
#kymenlaaksokaava2040

Ehdotusvaiheen esittely

Muutokset 
ehdotusvaiheeseen



Maakuntakaavaluonnoksen jälkeen 
laaditut selvitykset

• Vedenalaisen luonnon 
monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeät 
alueet

• Virkistysalueet
• Turvetuotanto
• Soidensuojelun 

täydennysehdotuksen 
kohteet

• Vaalimaan kaupan selvitys
• Koskenkylä-Kouvola –

ratakäytäväselvitys
• Ratakäytäväselvitys 

Haminasta itään (kesken)
• Porvoo-Kotka –ratakäytävän 

ajantasaisuusarviointi 
(kesken)
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Yhdyskuntarakenne

• Yhdyskuntarakenne (keskustat, taajamat, 
kylät, työpaikka- ja teollisuusalueet) 
luonnokseen nähden ennallaan.

• Suunnittelumääräyksiin tehty tarkennuksia.
• Kuusankosken Kyminruukin alue muutettu TP-

alueeksi. Kuvaa paremmin kuin T alueen 
nykyistä käyttöä. 
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Puolustusvoimat
• Puolustusvoimien maankäytön osoittaminen suojeluun varatuilla alueilla

– Osoitetaan puolustusvoimien alueiden kanssa päällekkäiset 
luonnonsuojelualueet ”Puolustusvoimien käytössä oleva luonnonsuojelualue 
(EAH_sl)” merkinnällä

– Osoitetaan puolustusvoimien alueiden kanssa päällekkäiset 
muinaismuistoalueet ”Puolustusvoimien käytössä oleva muinaismuistoalue 
(EAH_sm)” merkinnällä

• Puolustusvoimien alueiden ja muun maankäytön yhteensovitus
– Osoitetaan puolustusvoimien ampuma- ja harjoittelualueella sijaitseva 

Haukkajärven tekopohjavesilaitos EAH/ET -merkinnällä
• Puolustusvoimien suojavyöhyke (sv)

– Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai 
huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava.

– Osoitetaan Vekaranjärven alueella ulompi suojavyöhyke (A)

• Melualue (me)
– Määräystä selkeytetty
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Pyhtään lentopaikka

• Lentopaikka osoitetaan LL-kohdemerkinnällä ja 
lentopaikkaa ympäröivä alue selvitysalueena.

• Alueen maankäyttöä ei ole voitu ratkaista 
maakuntakaavan laadinnan yhteydessä, mutta 
merkittävyytensä vuoksi sen osoittaminen katsotaan 
tarpeelliseksi alueeseen kohdistuvien intressien 
vuoksi. Maankäytön ratkaiseminen edellyttää 
lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua.
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• Teiden ja eritasoliittymien luokittelua ja kaavamerkintöjä on 
tarkennettu sekä korjattu saadun kaavapalautteen 
perusteella

• Vt 26 muutettu kehitettäväksi valtatieksi ja mt 387 
kehitettäväksi kantatieksi

• Tillola-Keltti hankkeen yhdystietasoista rinnakkaistietä ei 
osoiteta kaavakartalla, koska se menee osin Iitin puolelle

• Kaavamerkinnät ja –määräykset -asiakirjaan lisätty tekstit 
liikenteen solmuista ja solmupisteistä Väyläviraston 
luokituksen mukaan

• Savon rata lisätty kehitettäväksi pääradaksi
• Venesatamien kohdemerkinnät tarkistettu

Tie- ja raideverkko sekä vesiliikenne
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Itärata/ Itäinen rantarata (VE)
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Ratakäytävä ja YKR-aluejaon mukaiset 
taajamat, kylät ja pienkylät
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Matkailu
• Matkailun ja virkistyksen kehittämisen 

kohdealueet on tarkistettu: 
• Haminan edustalla laajennettu Ulko-Tammioon
• Verla-Repovesi laajennettu käsittämään Pyhäjärvi 

ja Kimolan kanava suunnittelualueen rajalle saakka

• Matkailupalveluiden alueet tarkistettu:
• Lisätty Mielakan hiihtokeskus, Uuperinrinteet ja 

Santalahden matkailupalvelut
• Poistettu Puhjonranta
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Virkistysverkosto
• Virkistysalueet (V)
• MU –alueet 
• Retkeilyreitistö
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Virkistystyyppi Kriteerit
Virkistysalueet (V)
LÄHIVIRKIS
TYS

Keskustaaja
mien 
lähivirkistys

Laaja yhtenäinen virkistysaluekokonaisuus, joka ei sovellu 
taajaman sisäiseksi virkistysalueeksi

• Alueella virkistysrakenteita ja/tai aktiivista virkistyskäyttöä
TAI

• Kunta on suunnittelemassa alueelle virkistystoimintoja
Pienten 
taajamien 
lähivirkistys

Pienten taajamien läheiset virkistysalueet
• Alueella virkistysrakenteita ja/tai aktiivista virkistyskäyttöä

TAI
• Kunta suunnittelee alueelle virkistystoimintoja

RETKEILY • Osa ylimaakunnallista melonta-, patikointi- tai pyöräilyreittiä
• Merkittävä osa sini-viheryhteystarvetta
• Saariston veneretkeilyn kannalta merkittävät virkistyssaaret
• Muuten maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä alue, 

jossa aktiivista virkistyskäyttöä ja/tai virkistysrakenteita 



• Luonnonsuojelualue (SL)
– Alueet tarkastettu ja päivitetty
– Luonnonsuojelualueina osoitetaan lisäksi kaikki yli 2 ha 

Metsähallituksen suojeluun varaamat alueet.
– Puolustusvoimien käyttämien alueiden kanssa päällekkäiset 

luonnonsuojelualueet osoitetaan merkinnällä ”Puolustusvoimien 
käytössä oleva luonnonsuojelualue (EAH_sl)”

• Natura- (nat), geologisesti arvokkaat (ge) alueet sekä 
luonnonsuojelualueet (SL)
– Osoitetaan aluevarauksina. Kohdemerkintöjä ei ole.
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Suojelu



Suojelualueet (S) 
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• Maakuntakaavaa laadittaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
luonnonarvojen vaalimiseen 
(MRL 28 §). 

• Alueet tarkastettu ja päivitetty

• Lisätty soidensuojelun 
täydennysehdotuksen kohteet

• Valtakunnallisesti arvokkaita alueita

• Kaikilla Kymenlaakson SSTE-kohteilla 
on äärimmäisen ja/tai erittäin 
uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai 
erittäin uhanalaisia lajeja

• SSTE-kohteilla ei merkittävää 
turvetuotanto- tai metsätalousarvoa

• S-merkintä ei estä kohteen 
vapaaehtoista suojelua ja tätä kautta 
korvauksen saamista. S-merkintä ei 
myöskään estä korvauksen saamista, 
jos ja kun SSTE saa lainvoiman



Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo_v)

• Uutta tutkimustietoa vedenalaisen 
luonnon monimuotoisuudesta 
(VELMU 2 ja VELMU)

• Haapasaaren ja Ulkotammion
ympäristön riutta-alueet –merkintää 
laajennettu

• Uusina osa-aluevarauksina
– Ristisaaren, Pitkäviirin ja 

Mustaviirin ympäristön alueet 
– Majasaaren, Rakin-Kotkan ja 

Pitkä-Kotkan ympäristön alueet 
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• Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), 
Ohjausvaikutukset ja toteutus: 

– ”Toteutumista on mahdollista tukea myös vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain 
mahdollistamin eri keinoin.”

• Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta 
(MU), Ohjausvaikutukset ja toteutus: 

– ”Ulkoilureittien perustaminen edellyttää maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa 
määritellään alueidenkäyttö sekä korvausmenettelyt.”
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Sini-viheryhteystarve (vyt)
• Lisäys määräykseen

– ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä 
muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytykset.”

• Muokkaukset Ohjausvaikutukset ja 
toteutus –tekstiin, mm.

– ”Toteutumista on mahdollista tukea myös 
vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain 
mahdollistamin eri keinoin.”

– ”Merkintä on luonteeltaan 
kehittämisperiaatteellinen.”

• Muokkaukset yhteystarvemerkintöihin
– Kymijoen jokilaakson sini-viheryhteystarve
– Kymijoen länsihaarojen jokilaakson sini-

viheryhteystarve
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Pohjavesialueet (pv) ja Arvokas pintavesialue (w)
• Koko kaava-aluetta koskeva uusi määräys

– ”Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa 
tulee edistää vesien suojelua ja pyrkiä 
parantamaan vesien ekologista tilaa.”

• Arvokas pintavesialue (w)
– Suunnittelumääräykseen lisäys:

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on vesiensuojelunäkökohdat otettava 
huomioon siten, ettei vesialueen tilaa 
heikennetä ja vesialueen käyttöä 
vedenhankintaan vaaranneta.

– Lisätty kuusi (6) erinomaisessa tilassa 
säilynyttä, poikkeuksellisen kirkasvetistä, 
herkkää järveä

• Pohjavesialue (pv)
– Päivitetty uuden luokituksen mukaiset 1- ja 

2- luokan sekä E-luokan pohjavesialueet
– Tarkistettu päällekkäisyydet muun 

maankäytön kanssa (Keltin teollisuusalue, 
Kaipiaisten T/kem-alue ja turvetuotanto)
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Turvetuotantoalueet (EOt)
16.9.2019
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• Kriteerit:
– Pinta-ala väh. 50 ha
– Lähin asutus väh. 500 päässä
– Lisäksi

• Käyttöönotetulla tuotantoalueella on 
voimassa oleva ympäristölupa

• Ei-käyttöönotettu alue: 
– Alueen luonnontila on selvästi 

muuttunut
– Alue ei sijaitse turvetuotannolle 

herkän vesistön valuma-alueella
– Alueella ei ole ristiriitoja muun 

maankäytön kanssa 
maakuntakaavassa

– Alue ei sijoitu 1-tai 2-luokan 
pohjavesialueelle tai e-luokan 
alueelle



Tekninen huolto

• Haukkajärven tekopohjavesilaitos osoitetaan 
maakuntakaavassa merkinnällä ”Puolustusvoimien ampuma-
ja harjoitusalue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on 
yhdyskuntatekninen huolto (EAH/ET)”

• Pääsähköverkostoa on päivitetty
– Sähkömerikaapelien sijainnit on tarkastettu uusien 

aineistojen pohjalta
– Uudet pääsähkölinjat osoitetaan omana merkintänään z_s
– Lisäksi osoitetaan pääsähkölinjan yhteystarvemerkintä 

(zyt) Virojoen pohjoispuolelta kohti Vaalimaata.
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MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

#kymenlaaksokaava2040
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