62 prosenttia on jo aiemmin asemakaavoitettua aluetta. 

Etelä-Savon maakuntaliitto on yksimielisesti hyväksymässään maakun-
takaavassa katsonut, ettei seutukaavalla ole sellaista ohjaavaa vaikutusta,
joka estäisi seutukaavan M-merkinnästä poikkeamisen. Maakuntaliitto
on todennut myös, että asemakaavaehdotus on maakuntakaavaehdotuk-
sen mukainen. Maakuntakaavaan sisältyy kysymyksessä olevalle alueel-
le osoitettu aluevaraus km. Vaikka maakuntakaavasta on tehty ympäris-
töministeriölle valituksia muun muassa km-merkinnästä, eri ministeriöt
eivät ympäristöministeriölle antamissaan lausunnoissa ole esittäneet vaa-
timuksia km-merkinnän poistamiseksi.

Oikeuskäytännössä on annettu lupia poiketa seutukaavan oikeusvaiku-
tuksesta asemakaavaa hyväksyttäessä. Seutukaavan ohjausvaikutus ei
voi olla esteenä kysymyksessä olevan asemakaavan muutoksen hyväksy-
miselle. 

Kuten asiakirjoista ilmenee, Pieksämäen kaupunki on valmistellut sa-
manaikaisesti osayleiskaavaa sekä asemakaavan muuttamista ja asema-
kaavaa. Osayleiskaava ja asemakaava vastaavat toisiaan suurelta osin.
Valmiiksi laadittua osayleiskaavaa ei ole viety valtuuston hyväksyttäväk-
si, koska ympäristöministeriö ei ole antanut kaupungin hakemuksesta
maankäyttö- ja rakennus 210 §:n 2 momentissa tarkoitettua suostumusta.

Kun maankäyttö- ja rakennuslaissa on mahdollistettu asemakaavan hy-
väksyminen alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, valitus-
perusteena olisi tullut esittää, miltä osin asemakaava ei vastaa yleiskaa-
valle asetettuja sisältövaatimuksia. Kun ympäristökeskuksen ja Pieksä-
mäen Seudun Luonnonystävät ry:n valituksissa ei ole vaadittu päätöksen
kumoamista sillä perusteella, että asemakaava ei vastaa maankäyttö- ja
rakennuslain 9 §:n, 54 §:n sisältövaatimuksia tai saman pykälän 2 mo-
mentin säännöstä, olisi valitukset tullut tältäkin osin hylätä. 

Asemakaavan valmistelu on ollut perinpohjaista ja laajaa. Kaavaselos-
tuksessa on selvitetty asemakaavan vaikutukset ympäristöönsä varsin
seikkaperäisesti. On otettava huomioon, että ympäristökeskus ei ole 
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edellyttänyt asemakaavan mahdollistamalle hankkeelle ympäristövaiku-
tusten arviointia, koska hankkeen vaikutukset on selvitetty kaavaproses-
sissa. Ympäristökeskus on ollut tiiviisti mukana kaavaprosessissa, joten
sen tiedossa on ollut asemakaavan valmistelun eteneminen ja laaditut
selvitykset. 

Ympäristökeskus on kaupungille 17.4.2009 antamassaan lausunnossa to-
dennut muun muassa seuraavaa: ”Kaavaehdotuksen sisällön maakunnal-
lisesti ja ylimaakunnallisesti merkittävää palvelurakentamista voidaan
kuntakaavoissa perustellusti ja vaikutukset huolellisesti selvittäen osoit-
taa kohdealueelle, mikäli seutukaavan korvaava maakuntakaava saa lain-
voiman sellaisessa muodossa, jossa merkittävä palvelurakentaminen on
mahdollistettu.” Lausunnosta voidaan perustellusti tehdä johtopäätös,
jonka mukaan valituksenalainen asemakaava-alue sinänsä sopii kauppa-
keskukselle. 

Samassa lausunnossaan ympäristökeskus on todennut myös muun muas-
sa seuraavaa:

”Kauppakeskuksen etäisyys keskustasta (torilta) on noin kaksi kilomet-
riä ja kauppakeskuksen KM-1 -alue rajautuu olevaan teollisuuden ase-
makaava-alueeseen, jääden taajaman ja pääteiden risteyksen väliin. Piek-
sämäen kaupunki on tehnyt kevyen kehityskuvatarkastelun yleiskaavan
pohjaksi. Kauppakeskuksen liikenteellistä liittymistä on pohdittu yleis-
kaavassa melkoisen hyvin. Radan varrelle on suunniteltu kevyen liiken-
teen yhteys/citybussilinja ja kauppakeskus on kohtuullisella etäisyydellä
keskustasta realistisen kevyen liikenteen järjestämisen kannalta. Lisäksi
on varattu mahdollisuus raideyhteyteen, Pieksämäen rautatieasemalle on
matkaa n. 2 km.

Edellisen perusteella voi todeta, että kauppakeskusalue liittyy Pieksä-
mäen yhdyskuntarakenteeseen verrattain kiinteästi, irrallaan olevasta
alueesta ei ole kysymys. Kauppakeskushankkeen koko on niin suuri, et-
tei sitä lähemmäs nykyistä keskustaa voitaisi sijoittaa missään Etelä-Sa-
von kaupungissa.”

Naapurimaakuntaliitot ja kunnat eivät ole lausunnoissaan vastustaneet
Pieksämäen km-merkinnän sisällyttämistä maakuntakaavaan.

Asemakaavan mahdollistamaa kauppakeskusta ovat puoltaneet Etelä-Sa-
von Yrittäjät ry, Etelä-Savon kauppakamari ry, Varkauden kauppakamari
sekä Pieksämäen Yrittäjät ry. Asemakaavaa laadittaessa on otettu huo-
mioon elinkeinoelämän toimintaedellytykset. 
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Liikenteen osalta asemakaavassa on otettu huomioon, että kauppakes-
kukselle voidaan rakentaa raideyhteys. Myös citybussilinja palvelee
joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä rakennetaan. On selvää,
että Pieksämäelle suuntautuva ostos- ja asiointiliikenne kuin myös mat-
kailijoiden käyntiliikenne tulee huomattavasti lisääntymään. Toisaalta
Pieksämäeltä, naapurikunnista ja muualta vaikutusalueelle tapahtuvat os-
tosmatkat muualle Suomeen vähentyvät selvästi. Kokonaisvaikutus on
siten liikenteen päästöjä vähentävä.

Pieksämäen kaupungin yhteenlaskettu työpaikkamäärä on vähentynyt
viimeisten 20 vuoden aikana 2 500 työpaikalla. Samana aikana asukaslu-
ku on vähentynyt noin 4 500 asukkaalla. Työpaikkamenetykset ovat koh-
distuneet kaupungin taajamiin ja haja-asutusalueeseen. Valituksenalainen
kaava keskittää uudet työpaikat (noin 1 000 kappaletta) kahden kilomet-
rin etäisyydelle torista. Siten kaava eheyttää kaupungin rakennetta. Val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti kaava tukeutuu ole-
massa oleviin rakenteisiin. Alueelle on mahdollista sijoittua suuri määrä
ihmisiä ilman, että julkista infrastruktuuria tarvitsee rakentaa. 

Ajatus siitä, että Pieksämäen kaupungin pyrkimys oman alueensa kehit-
tämiseen edellä kuvatulla tavalla olisi kestävän kehityksen vastaista, on
aluepoliittinen kannanotto. Kannanotto johtaa siihen, että Suomessa huo-
nosti menestyneet alueet eivät saisi toteuttaa mitään merkittävää alueel-
laan, koska se johtaa olemassa olevien kilpailuasetelmien ja muiden ase-
telmien muuttumiseen. Se, että kasvu olisi sallittua vain kasvukeskuksis-
sa, johtaa siihen, että päivittäiset työmatkat kasvavat jopa satoihin kilo-
metreihin. 

Varsinaisia suuria kauppakeskuksia on pääkaupunkiseudulla noin 10
kappaletta. Itä-Suomessa reilun 900 000 asukkaan alueelle kauppakes-
kuksia ei ole lainkaan. Kaavaselvitysten mukaan kauppakeskus toteu-
tuessaan vähentäisi yksityisautoilun tarvetta nykytilanteeseen verrattuna.

Valituksen kohteena olevalla alueella on voimassa niin sanottu teolli-
suuskaava. Kaava on ollut voimassa kymmenen vuotta ja kaupungin ta-
voitteena on noin 20 vuoden ajan ollut saada alueelle merkittävää teolli-
suutta. Tavoitteessa ei kuitenkaan ole onnistuttu. Tavoitteen toteutumat-
tomuus ja alueen hyvä liikenteellinen sijainti on johtanut siihen, että
kaupunki on alkanut tutkia muita mahdollisuuksia alueen hyödyntämi-
seksi. Kaupunki on onnistunut saamaan aikaiseksi sopimuksen 60 000–
90 000 kerrosalaneliömetrin kauppakeskuksen rakentamisesta alueelle.
Tämän jälkeen kaupunki on käynnistänyt alueen asemakaavan muutos-
ja laajennustyön siten, että alueelle voitaisiin sijoittaa kauppakeskus, lii-
ke- ja toimistorakennuksia sekä varastoja. Kaavalla tähdätään kaupan ja
matkailun työpaikkojen lisäämiseen Pieksämäellä ja koko Etelä-Savossa.
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Etelä-Savolta puuttuu vetovoimainen matkailukohde. Pieksämäen kaup-
pakaupungista on suunniteltu sellainen kohde, jonka varaan maakunnan
matkailuteollisuutta voidaan rakentaa. Kauppakaupunkisuunnitelman
oleellisia ainesosia kaupan lisäksi ovat vapaa-ajanviettoon, hyvinvointiin
ja julkisiin palveluihin liittyvät toiminnat. 

Hallinto-oikeus on hyväksynyt Jari Karjalaisen tekemän valituksen sa-
malla perusteella kuin kaksi muutakin valitusta. Muista Karjalaisen vali-
tusperusteista lausuminen on rauennut. Ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyyn liittyvää valitusperustetta ei edes olisi pätevästi voinut tässä
valitusprosessissa esittää. Oikeudenkäyntikuluvaatimus olisi tullut hylä-
tä, koska oikeudenkäynti ei ole johtunut viranomaisen virheestä. Asia on
vähintäänkin tulkinnanvarainen. 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on se-
lityksessään esittänyt, että valitus hylätään. ELY-keskus on viitannut hal-
linto-oikeudessa lausumaansa sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Korttelialuemerkintä KM-1 on osoitettu osaksi 7.12.1999 vahvistetun
asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T) ja
suojaviheralueelle (EV) sekä osaksi seutukaavan maa- ja metsätalousval-
taiselle alueelle (M) ja pieneltä osin seutukaavan teollisuustoimintojen
alueelle (T). Koska seutukaavan on oltava ohjeena muutettaessa ja laa-
dittaessa asemakaavaa, asiassa on tarkasteltava myös jo asemakaavoite-
tun alueen seutukaavamerkintöjä. Tämän tarkastelun perusteella kortteli-
aluemerkintä KM-1 on osoitettu pääosin seutukaavan maa- ja metsäta-
lousvaltaisella alueelle (M) ja pieneltä osin seutukaavan teollisuustoi-
mintojen alueelle (T). 

Seutukaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta koskevan kaavamää-
räyksen mukaan merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalous-
käyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueen pääasiallista
käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluontoiseen pysyvään ja lo-
ma-asutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkei-
lyyn. 

Seutukaavan teollisuustoimintojen aluetta koskevan kaavamääräyksen
mukaan merkinnällä osoitetaan teollisuuskäyttöön alueita niihin kuuluvi-
ne liikennealueineen, suojavyöhykkeineen ja yhdyskuntateknisen huol-
lon alueineen sekä muina alueen pääasiallisia toimintoja palvelevine ti-
loineen, muun muassa varastot ja toimistot.
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Seutukaavan on yleispiirteisempänä ja laaja-alaisempana kaavana oltava
rakennuslain 26 §:n 1 momentissa lausutun mukaisesti perustana yksi-
tyiskohtaisempia kaavoja laadittaessa ja muutettaessa. Tämä ohjausvai-
kutus on ollut rakennuslain aikaisen seutukaavan tärkein tehtävä ja sa-
malla maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentissa tarkoitettu seu-
tukaavan rakennuslain aikainen oikeusvaikutus. 

Rakennuslain aikaisten seutukaavojen aluevaraukset on kaavahierarkian
mukaisesti toteutettava yksityiskohtaisella kaavoituksella eli joko yleis-
tai asemakaavalla. Yleispiirteisempänä kaavana seutukaava on ohjannut
yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua kuitenkin melko väljästi.
Seutukaavan yleispiirteisyys liittyykin ennen muuta seutukaavan sovel-
tamiseen: seutukaava sallii asianmukaisen liikkumavaran kuntakaavoi-
tuksessa ilman seutukaavasta poikkeamista. Seutukaavan ratkaisuista
voidaan tietyissä rajoissa perustellusta syystä myös poiketa, mikäli esi-
merkiksi uudet olosuhteet tai uusi selvitys ovat puoltaneet seutukaavasta
hieman eroavia aluevarauksia. Seutukaavan keskeisten periaatteiden vas-
taisten yksityiskohtaisempien kaavojen vahvistamista ei sen sijaan ole
katsottu hyväksyttäväksi. Tällaiset muutokset on tullut toteuttaa seutu-
kaavan muutoksella. 

Valituksenalaisella kaavaratkaisulla alueelle on osoitettu seutukaavasta
täysin poikkeavaa toimintaa. Kun otetaan huomioon seutukaavan tavoit-
teet ja keskeiset periaatteet sekä kyseisten aluevarausten kaavamääräyk-
set, seutukaavan M- ja T-aluevaraukset eivät mahdollista valituksenalai-
sen asemakaavan mukaista liikerakennusten korttelialuemerkintää 
KM-1. Lisäksi kyseinen alue on edelleen pääosin rakentamatonta eikä
näin ollen myöskään alueen tosiasiallinen luonne ja vuoden 1999 asema-
kaavan toteutuminen puolla valituksenalaista kaavaratkaisua. Seutukaa-
va asettaa näin ollen oikeudellisen esteen valituksenalaisen asemakaavan
muuttamisen ja laajentamisen hyväksymiselle. 

Valituksessa on vedottu muun ohessa siihen, että seutukaava on todettu
vanhentuneeksi jo 7.12.1999 vahvistetun asemakaavan yhteydessä ja että
seutukaavan M-merkinnästä on jo tuossa yhteydessä poikettu. Vuonna
1999 vahvistetun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena
on kuitenkin ollut asemakaavaselostuksen mukaan muun muassa kau-
pungin teollisuustonttitarjonnan monipuolistaminen sekä kyseisen
alueen nivouttaminen luontevasti jo olemassa olevaan teollisuusaluee-
seen. 

Kyseisen kaavamuutoksen ja laajennuksen suunnittelualue sijoittui poh-
joisosaltaan seutukaavan teollisuustoimintojen alueelle ja eteläosaltaan 
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seutukaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Asemakaavan muu-
toksella ja laajennuksella olemassa olevaa ja seutukaavan mukaista ase-
makaavan teollisuusaluetta on laajennettu siten, että alue on ulotettu seu-
tukaavan teollisuustoimintojen alueelta etelään seutukaavan maa- ja met-
sätalousvaltaiselle alueelle. Pieksämäen kaupunginvaltuuston kaavan hy-
väksymistä koskeneen päätöksen (7.6.1999 § 29) on 7.12.1999 tehdyssä
kaavan vahvistamista koskeneessa päätöksessä todettu olevan lainmukai-
nen eikä vahvistamiselle ole ollut esteitä myöskään tarkoituksenmukai-
suuden kannalta. Kummastakaan päätöksestä ei valitettu eikä asemakaa-
van seutukaavanmukaisuutta ole kaavaprosessissa muutoinkaan kyseen-
alaistettu. Kysymys oli toisin sanoen seutukaavan yleispiirteisestä sovel-
tamisesta, jossa seutukaavan sallimissa rajoissa laajennettiin seutukaa-
vassa jo osoitettua teollisuustoiminnoille varattua aluetta.

Kuten asiassa on todettu, kaupunki on valmistellut valituksenalaisen ase-
makaavan kanssa samanaikaisesti oikeusvaikutteista yleiskaavaa Pieksä-
mäen keskusten eteläpuolelle. Kaupunki on pyytänyt ympäristöministe-
riön suostumusta hyväksyä osayleiskaava seutukaavasta poiketen muun
muassa siten, että seutukaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle ja pieneltä
osin teollisuustoimintojen alueelle merkitään kaupallisten palvelujen
alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Seutukaavasta poik-
keaminen on ratkaistu maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 2 momentin
mukaisessa menettelyssä ympäristöministeriön kielteisellä vastauksella
5.2.2009. Seutukaavassa osoitettua maankäyttöratkaisua ei toisin sanoen
tältä osin ole todettu vanhentuneeksi. Koska valituksenalaisella asema-
kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, menette-
lyllä ja sen lopputuloksella on merkitystä myös valituksenalaisessa kaa-
varatkaisussa. 

Asiassa on edelleen riidatonta, että valituksenalaisen kaavan mahdollis-
tamalla hankkeella on merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia,
jotka ovat seudullisia, maakunnallisia ja ylimaakunnallisia. Kyseisenlai-
set vaikutukset tulee maankäyttö- ja rakennuslain kaavahierarkian mu-
kaisesti arvioida maakuntakaavassa, kuten Etelä-Savon osalta on uuden
maakuntakaavan laatimisen yhteydessä myös tehty. 

Valituksessa on viitattu muun ohella Etelä-Savon ympäristökeskuksen
17.4.2009 antamaan lausuntoon ja poimittu lausunnosta otteita valituk-
sen perusteiksi. Kyseistä lausuntoa on kuitenkin luettava kokonaisuutena
ja huomioitava myös se, mitä lausunnossa on todettu esimerkiksi KM-1
aluevarauksen mitoituksesta sekä maakuntakaavallisen suunnittelun tar-
peesta.
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Se, että Etelä-Savon seutukaavassa ei aikanaan ole käsitelty vähittäis-
kaupan suuryksiköitä, ei ole sellainen perusteltu syy, jolla seutukaavasta
voitaisiin poiketa ja jonka perusteella kyseisenlaiset vaikutukset omaa-
van hankkeen mahdollistava asemakaava voitaisiin seutukaavan vastai-
sesti hyväksyä. Seutukaavan ohjausvaikutus on päinvastoin kaavahank-
keen kyseisenlaisten vaikutusten vuoksi erityisen keskeinen, koska seu-
tukaava on ainut kaava, jossa tämän tyyppisiä seudullisia, maakunnalli-
sia ja ylimaakunnallisia vaikutuksia on kaavajärjestelmän mukaisesti ol-
lut ennen maakuntakaavaa mahdollista arvioida. 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksynyt Etelä-Savon maakuntakaa-
van 29.5.2009 (§ 17). Maakuntakaavassa valituksenalaiselle kaava-
alueelle on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö kohdemerkintä km.
Koska maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen ja koska kyseisestä
kohdemerkinnästä on jätetty ympäristöministeriölle kaksi valitusta, maa-
kuntakaavaan sisällytetyllä km kohdemerkinnällä ei voida perustella
seutukaavasta poikkeamista.

Seutukaava ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla ohjeena valituksenalai-
sessa kaavaratkaisussa. Seutukaavasta poikkeamiselle ei myöskään ole
esitetty perusteltua syytä. Valituksenalainen kaavaratkaisu on näin ollen
lainvastainen, minkä vuoksi Pieksämäen kaupungin valitus on hylättävä.

Jari Karjalainen on selityksessään esittänyt valituksen hylkäämistä sekä
vaatinut, että Pieksämäen kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänen oi-
keudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Karjalainen on
uudistanut aiemmin lausumansa sekä esittänyt muun ohella, että hän
omistaa kiinteää omaisuutta Pieksämäen kaupungissa. Karjalainen on li-
säksi viitannut Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätöksestä 29.5.2009
§ 17 tekemäänsä valitukseen. 

Pieksämäen Luonnon Ystävät ry on selityksessään uudistanut aiemmin
lausumansa. Lisäksi yhdistynyt on esittänyt muun ohella, että Pieksä-
mäen keskustatoimintojen aluetta on kohtuuttomasti suurennettu liike-
keskuksen saamiseksi alueelle. Etäisyys Naiskankaan risteyksestä Piek-
sämäen torille on todellisia kulkuväyliä ja lyhyintä reittiä käyttäen 3,9
kilometriä. Alueelle on suunniteltu vähintään 130 000 kerrosneliömetrin
liikekeskusta. Ennen maakuntakaavan vahvistamista ei voida todeta
myöskään valituksenalaisen kaavaratkaisun lainmukaisuutta.

Pieksämäen kaupunginhallitus on vastaselityksessään esittänyt muun
ohella, että Pieksämäen kaupunki on tilannut Sales Questor Oy:ltä tutki-
muksen kauppakeskusmatkustuksesta keski- ja itäsuomalaisten keskuu-
dessa.
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Tutkimus (Loppuraportti 23.3.2010) osoittaa, että kyselyalueen talouk-
sista 66 prosenttia tekee ainakin yhden matkan vuodessa joko pääkau-
punkiseudun kauppakeskuksiin, Tuuriin tai Lempäälän Ideaparkkiin.
Matkojen lukumäärä on 580 000 kappaletta vuodessa. Vuositasolla tämä
tarkoittaa autolla tehtyjen matkojen osalta 300 miljoonaa kilometriä.
Vastaavanlaisen kauppakeskuksen rakentamista Keski- tai Itä-Suomeen
kannattaa kaksi kolmesta. Mikäli kauppakeskus toteutuisi, autolla tehtä-
vät kauppakeskusmatkat vähenisivät 200 000 matkaan ja ajokilometrit
peräti 200 miljoonalla kilometrillä. Kokonaisuutena arvioiden liikenteen
aiheuttamat kasvihuonepäästöt vähenisivät merkittävästi kauppakeskus-
hankkeen toteutuessa. 

Tutkimuksesta selviää, että kauppakeskusmatkoista 10 prosenttia on teh-
ty junalla. Kuten asemakaavaselostuksesta ilmenee, myös raideliikenne
Pieksämäen rautatieasemalta kauppakeskukseen on toteutettavissa. 

Ei ole kestävän kehityksen mukaista, että muualla kuin pääkaupunkiseu-
dulla ja suuremmissa kaupunkikeskuksissa hyväksytään ajatus siitä, että
infrastruktuurin voidaan antaa heikentyä asukkaiden muuttaessa muualle
työn perässä. Pieksämäen kauppakeskuksella olisi myös merkittävä työl-
listävä vaikutus. Kauppakeskuksen sijoittuminen runsaan kahden kilo-
metrin päähän torista on kaupungin näkemyksen mukaan paras mahdol-
linen paikka. Sen rakentaminen muualle olisi vaikutuksiltaan huomatta-
vasti ongelmallisempaa muun muassa liikennejärjestelyiden vuoksi. 

Merkinnät korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Merkintä seutukaavasta poikkeamista koskevasta asiasta

Pieksämäen kaupunki on kirjeellään 5.12.2008 pyytänyt ympäristömi-
nisteriöltä maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tua suostumusta keskustan eteläosan osayleiskaavan hyväksymiseen seu-
tukaavasta poiketen muun muassa siten, että seutukaavassa osoitetulle
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle ja pieneltä osin teollisuustoimin-
tojen alueelle merkitään kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1).

Ympäristöministeriö ei ole vastauskirjeessään 5.2.2009
(YM4/5232/2008) antanut suostumusta seutukaavasta poikkeamiseen
edellä mainitulta osin.

Merkintä maakuntakaavaa koskevasta ratkaisusta

Etelä-Savon liiton maakuntavaltuusto on 28.5.2009 tekemällään päätök-
sellä hyväksynyt Etelä-Savon maakuntakaavan.
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Ympäristöministeriö on 4.10.2010 vahvistanut maakuntakaavan lukuun
ottamatta eräitä kaavamerkintöjä. Ympäristöministeriö on jättänyt maa-
kuntakaavan vahvistamatta muun ohella siltä osin kuin maakuntakaavas-
sa oli Pieksämäen Naiskankaan alueelle osoitettu vähittäiskaupan suur-
yksikköä koskeva merkintä (km).

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä hy-
lännyt valitukset, jotka ovat koskeneet mainittua vahvistamatta jätettyä
merkintää.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-
oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. 

2. Jari Karjalaisen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus
hylätään. 

Perustelut

1. Pääasia

1.1 Ratkaisun lähtökohdat

Asemakaavan laatimista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain sään-
nökset

Maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999), joka on tullut voimaan
1.1.2000, on kumottu rakennuslaki (370/1958) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan alueiden yksityiskohtaista
järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava,
jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten
ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden,
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan
rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen
edellyttämällä tavalla. 

Asemakaavan sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennus-
lain 54 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan asemakaavaa laadittaessa on
maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon si-
ten kuin siitä edellä säädetään.
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Seutukaavaa koskeva siirtymäsäännös

Maankäyttö- ja rakennuslain 210 §.n 1 momentin siirtymäsäännöksen
mukaan rakennuslain nojalla voimaan tullut seutukaava on voimassa ra-
kennuslain mukaisin seutukaavan ohjausvaikutuksin, kunnes se korva-
taan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla tai ku-
motaan. Jollei seutukaavaa 10 vuoden kuluessa maankäyttö- ja raken-
nuslain voimaantulosta korvata maakuntakaavalla tai kumota, se on voi-
massa mainitun lain mukaisena maakuntakaavana.

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nyt kysymyksessä ole-
van asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 9.6.2009. Etelä-Savon lii-
ton maakuntavaltuuston 28.5.2009 hyväksymä maakuntakaava ei ole ol-
lut tuolloin vielä voimassa. Kaava-alueella on siten ollut voimassa ym-
päristöministeriön 18.2.2000 vahvistama seutukaava, joka on tullut lain-
voimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden 31.12.2001 antamalla pää-
töksellä taltionumero 3357. Mainittu seutukaava on kaavaa hyväksyt-
täessä ollut vielä voimassa rakennuslain mukaisin seutukaavan ohjaus-
vaikutuksin.

Rakennuslain 26 §.n 1 momentin (626/1969) mukaan seutukaavan on
tullut olla ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa, asemakaa-
vaa, rakennuskaavaa ja rantakaavaa. Pykälän 3 momentin (626/1969)
mukaan seutukaava ei ole voimassa yleis-, asema-, rakennus- eikä ranta-
kaava-alueilla.

Edellä mainittua kaava-alueella voimassa ollutta seutukaavaa hyväksyt-
täessä voimassa olleen rakennuslain 22 §.n 2 momentin (493/1968) mu-
kaan seutukaava on tullut laatia niin, että siinä on varattu vastaisen kehi-
tyksen edellyttämät riittävät alueet eri tarkoituksia varten. Kaavaa laadit-
taessa on tullut kiinnittää huomiota seudun oloista johtuviin erityisiin
tarpeisiin. Kaava on tullut mahdollisuuksien mukaan sopeuttaa seutukaa-
va-alueeseen rajoittuvien alueiden seutukaavoitukseen sekä valtakunnan-
suunnitteluun. Kaavaa laadittaessa on tullut pitää silmällä maankäytön
taloudellisuutta ja sitä, ettei kaavan toteuttamisesta aiheudu maanomista-
jille kohtuutonta haittaa.

Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuminen

Kun otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentti
ja 54 §:n 1 momentti, oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena laadit-
taessa asemakaavaa.
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Kaava-alueella ei ole ollut voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mis-
tä syystä yleiskaava ei ole voinut olla ohjeena alueen asemakaavoituk-
sessa. Nimenomaan tästä syystä alueella voimassa oleva seutukaava on
edellä selostetuin tavoin tullut ottaa huomioon asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta laadittaessa. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttumi-
nen ei muulla tavoin vaikuta seutukaavan ohjausvaikutukseen kaava-
alueella.

1.2 Asemakaava-alue ja sille osoitettu maankäyttö

Asemakaava-alue sijaitsee Pieksämäen keskustan eteläpuolella siten, että
sitä rajaavat asemakaavassa osoitettu, mutta rakentamatta jäänyt teolli-
suusalue, teollisuusalueen vieressä oleva 1950-luvun pienehkö pientalo-
asutusalue, valtatie, Savonrata ja kantatie. Alue on keskustan tuntumas-
sa, mutta liikenneväylien johdosta se on ollut siitä toiminnallisesti eril-
lään. Alueen etäisyys keskustassa sijaitsevalle torille on kaavakartalta
suoraan mitattuna noin kaksi kilometriä ja olemassa olevien liikenneyh-
teyksien kautta noin kolme kilometriä. Asiassa saadun selvityksen mu-
kaan kaava-alue on rakentamaton. Länsiosa kaava-alueesta on pääosin
metsäistä ja itäosa soista aluetta.

Kaava-alueen eteläosa Savonradan itäpuolella sijaitsee seutukaavassa
osoitetulla maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kaavamääräyk-
sen mukaan M-merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalous-
käyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueen pääasiallista
käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen pysyvään ja lo-
ma-asutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkei-
lyyn. M-aluevarausta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle
ei ole saanut suunnitella rakennuslain 4 §:n mukaista taaja-asutusta.

Kaava-alueen pohjoisosa Savonradan itäpuolella sijaitsee seutukaavassa
osoitetulla teollisuustoimintojen alueella (T). Kaavamääräyksen mukaan
T-merkinnällä osoitetaan teollisuuskäyttöön alueita niihin kuuluvine lii-
kennealueineen, suojavyöhykkeineen ja yhdyskuntateknisen huollon
alueineen sekä muine alueen pääasiallisia toimintoja palvelevine tiloi-
neen, muun muassa varastot ja toimistot.

Kaava-alueeseen sisällytetty alue Savonradan länsipuolella sijaitsee seu-
tukaavassa osoitetulla lähivirkistysalueella (VL). Kaava-alueen kautta on
seutukaavassa lisäksi merkitty kulkemaan päärata (pr) sekä kahden val-
tatien liittymä.
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Kaavaselostuksen mukaan asemakaavoituksen keskeinen tarkoitus on lii-
kekeskittymän mahdollistaminen. Asemakaavassa ja asemakaavan muu-
toksessa kaava-alueen eteläosaan radan itäpuolelle on tässä tarkoitukses-
sa osoitettu liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksikön (KM-1). Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoit-
taa enintään kaksi päivittäistavarakaupan suuryksikköä, yhteensä enin-
tään 28 000 k-m³. Alueelle saa sijoittaa myös julkisia palveluja, toimisto-
tiloja, matkailupalveluja sekä huoltoaseman. Korttelialuetta koskeva te-
hokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on e=0.34. Kaavase-
lostuksessa on todettu, että asemakaava mahdollistaa noin 132 000 ker-
rosneliömetrin suuruisen kauppakeskittymän rakentamisen kortteli-
alueelle.

1.3 Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kaava-
alueen eteläosaan sellaista liikerakentamista, jolla on seudullisia, maa-
kunnallisia ja ylimaakunnallisia vaikutuksia. Kun tähän nähden otetaan
huomioon alueelle seutukaavassa osoitettu suhteellisen vähäisiä ympä-
ristö- ja muita vaikutuksia mahdollistava pääasiallinen käyttötarkoitus,
seutukaava ei ole ollut rakennuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Alueelle sittem-
min voimaan tulleen maakuntakaavan johdosta asiaa ei ole syytä arvioi-
da toisin. Kaupunginvaltuuston päätös on siten kuntalain 90 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla lainvastainen.

Tämän vuoksi ja otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa
esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätök-
sen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain
74 §, Jari Karjalaiselle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeu-
denkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Pekka Vihervuori Anne E. Niemi

Riitta Mutikainen (t) Hannu Ranta

Eija Siitari-Vanne

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos  Petteri Leppikorpi
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Jakelu

Päätös Pieksämäen kaupunginhallitus, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa
Jäljennös Kuopion hallinto-oikeus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualue
Jari Karjalainen
Pieksämäen Luonnon Ystävät ry
Kiinteistö Oy Pieksämäen Ideapark


