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Merkinnät ja määräykset
1 Maakuntakaava‐alue
Kaava‐alue

MAAKUNTAKAAVA‐ALUE

Maakuntakaava-alue on Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat.

Suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa,
rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä
(N2000-järjestelmässä) alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.
Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön,
maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset
alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin. Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti.
Tuulivoimaa suunniteltaessa on turvattava puolustusvoimien toimintaedellytykset ottamalla huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien
turvaamisesta aiheutuvat rajoitteet.
Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle jokialueilla. Alueiden käytön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä vesien ekologisen tilan parantamiseen.
Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on seuraavanlainen, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta. Päivittäistavarakauppa: koko Kymenlaakso 4 000 k-m2;
Erikoiskauppa ja laajan tavaravalikoiman kauppa: Kotka, Kouvola 7 000 k-m2, Hamina, Inkeroinen, Myllykoski 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4 000 k-m2; Tilaa vaativa kauppa: Kotka,
Kouvola 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4000 k-m2.
Alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että toiminta ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta Natura 2000
-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen jatkuvuus.

joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.
Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen jatkuvuus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkittävät tulvariskialueet
Kymenlaaksoon on nimetty kaksi merkittävää tulvariskialuetta: vesistöalueilla Kymijoen alaosa ja merenrannikolla Haminan ja Kotkan rannikkoalue (maa‐ ja metsätalousministeriön päätös
20.12.2011). Näille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016‐2021.
Kymijoen alaosalla Anjalankoskesta alaspäin hyydöt aiheuttavat merkittävimmät tulvakorkeudet. Vesistöjen vesimääriä ja vedenkorkeuksia tarkkaillaan reaaliaikaisesti. Päijänteen ja
Kymijoen tulvien ennakoidaan kasvavan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin voidaan sopeutua mm. muuttamalla vesistön säännöstelyä sekä
ohjaamalla maankäyttöä siten, että tulvariskialueille rakentamista vältetään. Muita tulviin liittyviä sopeutumiskeinoja ovat mm. pysyvät tulvapenkereet, tilapäiset suojarakenteet ja
tulvavakuutus (Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016‐2021).
Itämeren rannikoilla vedenkorkeuden nopeat muutokset aiheutuvat ennen kaikkea kovista tuulista ja ilmanpaine‐eroista sekä Itämeren vedenpinnan edestakaisesta ominaisheilahtelusta.
Pahan merivesitulvatilanteen edellytys on aina usean tekijän yhteisvaikutus (Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016‐2021).
Ilmastomuutoksen vaikutuksia merenrannikolla on käsitelty vuonna 2014 ilmestyneessä oppaassa alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi (SYKE, Ilmatieteen laitos, MMM, YM
2014). Oppaassa on arvioitu kerran 250 vuodessa toteutuvan tulvan korkeudeksi Haminassa N2000+ 3.20 m, mitä on esitetty alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi. Tähän ei
sisälly aaltoiluvara, joka tulee määrittää rakennuspaikan sijainnin mukaan tapauskohtaisesti.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan varaudutaan sään ääri‐ilmiöihin, tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara‐alueiden
ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

Rakentamaton rantaviiva
Maakuntakaavassa osoitetaan ranta‐alueita virkistys‐ ja matkailukäyttöön, mutta ei erikseen varsinaisia vapaa‐ajan asumisen alueita. Sen vuoksi maakuntakaavassa on annettu
suunnittelumääräys, joka koskee vesistöjen läheisyyteen suunniteltavaa rakentamista koko kaava‐alueella. Suunnittelumääräys velvoittaa säästämään jäljellä olevaa yhtenäistä
rakentamatonta rantaviivaa, jota tarvitaan virkistyksen ja luontomatkailun tueksi sekä luonnontilaisen vesi‐ ja rantamaiseman osien säilyttämiseksi.
Maakuntakaavan pohjaksi on aiemmin laadittu Kymenlaakson rantojen rakentamistiheyden vertailu sekä rantarakentamisen kehittämisselvitys, jossa on testattu rantarakentamisen erilaisten
kaavoitusratkaisujen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia (Kymenlaakson Liitto 2007). Valtakunnallisen selvityksen mukaan (Rakennetut meren rannat 2005, Ympäristöministeriön raportteja
3/2008) Kymenlaakson merenrannikon sulkeutuneisuusaste oli 49 %. Virkistykseen soveltuvia vapaita ranta‐alueita puuttuu erityisesti hyvin saavutettavissa olevilta taajamien lähialueilta,
missä niille on paljon tarvetta.

Uusiutuva energia
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Valtakunnallisissa ilmasto‐ ja energiastrategioissa sekä maakunnallisessa Ilmasto‐ ja energiastrategiassa esitetään uusiutuvan energian käytön edistämistä. Maakuntakaavan
suunnittelumääräys tähtää tavoitteen huomioon ottamiseen alueiden käytön suunnittelussa ja sen selvittämiseen, voidaanko esitetyillä ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian
käyttöönottoa. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä voidaan esimerkiksi antaa kaavamääräyksiä alueiden energiahuollon järjestämisestä uusiutuvilla energiamuodoilla.

Tuulivoima

Uusiutuva energia
Valtakunnallisissa ilmasto‐ ja energiastrategioissa sekä maakunnallisessa Ilmasto‐ ja energiastrategiassa esitetään uusiutuvan energian käytön edistämistä. Maakuntakaavan
suunnittelumääräys tähtää tavoitteen huomioon ottamiseen alueiden käytön suunnittelussa ja sen selvittämiseen, voidaanko esitetyillä ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian
käyttöönottoa. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä voidaan esimerkiksi antaa kaavamääräyksiä alueiden energiahuollon järjestämisestä uusiutuvilla energiamuodoilla.

Tuulivoima
Maakuntakaavassa esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoimalat tulee sijoittaa ensisijaisesti
keskitetysti usean voimalan yksiköihin. Tällä pyritään vähentämään tuulivoimaloista aiheutuvia haittavaikutuksia.
Tuulivoimaloiden rakentaminen on mahdollista myös maakuntakaavan tuulivoima‐alueiden ulkopuolella. Tämä edellyttää, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta.
Tuulivoimatuotannon suunnittelu asumisen, virkistyksen, merkittävien maisema‐alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaikutuspiiriin edellyttää, että on löydettävissä sellainen
ratkaisu, joka ei aiheuta merkittävää haittaa ihmisille ja ympäristölle.
Tuulivoimarakentaminen on vaikutuksiltaan laajamittaista, joten niiden toteutus taajama‐alueiden vaikutuspiiriin edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten selvittämistä
siten, että löydettävissä sellainen ratkaisu, joka ei vaaranna merkittävästi alueen maankäytöllistä kehittämistä.
Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on varmistaa, että tuulivoimarakentamisessa taajamatoimintojen vaikutuspiirissä otetaan huomioon eri maankäyttövaihtoehdot ja sitä kautta
parannetaan taajamaympäristön laatua ja edistetään tehokkaan yhdyskuntarakenteen muodostumista.
Tuulivoimaloilla on vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan. Maakuntakaavaratkaisulla varmistetaan tuulivoimarakentamisen ja puolustusvoimien toiminnan yhteensovittaminen.

Vaelluskalakannat
Valtioneuvosto on tehnyt vuonna 2012 periaatepäätöksen kansallisesta kalatiestrategiasta. Sen tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen
elinvoimaisuuden vahvistaminen. Toiminta‐ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Strategian
lähtökohtana on ollut, että vaelluskaloja käsitellään laajasti käsittäen kaikki elinkierron aikana vaellusvaiheen tarvitsevat kalalajit ja nahkiaisen.
Vaelluskalakantojen vahvistaminen on tärkeää Kymenlaakson luonnon monimuotoisuuden vaalimisen sekä kalastusmatkailun kehittämisen kannalta.
Lohi, taimen ja muut vaelluskalamme tarvitsevat koski‐ ja virtapaikkoja lisääntymiseen ja osa myös poikasvaiheen kasvuun. Niiden elinkierto edellyttää lisäksi kulkumahdollisuutta jokien
kutu‐ ja poikasalueiden sekä järvien/meren syönnösalueiden välille. Vaelluskalakannat eivät pitkällä aikavälillä säily elinvoimaisina ilman luontaista lisääntymiskiertoa. Resurssien ohjaaminen
kalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviin toimenpiteisiin on nykytilanteessa tarkoituksenmukaista ja jopa välttämätöntä vaelluskalakantojen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Luonnossa lisääntyvä vaelluskalakanta kykenee tuottamaan runsaasti hyvälaatuisia vaelluspoikasia.

Vesien ekologinen tila
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Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Vesienhoidon
ympäristötavoitteita ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene; pinta‐ ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä; ja keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla
on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä
viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma.
Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan, ja vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa nostetaan esille useita maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyviä toimia.

Vesien ekologinen tila
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Vesienhoidon
ympäristötavoitteita ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene; pinta‐ ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä; ja keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla
on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä
viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sekä merenhoitosuunnitelma.
Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan, ja vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa nostetaan esille useita maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyviä toimia.

Kauppa
Maankäyttö‐ ja rakennuslain muutos vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta astui voimaan 1.5.2017. Laissa määritellään vähittäiskaupan suuryksikön alarajaksi 4 000 k‐m2. Laki velvoittaa
esittämään maakuntakaavassa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan. Määrittelemällä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja,
voidaan maakuntakaavassa keskittyä aidosti seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintiohjaukseen.

Natura 2000 ‐alueiden luonnonarvojen huomioon otto
Suomen Natura 2000 ‐verkosto koostuu Euroopan unionin (EU) komission hyväksymistä luontodirektiivissä määritellyistä luontotyypeistä ja lajien elinympäristöistä. Verkostoon kuuluu myös
komissiolle ilmoitettuja lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita.
Natura 2000 ‐verkoston tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta EU:n alueella. Natura‐verkosto on keino, jolla EU:n alueella pannaan käytäntöön vuonna 1992 solmittu Rion
sopimus luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää EU:n Natura 2000 ‐verkostoa koskevat erityissäännökset.

Kiinteät muinaisjäännökset
Maakuntakaavakartalla ei osoiteta pistemäisiä kiinteitä muinaisjäännöksiä maakuntakaavan mittakaavasta ja strategisuudesta johtuen.

Kestävä liikkuminen
Kansainväliset, kansalliset ja maakunnalliset ilmasto‐ ja energiatavoitteet edellyttävät kestävien kulkutapojen kuten kävelyn ja pyöräilyn voimakasta edistämistä. Valtioneuvoston
periaatepäätöksen (2018) ja LVM:n sitä tukevan yksityiskohtaisemman kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman (Jääskeläinen 2018) mukaisesti tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn 30 %
matkamäärien nousu vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn ja pyöräilyn on tutkittu tuottavan merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle. Suunnitteluratkaisulla tuetaan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista toimivien yhdyskuntien ja kestävän liikkumisen osalta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Koko maakuntakaava‐alueelle annetut suunnittelumääräykset koskevat myös alueita, joihin maakuntakaavassa ei kohdistu mitään muuta merkintää (maakuntakaavan valkoiset alueet).
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Tulvariskit: Maakuntakaavan tulvariskiä koskeva määräys ohjaa kuntien kaavoitus‐ ja rakennustoimintaa
tulvariskittömille alueille. Määräys vaikuttaa rakentamisrajoituksiin, rakennuspaikalle
asetettuihin vaatimuksiin, rakennuksen etäisyyteen rantaviivasta ja vesistöistä sekä rakennuksen korkeusasemaan ranta‐alueella. Määräys vaikuttaa rajoittavasti sekä uusiin
rakentamiskohteisiin että mahdollisesti myös olemassa oleviin muutossuunnitelmiin kuten laajennuksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kuntien ja
toiminnanharjoittajien tulee laatia riittävät selvitykset ja tutkimukset riskien, suojaustasojen yms. määrittelemiseksi.

Rakentamaton rantaviiva: Rantojen käyttöön liittyvä määräys tähtää vapaiden rantojen säästämiseen. Määräys ohjaa kuntien rantayleiskaavoitusta turvaamaan riittävät yhtenäiset vapaat
ranta‐alueet. Voimassa olevat ranta‐osayleiskaavat ja ranta‐asemakaavat kattavat jo suurimman osan Kymenlaakson rakentamiseen soveltuvista rannoista. Maakuntakaavan ohjausvaikutus
kohdistuu aiemmin kaavoittamattomiin rantoihin, voimassa olevien kaavojen alueille ainoastaan niitä muutettaessa. Voimassa olevien kaavojen rakentamispaikkoja ei maakuntakaavan

Tulvariskit: Maakuntakaavan tulvariskiä koskeva määräys ohjaa kuntien kaavoitus‐ ja rakennustoimintaa tulvariskittömille alueille. Määräys vaikuttaa rakentamisrajoituksiin, rakennuspaikalle
asetettuihin vaatimuksiin, rakennuksen etäisyyteen rantaviivasta ja vesistöistä sekä rakennuksen korkeusasemaan ranta‐alueella. Määräys vaikuttaa rajoittavasti sekä uusiin
rakentamiskohteisiin että mahdollisesti myös olemassa oleviin muutossuunnitelmiin kuten laajennuksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kuntien ja
toiminnanharjoittajien tulee laatia riittävät selvitykset ja tutkimukset riskien, suojaustasojen yms. määrittelemiseksi.
Rakentamaton rantaviiva: Rantojen käyttöön liittyvä määräys tähtää vapaiden rantojen säästämiseen. Määräys ohjaa kuntien rantayleiskaavoitusta turvaamaan riittävät yhtenäiset vapaat
ranta‐alueet. Voimassa olevat ranta‐osayleiskaavat ja ranta‐asemakaavat kattavat jo suurimman osan Kymenlaakson rakentamiseen soveltuvista rannoista. Maakuntakaavan ohjausvaikutus
kohdistuu aiemmin kaavoittamattomiin rantoihin, voimassa olevien kaavojen alueille ainoastaan niitä muutettaessa. Voimassa olevien kaavojen rakentamispaikkoja ei maakuntakaavan
määräys vähennä.
Uusiutuva energia: Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä alueiden kehittämissopimuksia ja kuntien tontinluovutussopimuksia laadittaessa selvitetään, voidaanko esitetyillä
ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa.
Tuulivoima: Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.
Vaelluskalakannat: Vaelluskaloja koskeva ohjausvaikutus kohdistuu kuntakaavoitukseen sekä kaikkiin niihin viranomaisiin ja toimijoihin, joiden toimialaan kuuluvat kalastukseen ja
kalakantojen hoitoon liittyvät asiat. Vaelluskalat tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikissa näihin liittyvissä suunnitelmissa ja hankkeissa. Kalojen kulkumahdollisuuksia
parannetaan rakennetuissa joissa ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen avulla.
Kauppa: Vähittäiskaupan suuryksiköiden seudulliset alarajat ohjaavat kuntien kaavoitus‐ ja rakennustoimintaa. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen
maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu
tähän tarkoitukseen.
Vesien ekologinen tila: Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden viranomaistehtäviä hoitavien on otettava huomioon ajantasaiset
vesienhoitosuunnitelmat ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat sellaisten toimintojen osalta, jotka kuormittavat vesistöjä, erityisesti herkkien ja erinomaisessa tilassa säilyneiden sekä
vedenhankinnan kannalta arvokkaiden vesistöjen valuma‐alueilla. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi jätevesilaitokset, kaatopaikat, teollisuuslaitokset, kalankasvatuslaitokset,
maa‐ainestenottoalueet tai muut ympäristölupavelvolliset toiminnot. Maa‐ ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim. maa‐ tai
metsätalouden toimenpiteisiin.
Natura 2000: Natura 2000 ‐verkoston alueet ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja muuta alueidenkäyttöä myös varsinaisten Natura‐alueiden ulkopuolella. Sen alueen laajuutta, jolle
Natura‐alueiden ohjaavuus kohdistuu, ei ole kaavassa määritelty. Natura‐alueisiin rajoittuvien alueiden maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee luonnonsuojelulain mukaisesti
ottaa huomioon Natura‐alueet ja niiden luonnonarvot. Alueiden valinnan perusteina olevia luontoarvoja, ts. luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai liitteen II lajien elinympäristöjä tai
lintudirektiivin tarkoittamien lintulajien elinympäristöjä merkittävästi heikentäville hankkeille ei saa myöntää lupaa eikä niitä koskevia suunnitelmia saa hyväksyä tai vahvistaa, ellei
valtioneuvosto LSL 66 §:ssä määritellyin perustein päätä, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä.
Kiinteät muinaisjäännökset: Muinaisjäännösten suojelua ja niihin kajoamista sääntelee Suomessa ensisijaisesti muinaismuistolaki (MML 295/1963). Lain 1 §:n mukaan kiinteät
muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja, joten niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain
nojalla annettua lupaa. Muinaismuistolain mukaan kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto (MML 3 §). Maakuntakaava toteutuu, kun aluetta koskevissa
suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt kulttuuriympäristön arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
5
Kestävä liikkuminen: Maakuntakaava toteutuu, kun asia huomioidaan kuntatason kaavoituksessa
sekä liikennesuunnittelussa ja terveysliikunnan edistämisestä vastuussa olevien toimesta.

Kestävä liikkuminen: Maakuntakaava toteutuu, kun asia huomioidaan kuntatason kaavoituksessa sekä liikennesuunnittelussa ja terveysliikunnan edistämisestä vastuussa olevien toimesta.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Maakuntakaava‐alue

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaava‐alueeseen kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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2 Alue‐ ja yhdyskuntarakenne
C, c

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoiset keskustat ja seudullista merkitystä omaavien taajamien keskustatoimintojen alueet. Keskustatoimintojen alue sisältää asutuksen lisäksi hallintoon,
palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja sekä tarvittavat liikennealueet ja puistot.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen käytön suunnittelussa
on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupunkikuvan kehittämiseen sekä
rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä keskustatoimintaa tukevaan palvelurakenteeseen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan keskusta‐alueiden verkosto. Keskustatoimintojen alueena esitetään Kymenlaakson kaupunkikeskustat sekä keskustatoimintojen kohdemerkinnällä
kuntakeskukset ja muut pienet keskustat.
Keskustojen palveluiden monipuolisuus, hyvä saavutettavuus eri liikkumismuodoilla ja ympäristön korkea laatu lisäävät viihtyisyyttä ja elävöittävät keskustaa. Elävä keskusta vireyttää
elinkeinoelämää ja luo sekä kaupungeista että koko maakunnasta positiivista mielikuvaa. Keskustojen saavutettavuus eri liikkumismuodoilla edistää palveluiden tasapuolista saavutettavuutta
ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Keskustatoimintojen alueilla osoitetaan ainoastaan liikenneverkon merkittävät kehittämisen tarpeet.
Kymenlaakson eri keskustat ovat eri luonteisia. Kotka ja Kouvola ovat maakuntakeskuksia ja luovat maakunnan keskusverkoston ytimen. Kotkaan ja Kouvolaan on keskittynyt maakunnallisesti
merkittävät palvelut ja niiden saavutettavuus eri liikkumismuodoilla on erinomainen. Ne ovat Väyläviraston luokituksen mukaan valtakunnallisesti merkittäviä solmuja kuljetusketjujen
palvelutason ja pitkämatkaisen linja‐autoliikenteen kannalta. Kouvola on myös merkittävä solmu valtakunnallisten matkaketjujen palvelutason kannalta (pitkämatkainen linja‐auto‐ ja
junaliikenne). Kuusankosken entisen kaupungin keskusta‐alue sijoittuu Kymijoen rantaan muodostaen Kouvolan keskustan kanssa Pohjois‐Kymenlaakson keskustaparin. Haminan
historiallinen keskusta on kansainvälisesti tunnettu omaleimainen kokonaisuus, joka täydentyy tulevaisuudessa keskustan laajetessa Tervasaareen ja siten meren rantaan asti. Hamina on
valtakunnallinen kuljetusketjujen solmu. Pienet keskustat, Inkeroinen, Myllykoski, Virojoki, Siltakylä ja Miehikkälä täydentävät maakunnan keskusverkon kokonaisuuden tarjoten
keskustapalveluita myös läheiselle maaseudulle.
Taajama‐ ja keskusta‐alueilla maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ovat usein niin lukuisat ja lähellä toisiaan, että niiden esittäminen
kohdemerkinnöillä maakuntakaavan mittakaavassa ei ole tarkoituksenmukaista. Kymenlaakson rakennuskulttuuri‐inventoinnissa ja sen toimenpideohjelmassa on esitetty maakunnallisesti
merkittäviksi luokitellut ympäristöt, jotka on lueteltu kaavaselostuksen liitteenä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY 2009) osoitetaan omalla
merkinnällään.
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Sade‐ ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttaman taajamatulvan syntyyn ja vahinkojen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. läpäisemättömien pintojen suuri osuus,
täydennysrakentamisen aiheuttama hulevesijärjestelmän lisäkuormitus, pintavalunnan luontaisten varastoalueiden ja virtausreittien muuntaminen, hulevesijärjestelmän kapasiteetin
riittämättömyys, puutteellinen kunnossapito ja ilmastonmuutos. Näitä ongelmia voidaan vähentää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pyrkimällä ensisijaisesti vähentämään hulevesien
muodostumista ja estämään niiden laadun heikkeneminen.

merkinnällään.
Sade‐ ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttaman taajamatulvan syntyyn ja vahinkojen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. läpäisemättömien pintojen suuri osuus,
täydennysrakentamisen aiheuttama hulevesijärjestelmän lisäkuormitus, pintavalunnan luontaisten varastoalueiden ja virtausreittien muuntaminen, hulevesijärjestelmän kapasiteetin
riittämättömyys, puutteellinen kunnossapito ja ilmastonmuutos. Näitä ongelmia voidaan vähentää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pyrkimällä ensisijaisesti vähentämään hulevesien
muodostumista ja estämään niiden laadun heikkeneminen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Haminan keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Kuusankosken keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Kotkansaaren keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Kouvolan keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Karhulan keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Virojoen keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Inkeroisten keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Myllykosken keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Miehikkälän keskusta

Keskustatoimintojen alue.

Pyhtään keskusta

Keskustatoimintojen alue.
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A

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää
taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puistoalueet.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä 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. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen
ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden.
Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden mitoitukset perustuvat Kymenlaakson väestö‐ ja työpaikkasuunnitteeseen 2040 ja yhdyskunta‐ ja taajamarakenteen vaihtoehdot ‐selvitykseen.
Väestösuunnitteen mukaisesti väestömäärä ei lisäänny vuoteen 2040. Näin ollen olemassa olevien taajamien merkittävä laajentaminen ei ole perusteltua. Taajamien kehittäminen perustuu
alueiden profilointiin ja eheyttämiseen sekä nykyisen rakenteen tiivistämiseen olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen.
Taajama‐alueiden suunnittelussa tavoitteena on yhdyskuntarakenteellinen eheys, alueen omaleimaisuus, ympäristö‐ ja perinnearvojen vaaliminen ja hyvän asuinympäristön luominen.
Hyvällä asuinympäristöllä edistetään alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä ja sitä kautta asukkaiden hyvinvointia. Monipuolinen liikennejärjestelmä tukee kestävän liikkumisen tavoitteita
eri liikkumismuodot huomioiden. Terveysliikunnan tavoitteita edistetään liikennejärjestelmän ja virkistysaluejärjestelmän toimivuuden kautta.
Kymenlaakson taajama‐alueet ovat eri puolella maakuntaa eri luonteisia. Kouvolan keskustaajama on selvästi yhtenä kokonaisuutena kehittettävä taajamatoimintojen alue, joka pitää
sisällään Koria‐Kouvola‐Valkeala‐Kuusankoski‐Voikkaa alueen.
Keskisessä Kymenlaaksossa Myllykoski ja Inkeroinen muodostavat omat taajama‐alueensa, joiden kehittämispotentiaali radan varressa Kymijokeen tukeutuen on tulevaisuudessa keskeistä.
Myllykoski on kärsinyt rajusta teollisuuden rakennemuutoksesta. Alueella on kehittämispotentiaalia asumisen ja palveluiden sekä liikenneyhteyksien puolesta ja työpaikkakehityksen osalta
erityisesti, kun vapautuneelle teollisuusalueelle löytyy uutta toimintaa. Inkeroinen‐Anjala taajama‐alue muodostavat oman työssäkäynti‐ ja palvelualueen, josta on hyvät liikenneyhteydet ja
tilaa väljemmälle asumiselle. Elimäen kirkonkylä on maaseutumainen kirkonkylätaajama, jossa on hyvä palvelutarjonta ja hyvät liikenneyhteydet.
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Etelä‐Kymenlaaksossa Pyhtään kirkonkylä on hiipunut taajama‐alue, jolle uutta potentiaalia
luo matkailutoimintojen kehittäminen sekä moottoritien myötä parantuneet liikenneyhteydet.
Siltakylä on Pyhtään kuntakeskus, johon on keskittynyt kunnan peruspalvelut ja kaupalliset palvelut.

Kotkan taajama‐alue pitää sisällään koko kaupungin taajama‐alueet, joiden vahvuudet tukeutuvat erityisesti joen ja meren tuomaan vetovoimaan. Haminan taajama‐alue pitää sisällään
kaupungin keskustan läheiset taajamat sekä Neuvottoman taajaman. Haminan omaleimaisuus perustuu kaupungin historiaan ja merellisyyteen.
Virojoki on maaseututaajama ja Virolahden kunnan keskustaajama, jonne on keskittynyt kunnan peruspalvelut. Kaupallisesti alue on seudullisesti merkittävä. Alueella on vahva linkitys
kehittyvään Vaalimaan kaupan ja matkailun alueeseen. Virojoen työpaikkojen ja asukkaiden määrän kehitys on ollut melko tasaista viime vuosikymmeninä.

Etelä‐Kymenlaaksossa Pyhtään kirkonkylä on hiipunut taajama‐alue, jolle uutta potentiaalia luo matkailutoimintojen kehittäminen sekä moottoritien myötä parantuneet liikenneyhteydet.
Siltakylä on Pyhtään kuntakeskus, johon on keskittynyt kunnan peruspalvelut ja kaupalliset palvelut.
Kotkan taajama‐alue pitää sisällään koko kaupungin taajama‐alueet, joiden vahvuudet tukeutuvat erityisesti joen ja meren tuomaan vetovoimaan. Haminan taajama‐alue pitää sisällään
kaupungin keskustan läheiset taajamat sekä Neuvottoman taajaman. Haminan omaleimaisuus perustuu kaupungin historiaan ja merellisyyteen.
Virojoki on maaseututaajama ja Virolahden kunnan keskustaajama, jonne on keskittynyt kunnan peruspalvelut. Kaupallisesti alue on seudullisesti merkittävä. Alueella on vahva linkitys
kehittyvään Vaalimaan kaupan ja matkailun alueeseen. Virojoen työpaikkojen ja asukkaiden määrän kehitys on ollut melko tasaista viime vuosikymmeninä.
Miehikkälä kuuluu maaseutuvyöhykkeen ydinalueeseen ja on Miehikkälän kunnan keskustaajama, jonne on keskittynyt kunnan peruspalvelut. Miehikkälä on kaupan osalta merkitykseltään
paikallinen keskus. Alueen väestö‐ ja työpaikkamäärissä ei ole juuri tapahtunut muutoksia viime vuosikymmeninä.
Taajama‐ ja keskusta‐alueilla maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet ovat usein niin lukuisat ja lähellä toisiaan, että niiden esittäminen
kohdemerkinnöillä maakuntakaavan mittakaavassa ei ole tarkoituksenmukaista. Kymenlaakson rakennuskulttuuri‐inventoinnissa ja sen toimenpideohjelmassa on esitetty maakunnallisesti
merkittäviksi luokitellut ympäristöt, jotka on lueteltu kaavaselostuksen liitteenä. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet (RKY 2009) osoitetaan omalla
merkinnällään.
Sade‐ ja sulamisvesien eli hulevesien aiheuttaman taajamatulvan syntyyn ja vahinkojen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. läpäisemättömien pintojen suuri osuus,
täydennysrakentamisen aiheuttama hulevesijärjestelmän lisäkuormitus, pintavalunnan luontaisten varastoalueiden ja virtausreittien muuntaminen, hulevesijärjestelmän kapasiteetin
riittämättömyys, puutteellinen kunnossapito ja ilmastonmuutos. Näitä ongelmia voidaan vähentää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pyrkimällä ensisijaisesti vähentämään hulevesien
muodostumista ja estämään niiden laadun heikkeneminen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotkan taajama‐alueet

Taajamatoimintojen alue.

Pyhtään kirkonkylän taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Siltakylän taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Haminan taajama‐alueet

Taajamatoimintojen alue.
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Virojoen taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Miehikkälän kirkonkylän taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Anjala‐Inkeroinen taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Elimäen kirkonkylän taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Myllykosken taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Kouvolan taajama‐alueet

Taajamatoimintojen alue.

Kaipiaisten taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

Jaalan kirkonkylän taajama‐alue

Taajamatoimintojen alue.

akt

KEHITETTÄVÄ JA TIIVISTETTÄVÄ KAUPUNKIALUE

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu seudullisesti ja strategisesti merkittäviä kaupunkikehittämisen ja tiivistämisen tarpeita.

Suunnittelumääräys:
Kehitettävillä ja tiivistettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää niin, että elinkeinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden sekä joukko- ja kevyen liikenteen
kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntarakennetta kehittämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia kaupunkialueen osakeskusten välille. Alueen
vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla alueen ominaispiirteet huomioiden.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kehitettävät ja tiivistettävät alueet on tarkoitettu tiiviiksi ja laadukkaan kaupunkimaisen rakentamisen alueiksi, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn
sekä monipuolisiin palveluihin. Alueille sijoittuu asumista, kauppa‐, liike‐, toimisto‐ ja palvelutiloja sekä virkistys‐ ja puistoalueita. Merkintää on käytetty keskusta‐alueiden ulkopuolella.
Kehitettävät ja tiivistettävät alueet liittyvät suoraan Kymenlaakson kaupunkikeskustoihin ja tukevat keskustojen kehittämistä.
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Kouvolan keskustaajamassa kehitettäväksi ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu Kouvola‐Kuusankoski‐Koria‐kolmio, joka muodostaa Pohjois‐Kymenlaakson maakuntakeskuksen ytimen.
Kotkassa kehitettävä ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu nauhamainen vyöhyke joukkoliikenteen keskeisen kehittämiskäytävän varrella väleillä Kotkansaari–Jylppy–Karhula ja Mussalo–
Karhuvuori–Metsola.
Haminassa kehitettäväksi ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu keskustaan tukeutuvat alueet länsipuolella Ruissalo‐Poitsila sekä itäpuolella Alakaupunki‐Tallinmäki.

Kouvolan keskustaajamassa kehitettäväksi ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu Kouvola‐Kuusankoski‐Koria‐kolmio, joka muodostaa Pohjois‐Kymenlaakson maakuntakeskuksen ytimen.
Kotkassa kehitettävä ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu nauhamainen vyöhyke joukkoliikenteen keskeisen kehittämiskäytävän varrella väleillä Kotkansaari–Jylppy–Karhula ja Mussalo–
Karhuvuori–Metsola.
Haminassa kehitettäväksi ja tiivistettäväksi alueeksi on osoitettu keskustaan tukeutuvat alueet länsipuolella Ruissalo‐Poitsila sekä itäpuolella Alakaupunki‐Tallinmäki.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotkan kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue

Nauhamainen vyöhyke joukkoliikenteen keskeisen kehittämiskäytävän varrella.

Haminan kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue

Haminan keskustaan tutkeutuvat tiivistettävät alueet.

Kouvolan kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue

Kouvola‐Kuusankoski‐Koria ‐kolmio, joka muodostaa Pohjois‐Kymenlaakson maakuntakeskuksen ytimen.

ar

TAAJAMATOIMINTOJEN RESERVIALUE

Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen pitkän aikavälin reservialueita.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kytkeytyminen olemasssa oleviin taajamiin ja palveluiden saavutettavuus. Lisäksi alueen
yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevat taajamatoimintojen alueen (A) suunnittelumääräykset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Taajamatoimintojen reservialueeksi osoitetaan Kotkan Hietasen alue ja Valkealan Hunkerin sekä Rusin alue.
Hietanen on nykyisellään satamatoimintojen aluetta. Kaavamerkinnällä varaudutaan pitkän aikavälin maankäytön muutoksiin alueella. Mikäli satamatoiminta Hietasen alueella päättyy, on
alueen luonteva käyttötarkoitus tämän jälkeen taajamatoimintojen alue. Hietanen sijoittuu keskeiselle paikalle Kotkan taajamarakenteeseen Kotkansaaren ja Karhulan keskustojen väliin ja on
hyvin saavutettavissa eri liikennemuodoilla. Alueella on satamakäytöstä johtuen maa‐alueen
pilaantuneisuuden selvittämistarpeita ennen alueen ottamista taajamatoimintojen käyttöön.
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Hunkerin ja Rusin alueiden osoittamisella varaudutaan mahdollisesti kasvavan väljän ja luonnonläheisen rakentamisen tarpeisiin. Alueet sijoittuvat Valkealan entisen kuntakeskuksen
palveluiden läheisyyteen.

hyvin saavutettavissa eri liikennemuodoilla. Alueella on satamakäytöstä johtuen maa‐alueen pilaantuneisuuden selvittämistarpeita ennen alueen ottamista taajamatoimintojen käyttöön.
Hunkerin ja Rusin alueiden osoittamisella varaudutaan mahdollisesti kasvavan väljän ja luonnonläheisen rakentamisen tarpeisiin. Alueet sijoittuvat Valkealan entisen kuntakeskuksen
palveluiden läheisyyteen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Hietasen taajamatoimintojen reservialue

Satamatoimintojen alue, joka varataan taajamatoimintojen käyttöön, mikäli satamatoiminta päättyy.

Hunkerin taajamatoimintojen reservialue

Valkealan taajamaan liittyvä asumisen reservialue Rapojärven läheisyydessä.

Rusin taajamatoimintojen reservialue

Valkealan taajamaan liittyvä asumisen reservialue Valkealan kartanon pohjoispuolella.

at

KYLÄ

Merkinnällä osoitetaan yhteyksiltään hyviä palvelutasoltaan vaihtelevia maaseudun kyliä ja saariston kyliä, joiden asutus on pääasiassa loma-asutusta.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että kylän omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu sekä
ympäristö- ja luonnonarvojen säilyminen turvataan.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan maaseudun keskeinen kylärakenne. Suomen Ympäristökeskuksen laatiman valtakunnallisen kaupunki‐maaseutu‐luokituksen mukaan Kymenlaakson maaseutu
on pääosin kaupunkien läheistä maaseutua ja etäisyydet kylistä kaupunkialueille lyhyet. Näin ollen maakuntakaavassa ei lähtökohtaisesti esitetä sellaisia kyläalueita, jotka sijoittuvat
kaupunkien kehysalueelle. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät, rakenteellisesti selvästi kylämäisen alueen muodostavat elinvoimaiset maaseudun kylät. Elinvoimaisuuteen
vaikuttavat kyläalueen asukasmäärä sekä palvelut ja elinkeinot ja niiden kehittämismahdollisuudet. Maakuntakaavaratkaisu perustuu Kymenlaakson yhdyskunta‐ ja taajamarakenteen
vaihtoehdot sekä Kymenlaakson kylätarkastelu ‐selvityksiin.
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Elinvoimaisuutta on mitattu asukasmäärällä, jonka tulee kylissä lähtökohtaisesti olla noin 200 asukasta. Tätä pienempiä kyliä on osoitettu, mikäli kylästä löytyy riittävästi palveluita (päiväkoti,
koulu, kauppa) ja kylällä on kehittämispotentiaalia erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Saaristossa osoitetaan sellaiset kylät, jotka tukeutuvat erityisesti loma‐asutukseen ja
matkailuun ja niiden kehittämispotentiaaliin. Maakuntakaavassa osoitetaan kylärakenne kaavan yleispiirteisyys ja strategisuus huomioiden.
Kymenlaakson eri osissa kylät ovat eri tyyppisiä ja eri luonteisia. Pohjoisessa toiselle Salpausselälle sijoittuvat kylät muodostavat oman nauhamaisen rakenteensa tukeutuen
palvelutarjonnassa toisiinsa. Keskisessä Kymenlaaksossa kylät sijoittuvat peltoalueiden keskelle jokilaaksoihin pääasiassa lähelle palvelukeskittymiä. Saariston kylät muodostavat oman

vaihtoehdot sekä Kymenlaakson kylätarkastelu ‐selvityksiin.
Elinvoimaisuutta on mitattu asukasmäärällä, jonka tulee kylissä lähtökohtaisesti olla noin 200 asukasta. Tätä pienempiä kyliä on osoitettu, mikäli kylästä löytyy riittävästi palveluita (päiväkoti,
koulu, kauppa) ja kylällä on kehittämispotentiaalia erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Saaristossa osoitetaan sellaiset kylät, jotka tukeutuvat erityisesti loma‐asutukseen ja
matkailuun ja niiden kehittämispotentiaaliin. Maakuntakaavassa osoitetaan kylärakenne kaavan yleispiirteisyys ja strategisuus huomioiden.
Kymenlaakson eri osissa kylät ovat eri tyyppisiä ja eri luonteisia. Pohjoisessa toiselle Salpausselälle sijoittuvat kylät muodostavat oman nauhamaisen rakenteensa tukeutuen
palvelutarjonnassa toisiinsa. Keskisessä Kymenlaaksossa kylät sijoittuvat peltoalueiden keskelle jokilaaksoihin pääasiassa lähelle palvelukeskittymiä. Saariston kylät muodostavat oman
kokonaisuutensa tukeutuen pääasiassa loma‐asutukseen ja matkailuun.
Kyläalueilla maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennetun ympäristön kohteiden esittäminen kohdemerkinnöillä maakuntakaavan mittakaavassa ei ole
tarkoituksenmukaista. Kymenlaakson rakennuskulttuuri‐inventoinnissa ja sen toimenpideohjelmassa on esitetty maakunnallisesti merkittäviksi luokitellut ympäristöt, jotka on lueteltu
kaavaselostuksen liitteenä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan kyläalue voi toteutua yleiskaavalla tai muilla yksityiskohtaisemman suunnittelun keinoilla, esimerkiksi kylien kehittämissuunnitelmilla. Tavoitteena on ohjata
maaseutuasuminen ja ‐elinkeinotoiminta ja niitä tukevat infrastruktuuri‐ ja palvelurakenteet ensisijaisesti olemassa olevan rakenteen yhteyteen. Maakuntakaava ei estä normaalein
haja‐asutusperiaattein sijoittuvaa asumista tai paikallista yritystoimintaa eikä estä minkään kylämäisen alueen kehittämismahdollisuuksia.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vuohijärvi

Kylä.

Kaunissaari

Kylä.

Klamila

Kylä.

Metsäkylä

Kylä.

Kääpälä

Kylä.

Selänpää

Kylä.

Haapasaari

Kylä.
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Sippola

Kylä.

Purola

Kylä.

Kannusjärvi

Kylä.

Pyhältö

Kylä.

Kuorsalo

Kylä.

Tammio

Kylä.

Kuutsalo

Kylä.

Tavastila

Kylä.

Huruksela

Kylä.

Hirvikoski‐Vastila

Kylä.

Suur‐Miehikkälä

Kylä.

Tuohikotti

Kylä.

km

VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen soveltuvat taajamarakenteeseen liittyvät alueet.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja
sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa. Alueelle
saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään: Sutela 30 000 k-m2; Siltakylä 25 000 k-m2. Siltakylään voidaan osoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 4 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Keskustan ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoituksen osoittamisen tavoitteena on varmistaa palvelurakenteen tasapainoinen kehitys. Oikealla mitoituksella luodaan
edellytykset toimivalle kilpailulle ja vähittäiskaupan liiketoiminnan kannattavuudelle sekä turvataan asukkaille mahdollisimman hyvä palveluiden saavutettavuus.
Merkinnällä tuetaan Sutelan nykyistä aluetta sekä parannetaan Siltakylän taajaman palveluja ja turvataan nykyisten päivittäistavarakauppojen kilpailu.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Sutelan vähittäiskaupan suuryksikkö

Vähittäiskaupan suuryksikkö.

Siltakylän vähittäiskaupan suuryksikkö

Vähittäiskaupan suuryksikkö.

kmk

VÄHITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄKESKITTYMÄ

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen soveltuvia kaupan myymäläkeskittymiä, joiden saavutettavuus on hyvä.

Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja
sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa. Alueelle
saa sijoittaa sellaisia seudullisesti merkittäviä kaupan suuryksiköitä, joilla ei ole merkitystä päivittäiseen palvelujen saavutettavuuteen. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä
päivittäistavarakaupan suuryksiköitä. Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan
myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään: Jylppy 50 000 k-m2; Keltakallio 60 000 k-m2; Korjala 65 000 k-m2.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Tavoitteena on alueen täydentyminen ja sen epämääräisyyden ryhdittäminen. Jylppy on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa myös kehitettäväksi ja tiivistettäväksi
kaupunkialueeksi, jolla edistetään Karhulan keskustan ja Hovinsaaren välisen alueen yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja toiminnallisen yhteyden kehittämistä. Keltakallion alueella sijaitsee
Etelä‐Kymenlaakson autokaupan keskus ja aluetta halutaan sellaisena myös kehittää. Pohjois‐Kymenlaakson autokauppa on keskittynyt Korjalan alueelle ja aluetta halutaan sellaisena myös
kehittää. Korjalaan on sijoittunut myös muuta tilaa vaativaa kauppaa kuten maatalousmarketteja ja puutavaraliikkeitä. Molemmat alueet ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että niissä ei asioida
päivittäin eivätkä ne vaikuta päivittäiseen palveluiden saavutettavuuteen.
Merkinnällä tuetaan nykyisten alueiden kehittymistä ja Jylpyn alueen osalta Kotkan kaupunkirakenteen eheyttämistä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Korjalan vähittäiskaupan myymäläkeskittymä

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä.

Keltakallion vähittäiskaupan myymäläkeskittymä

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä.

Jylpyn vähittäiskaupan myymäläkeskittymä

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä.

kma

VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden
sijoittamiseen.
Suunnittelumääräys:
Suuryksiköiden palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja
sijoitettaessa on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa. Alueelle
saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään: Jumalniemi 230 000 k-m2; Kauppakeskusalue 390 000 k-m2; Summa 120 000 k-m2. Summaan voidaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 5 000 k-m2.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Keskustan ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoituksen osoittamisen tavoitteena on varmistaa palvelurakenteen tasapainoinen kehitys. Oikealla mitoituksella luodaan
edellytykset toimivalle kilpailulle ja vähittäiskaupan liiketoiminnan kannattavuudelle sekä turvataan asukkaille mahdollisimman hyvä palveluiden saavutettavuus.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Summan kaupallinen keskittymä

Haminan Summan alueen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue.

Jumalniemen kaupallinen keskittymä

Kotkan Jumalniemen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue.

Kauppakeskusalueen kaupallinen keskittymä

Kouvolan kauppakeskusalueen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue.

kma_r

VÄHITTÄIS‐ JA RAJAKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan kohdealueet, joilla on rajakaupan ja matkailua palvelevan vähittäyskaupan ominaispiirteitä.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen.
Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan myymälätilojen yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 150 000 k-m2. Kun alue on noin 80 000 k-m2 toteutunut ja selvityksiin perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, voidaan
kokonaismitoituksen 100 000 k-m2 ylittävä osa (50 000 k-m2) ottaa käyttöön.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vaalimaan kaupallinen keskittymä sijaitsee olemassa olevan tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, mutta alue palvelee nimenomaan raja‐aseman ylittäviä matkailijoita. Rajaan liittyvä
matkailijoiden luoma kysyntä on erittäin ainutlaatuinen tekijä Suomen olosuhteissa. Vaalimaan merkitys palveluverkossa painottuu vahvasti matkailuun. Rajakaupan konseptina on toimia
destinaatio‐tyyppisenä kohteena, joka vetää puoleensa asiontimatkoja erityisesti Venäjältä, mutta myös muista maista ja Suomesta.
Alue on osa Väyläviraston luokituksen mukaista kansainvälistä rajanylityspaikan tavara‐ ja henkilöliikenteen solmua.
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Koska rajakaupan kehittyminen on vaikeasti ennakoitavaa ja nopeasti muuttuvaa, on tarpeen varautua kaupan rakentamisen laajentamiseen niissä tilanteissa, joissa tarkoitukseen osoitettu
kerrosala on käytetty ja selvityksin voidaan osoittaa tulevan tarpeen kasvu. Selvityksen yhteydessä tulee arvioida, miten suunniteltu rajakaupan kasvu vaikuttaa koko Kymenlaakson kaupan
palveluverkostoon.
Maakuntakaavan kaupallinen ratkaisu perustuu selvityksiin "Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus" sekä Vaalimaan osalta erillisselvitykseen "Vaalimaan rajakaupan mitoituspotentiaali".

Koska rajakaupan kehittyminen on vaikeasti ennakoitavaa ja nopeasti muuttuvaa, on tarpeen varautua kaupan rakentamisen laajentamiseen niissä tilanteissa, joissa tarkoitukseen osoitettu
kerrosala on käytetty ja selvityksin voidaan osoittaa tulevan tarpeen kasvu. Selvityksen yhteydessä tulee arvioida, miten suunniteltu rajakaupan kasvu vaikuttaa koko Kymenlaakson kaupan
palveluverkostoon.
Maakuntakaavan kaupallinen ratkaisu perustuu selvityksiin "Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus" sekä Vaalimaan osalta erillisselvitykseen "Vaalimaan rajakaupan mitoituspotentiaali".
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa erityisesti venäläisille suunnattujen kaupan ja matkailupalveluiden palveluja lähellä rajaa olevalle alueelle. Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja
asemakaavoilla.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vaalimaan raja‐alueen kaupallinen keskittymä

rk

Vaalimaan raja‐alueeseen liittyvä vähittäis‐ ja rajakaupan kehittämisen kohdealue.

RAJAPALVELUIDEN JA ‐KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:
Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa,
etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen
kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vaalimaan raja‐asema on Suomen vilkkain maaraja‐asema, jonka rajanylitysmäärät ovat olleet pitkällä aikavälillä jatkuvassa kasvussa. Kyseessä on Väyläviraston luokituksen mukaan
kansainvälinen rajanylityspaikan tavara‐ ja henkilöliikenteen solmu. Raja‐alueella on kehittämistarpeita niin liikenteen, matkailun, kaupan kuin viranomaistoimintojenkin sijoittelun suhteen.
Maakuntakaavassa osoitetaan raja‐alueen kehittämisen kannalta keskeinen alue.
Merkinnällä varmistetaan uusien tai uudentyyppisten rajanylityspaikkaan läheisesti liittyvien toimintojen kehittäminen ja sijoittaminen alueelle.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.
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Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vaalimaan rajatoimintojen alue

p

Vaalimaan rajapalveluiden ja ‐kaupan kehittämisen kohdealue.

PALVELUIDEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti merkittävät julkisten palveluiden alueet.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen hyvän saavutettavuuden turvaamiseen ja kehittämiseen, liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä
alueen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilymiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan keskusta‐alueiden ulkopuolella toimivat maakunnallisesti merkittävät sosiaali‐ ja terveydenhuollon sekä koulutuksen yksiköt.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Anjalan nuorisokeskus

Nuorisokeskus.

Harjun oppimiskeskus

Oppimiskeskus.

Kymenlaakson keskussairaala (KOKS)

Keskussairaala.

Pohjois‐Kymenlaakson aluesairaala (POKS)

Aluesairaala.
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Kymenlaakson sosiaalipalvelut

TP, tp

Sosiaalipalvelut.

TYÖPAIKKA‐ALUE

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia sekä toimistoja palvelutyöpaikkoja.
Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden hyvään saavutettavuuteen, ympäristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän
työympäristön toteuttamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.
Aluekohtainen suunnittelusuositus:
Miehonkankaan työpaikka-alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea moottoriurheiluradan toimintoja.
Pyhtään kirkonkylän työpaikka-alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea Pyhtään lentopaikan toimintoja. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen
ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen maisema- ja luontoarvot sekä huolehtia alueen saavutettavuudesta ja kytkeytymisestä Pyhtään kirkonkylän
yhdyskuntarakenteeseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson on maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti tarjottava riittävästi vaihtoehtoja yritystoiminnan kehittämiseen uusilla, hyvin saavutettavilla alueilla. E18 tieyhteyden
valmistuminen ja rajanylityspalveluiden kehittyminen lisää kansainvälistä vuorovaikutusta, johon työpaikka‐alueiden varaamisella vastataan. Pohjois‐Kymenlaaksossa
KymiRing‐moottoriurheilukeskuksen lähialueet tarjoavat mahdollisuuden kehittää tätä tukevaa toimintaa.
Kymenlaakson yhdyskuntarakenne mahdollistaa elinkeinoelämän laaja‐alaisillekin toiminnoille toimintamahdollisuudet olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen.
Vaalimaan työpaikka‐alue ja Muurikkalan yritysalue ovat osa Väyläviraston luokituksen mukaista kansainvälistä rajanylityspaikan tavara‐ ja henkilöliikenteen solmua.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Jumalniemen työpaikka‐alue

Kaupunkiseudun ydinalueen monipuolinen työpaikkatoimintojen alue.
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Keltakallion työpaikka‐alue

Alueeltaan laaja taajaman lähialueen työpaikkatoimintojen alue.

Lankamalmin työpaikka‐alue

Taajaman lähialueen monipuolinen työpaikkatoimintojen alue.

Jokelan työpaikka‐alue

Taajaman lähialueen monipuolinen työpaikkatoimintojen alue.

Vaalimaan työpaikka‐alue

Valtakunnan rajan läheisyyttä hyödyntävä työpaikkatoimintojen alue.

Muurikkalan yritysalue

Valtakunnan rajan läheisyyttä hyödyntävä työpaikkatoimintojen alue.

Korjalan työpaikka‐alue

Kaupunkiseudun ydinalueen monipuolinen työpaikkatoimintojen alue.

Lelun työpaikka‐alue

Logistisesti edullisesti sijaitseva tulevaisuuden työpaikkatoimintojen alue.

Rantahaan työpaikka‐alue

Logistisesti edullisesti sijaitseva tulevaisuuden työpaikkatoimintojen alue.

Miehonkankaan työpaikka‐alue

KymiRing‐moottoriurheilukeskuksen lähialue, jossa mahdollisuus kehittää keskukseen liittyvää toimintaa.

Kymin Ruukin työpaikka‐alue

Monipuolinen työpaikkatoimintojen alue entisellä teollisuusalueella.

Pyhtään kirkonkylän työpaikka‐alue

Pyhtään lentopaikan läheinen työpaikka‐alue, jossa mahdollisuus kehittää lentopaikkaan liittyvää toimintaa.

TP_l

TYÖPAIKKA‐ALUEEN LAAJENEMISSUUNTA

Merkinnällä osoitetaan Rantahaan työpaikka-alueen laajenemissuunta.

Suunnittelumääräys:
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Yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevat työpaikka-alueen (TP) suunnittelumääräykset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä varaudutaan logistisesti edullisen risteysalueen tuntumassa työpaikka‐alueen pitkän aikavälin laajennustarpeisiin.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Rantahaan työpaikka‐alueen laajenemissuunta
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Työpaikkatoimintojen alueen laajenemissuunta.

TEOLLISUUS‐ JA VARASTOALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueellisesti laajat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten
ominaispiirteiden säilyttämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu ensisijaisesti olemassa olevat teollisuusalueet. Kymenlaakson maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät teollisuuslaitokset sijaitsevat pääosin taajamissa ja
niiden lähialueilla. Uudempi pien‐ ja keskisuuri teollisuus on hakeutunut logistisesti edullisille paikoille.
Uusia teollisuusalueita on osoitettu siten, etteivät ne hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tukeutuvat aluerakenteellisesti ja toiminnallisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja
liikenneverkkoon. Taajamien ulkopuolelle on osoitettu alueita vähän työllistävälle ja tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa jo toteutuneisiin pienteollisuuden keskittymiin
maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella.
Maakunnan kehittämispolittisena tavoitteena on varautua paljon tilaa ja hyviä logistisia valmiuksia vaativiin uusien globaalien teollisuudenhaarojen aluetarpeisiin kuten akkutehtaisiin ja
datakeskuksiin. Näille toiminnoille esitetään maakuntakaavassa useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja,
koska tulevat tarpeet ovat sijainnin ja aluetarpeen suhteen vaikeasti ennakoitavissa.
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datakeskuksiin. Näille toiminnoille esitetään maakuntakaavassa useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, koska tulevat tarpeet ovat sijainnin ja aluetarpeen suhteen vaikeasti ennakoitavissa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Rajavuorten teollisuusalue

Hyvät logistiset kulkuyhteydet ja runsaasti tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuva alue.

Karhulan teollisuuspuisto

Yritysten sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden alue.

Korkeakosken teollisuusalue

Metsäteollisuuden alue.

Summan teollisuusalue

Datakeskusalue.

Mäkelänkankaan teollisuusalue

Pienen ja keskisuuren teollisuuden alue taajamatoimintojen läheisyydessä.

Husulan teollisuusalue

Hyvät logistiset kulkuyhteydet ja runsaasti tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuva alue.

Huovilantien teollisuusalue

Taajamien ulkopuolinen teollisuusalue vähän työllistävälle ja tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa jo toteutuneisiin
pienteollisuuden keskittymiin maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella.

Keltin teollisuusalue

Hyvät logistiset kulkuyhteydet ja runsaasti tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuva alue.

Punkkerimetsän teollisuusalue

Hyvät logistiset kulkuyhteydet ja runsaasti tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuva alue.

Ojanteen teollisuusalue

Hyvät logistiset kulkuyhteydet ja runsaasti tilaa vaativalle teollisuudelle soveltuva alue.

Vuohijärven teollisuusalue

Mekaanisen metsäteollisuuden alue.

Vahterikonkankaan teollisuusalue

Pienen ja keskisuuren teollisuuden alue taajamatoimintojen läheisyydessä.
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Kumpulan teollisuusalue

Taajamien ulkopuolinen teollisuusalue vähän työllistävälle ja tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa jo toteutuneisiin
pienteollisuuden keskittymiin maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella.

Ahvenkosken teollisuusalue

Datakeskusalueeksi soveltuva kohde.

T/kem

TEOLLISUUS‐ JA VARASTOALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MERKITTÄVÄN, VAARALLISIA KEMIKAALEJA VALMISTAVAN
TAI VARASTOIVAN LAITOKSEN

Merkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Suunnittelumääräys:
Alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten aineiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava alueella sijaitsevien eri toimintojen
yhteisvaikutusten aiheuttama suuronnettomuusvaara. Erityistä huomioita tulee kiinnittää paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyttämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Seveso III‐direktiivin (2012/17/EU) mukaisten suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten sijoittelussa tulee ottaa huomioon niiden aiheuttama vaara ympäröivälle asutukselle, luonnolle
tai muulle toiminnalle ja toisaalta ympäristössä harjoitettavasta toiminnasta aiheutuva, onnettomuusriskiä kasvattava vaara. Kymenlaakson teollisuus‐ ja kuljetushistoriasta johtuen niin
sanotut Seveso‐laitokset sijoittuvat yhdyskuntarakenteeseen. Tämän johdosta tulee kiinnittää erityistä huomiota laitosten teknisiin ratkaisuihin onnettomuusvaaran vähentämiseksi.
Metsäteollisuuden suuryksiköt ovat seudullisesti merkittäviä tavaraliikenteen solmupisteitä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Anjalankosken teollisuusalue

Metsäteollisuuden suuryksikkö.

Kotkansaaren teollisuusalue

Metsäteollisuuden suuryksikkö.
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Myllykosken teollisuusalue

Kemikaalilaitokselle soveltuva alue.

Kuusaanniemen teollisuusalue

Metsäteollisuuden suuryksikkö.

Voikkaan teollisuusalue

Teollisuuskemikaalien tuotannon ja varastoinnin alue.

Sunilan teollisuusalue

Metsäteollisuuden suuryksikkö.

Kaipiaisten teollisuusalue

Teollisuuskemikaalien tuotannon ja varastoinnin alue.

sev

KONSULTOINTIVYÖHYKE

Merkinnällä osoitetaan Seveso III-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet.

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 kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa
laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Seveso III‐direktiivi (2012/17/EU) on Euroopan neuvoston direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Direktiivin maankäytön suunnittelua ja
tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaaliturvallisuus‐ sekä maankäyttö‐ ja rakennuslainsäädännöllä.
Turvallisuus‐ ja kemikaalivirasto (Tukes) on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille konsultointivyöhykkeet, joiden sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja
suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Maakuntakaavassa osoitetaan sellaisten laitosten konsultointivyöhykkeet, joiden toiminnan laajuus on turvallisuusselvityslaitos tai
toimintaperiaateasiakirjalaitos.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Konsultointivyöhyke liittyy vaarallisia kemikaaleja käsitteleviin ja varastoiviin laitoksiin, joiden toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti yksityiskohtaista kaavoitusta. Kunta huolehtii
26 ja olemassa oleville tällaisille toiminnoille etsitään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen sijainti.
kaavoituksella siitä, että laitoksen lähialueelle ei sijoiteta uusia riskeille alttiita toimintoja
Riskien arviointi edellyttää kaavoituksen yhteydessä neuvotteluja pelastusviranomaisen kanssa.

Konsultointivyöhyke liittyy vaarallisia kemikaaleja käsitteleviin ja varastoiviin laitoksiin, joiden toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti yksityiskohtaista kaavoitusta. Kunta huolehtii
kaavoituksella siitä, että laitoksen lähialueelle ei sijoiteta uusia riskeille alttiita toimintoja ja olemassa oleville tällaisille toiminnoille etsitään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoinen sijainti.
Riskien arviointi edellyttää kaavoituksen yhteydessä neuvotteluja pelastusviranomaisen kanssa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kuusankosken Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Kouvolan Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Inkeroisten Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Kaipiaisten Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Kotkan Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Mussalon Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Haminan Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.

Woikosken Seveso

Seveso III ‐direktiivin mukaisen kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke.
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MATKAILUPALVELUJEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai suunniteltuja matkailupalvelujen alueita. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset matkailukohteiden
saavutettavuudelle perustuen olemassa olevan infrastruktuurin hyöydyntämiseen ja kehittämiseen.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityisten luontoarvojen,
kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.
Aluekohtainen suunnittelusuositus:
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Rankin saaren alueella tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa huomioida puolustusvoimien aluiedenkäyttötarpeet.

Rankin saaren alueella tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa huomioida puolustusvoimien aluiedenkäyttötarpeet.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa esitetään sekä olemassa olevia, että potentiaalisia matkailupalvelujen alueita. Alueisiin kuuluu tai on suunnitteilla matkailu‐ ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja,
kylpylöitä, leirintäalueita, monipuolisia liikuntapalveluja tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.
Kymenlaaksossa sijaitsevien matkailupalvelujen määrä ei vastaa alueen potentiaalia. Suomenlahden rannikolla ja saaristossa on esitetty em. syystä pienten ja olemassa olevien
matkailupalvelukohteiden lisäksi myös alueita, joissa on mahdollista toteuttaa volyymiltaan laajamittaiset matkailuhankkeet.
Pohjois‐Kymenlaaksossa on osoitettu pääosin jo toteutettuja matkailupalvelujen alueita sekä alueita, jossa on mahdollista kehittää toimintaa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Matkailukohteiden yksityiskohtaisempi suunnittelu ratkaistaan pääsääntöisesti yleis‐ ja asemakaavoilla. Maakuntakaava ei estä matkailupalveluiden kehittämismahdollisuuksia merkinnän
ulkopuolella edellyttäen, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta. Alueiden hankinnasta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava taho.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tykkimäki‐Käyrälammen matkailupalvelujen alue

Valtakunnallisesti merkittävä matkailupalvelujen alue, jossa huvipuisto, vesipuisto ja leirintäalue oheistoimintoineen.

Verlan matkailupalvelujen alue

Kansainvälisesti merkittävä
oheispalveluineen.

Mäntyniemen matkailupalvelujen alue

Hotelli‐ ja matkailupalvelujen alue.

Verssonkankaan matkailupalvelujen alue

Matkailukäyttöön soveltuva alue.

Hurpun matkailupalvelujen alue

Matkailukäyttöön soveltuva alue ja luontomatkailukohde arktisten lintujen muuton seurantaan.

Rankin matkailupalvelujen alue

Saariston matkailupalvelut. Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Mustilan Arboretum

Suomen vanhin ja suurin arboretum eli puulajipuisto. Elimäen lähiruokatapahtumat.

Kirkomaan matkailupalvelut

Saariston matkailukäyttöön soveltuva alue.
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matkailukohde

(UNESCOn

maailmanperintökohde)

historiallisessa

tehdasympäristössä

Sirius Sport resort

Vapaa‐ajan urheilu‐ ja elämyskeskus.

Ahvenkosken matkailupalvelut

Matkailukäyttöön soveltuva alue.

Rantahaan matkailupalvelut

Hotelli‐ ja matkailupalvelut.

Salpalinja‐museo

Sotahistoriallinen museo ja matkailupalvelut.

Aurantolan matkailupalvelut

Kartanomatkailupalvelut.

Tirvan matkailupalvelut

Matkailukäyttöön soveltuva alue.

Ollinkarin matkailupalvelut

Saariston matkailu‐ ja kokouspalvelut.

Pernoonkosket luontomatkailupalvelut

Virkistys‐ ja luontomatkailupalvelut.

Rakinkotka matkailupalvelut

Saariston matkailu‐ ja elämyspalvelut.

Karhusaaren matkailupalvelut

Saariston matkailu‐ ja kokouspalvelut.

Kultaankosken matkailupalvelut

Matkailu‐ ja elämyspalvelut.

Kaunissaaren matkailupalvelut

Saariston matkailupalvelut.

Vääntäjän tilan matkailupalvelut

Matkailupalvelut.

Bunkkerimuseo

Sotahistoriallinen museo ja matkailupalvelut.
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Kirjokiven matkailupalvelut

Kartanomatkailu‐ ja elämyspalvelut.

Vimpasaaren matkailupalvelut

Saariston matkailu‐ ja elämyspalvelut.

Orilammen lomakeskus

Lomakeskus.

Aholan lomalaidun

Matkailu‐ ja elämyspalvelut.

Saaramaan leirintäalue

Leirintäalue.

Kirkonmaan vierasvenesataman matkailupalvelut

Saariston matkailupalvelut.

Varissaaren matkailupalvelut

Historiallinen matkailu, lähisaaristomatkailu ja matkailupalvelut.

Kyminlinnan matkailupalvelut

Historiallinen matkailu.

Uuperinrinteet

Uuperinrinteiden laskettelukeskus.

Mielakan hiihtokeskus ja bikepark

Mielakan hiihtokeskus sekä maastopyöräilyn ja alamäkiajon pyöräilykeskus.

Santalahden matkailupalvelut

Santalahden lomakylä ja leirintäalue.

Pitkäthiekat matkailupalvelut

Pitkäthiekat leirintäalue.
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MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin
niitä hyödyntäen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Sekä Etelä‐Kymenlaakson rannikko‐ ja saaristoalueella että Pohjois‐Kymenlaakson järviseudulla on tunnistettu matkailun ja virkistyksen vetovoimavyöhykkeitä. Keskeiset vetovoimatekijät
liittyvät erityisesti alueiden monipuolisiin luonto‐ ja maisema‐arvoihin ja ne palvelevat hyvin luontomatkailun tarpeita. Vyöhykkeiden osoittaminen maakuntakaavassa edistää
ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien matkailukokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä sekä nykyisten vahvistumista. Tarkoitus on kehittää vyöhykkeitä
rakenteellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina sekä hyödyntää Kymenlaakson matkailullisia vahvuuksia ja kehittämispotentiaaleja. Samalla luodaan edellytyksiä kehittää vetovoimaisia
ulkoilu‐ ja virkistysalueverkostoja, jotka palvelevat sekä matkailijoita, matkailuelinkeinoa että alueen asukkaita. Kohdealueen sisällä osoitetut matkailu‐, virkistys‐ ja ulkoilualueet
muodostavat arvovyöhykkeiden rungon. Repoveden osalta tavoitteena on jakaa kävijäpainetta Lapinsalmen sisäänkäynniltä myös Terva‐ ja Saarijärven sisäänkäynneille.
Mahdollisuuksien mukaan pyritään muodostamaan naapurimaakuntien vastaavan alueen kanssa ylimaakunnallisia matkailutoimintojen kokonaisuuksia.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Kehittämisen kohdealuemerkintä ohjaa suuntaamaan matkailua ja virkistystä koskevia maakunnallisia ja seudullisia hankkeita alueelle. Toteuttajana ovat kaavoituksen osalta kunnat.
Matkailuhankkeiden edistämisestä vastaavat ensisijaisesti toimintaa harjoittavat tahot ja yhtiöt. Virkistys‐ ja ulkoilualueiden kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat kunnat sekä Kymenlaakson
virkistysalueyhdistys ry. Ylimaakunnallisten vyöhykkeiden muodostumista edistetään maakuntakaavoituksen keinoin vuoropuhelussa naapurimaakuntien kanssa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Pyhtään matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Kymijoen Ahvenkosken haaran ympäristöstä Kaunissaareen ulottuva kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeen avainalueina toimivat mm.
Ahvenkosken joki‐, koski‐ ja metsäympäristöt, Pyhtään kirkonkylä ympäristöineen, Strukan haara ja Purolahden luontokohteet,
Munapirtin matkailu‐ ja virkistysalueet sekä Kaunissaari matkailupalveluineen. Vyöhyke luo ylimaakunnallisen matkailu‐ ja
virkistysyhteyden Uudenmaan Strömforsin ruukkialueeseen.

Kotkan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Kotkan kantasatamasta Rankin ja Kirkonmaan saariin ulottuva kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeen avainalueina toimivat mm.
kantasataman palvelukohteet, vedenalaiset kulttuurin ja luonnon arvokohteet Kotkan edustalla, venesatamat, Rankin ja Kirkonmaan
saarten matkailupalvelut sekä Sapokan, Katariinan ja Lehmäsaaren virkistysalueet.

Kimolan kanava ‐ Verla ‐ Repovesi matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealue

Kimolan kanavalta Verlan kautta Repovedelle ja Etelä‐Savon suuntaan ulottuva kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeen avainalueina toimivat
Verlan UNESCO:n maailmanperintökohde, Kimolan kanava sekä Repoveden kansallispuisto ympäröivine matkailu‐ ja
virkistyspalveluineen. Vyöhyke luo ylimaakunnallisen yhteyden Etelä‐Savon Mäntyharjulta Kymenlaakson Repoveden, Verlan,
Pyhäjärven ja Kimolan kanavan kautta Päijät‐Hämeen Vierumäen urheiluopiston alueisiin ja Konniveden kautta Päijänteelle asti.

Haminan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Tervasaaresta Ulko‐Tammion saareen ulottuva kehittämisvyöhyke. Vyöhykkeen avainalueina toimivat mm. Tervasaaren satama ja sen
ympäristön palvelualueet, sekä saaristoalueista Nuokkojen virkistysaluekokonaisuus, Vimpasaaren ja Rakinkotkan matkailupalvelut,
Tammion satama‐ ja ulkoilualueet sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuiston Ulko‐Tammio.
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e

ERITYISALUE

Merkinnällä osoitetaan moottoriratoja.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Moottoriurheilun harrastaminen edellyttää, että yhdyskuntarakenteessa voidaan osoittaa näille toiminnoille alueita, joissa niiden synnyttämä melu ja muut ympäristövaikutukset voidaan
hallita ja toiminnan turvallisuus taata. Samalla toimintaan liittyvät urheilutapahtumat vaativat myös kohtuullista saavutettavuutta ja infrastruktuurin entistä korkeampaa tasoa.
Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävinä kohteina Kouvolan Pikkusuon moottorirata, Kotkan moottoriurheilukeskus ja Miehikkälän motocrossrata.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden hankinnasta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa toimintaa harjoittava taho. Kuntien tehtävänä on huolehtia alueiden yleis‐ tai asemakaavan laatimisesta, toteuttaa
kunnallistekniikka tai sopia sen toteuttamisesta maankäyttösopimuksella ja valvoa, että alueet toteutuvat kaavan edellyttämällä tavalla.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kymin moottorirata

Moottorirata.

Pikkusuon moottorirata

Moottorirata.

Miehikkälän Motocrossrata

Moottorirata.

EP

PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varuskunta-alueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Alue varataan puolustusvoimien käyttöön.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaaksossa on laajoja ja valtakunnallisesti merkittäviä puolustusvoimien alueita sekä niihin liittyviä varuskunta‐alueita. Maakuntakaavaratkaisulla turvataan alueiden nykyinen ja tuleva
käyttömahdollisuus, johon liittyvät myös ympäröivän alueen käyttörajoitukset.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteuttamisesta vastaa valtio.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Utin puolustuvoimien alue

Puolustusvoimien alue.

Vekaranjärven puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue.

Lupinmäen puolustusvoimien alue

Puolustusvoimien alue.

EAH

PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA‐ JA HARJOITUSALUE

Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:
Alue varataan puolustusvoimien käyttöön ampuma- ja harjoitustoimintoja varten.
Aluekohtainen suunnittelumääräys:
Virolahden Valkjärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava Harjun oppimiskeskuksen alueelle sijoittuvan opetustoiminnan
käyttömahdollisuus.
Kouvolan Selänpään, Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulkumahdollisuus Repoveden kansallispuiston
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Tervajärven sisääntulolle.

Kouvolan Selänpään, Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulkumahdollisuus Repoveden kansallispuiston
Tervajärven sisääntulolle.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaaksossa on laajoja ja valtakunnallisesti merkittäviä puolustusvoimien alueita. Maakuntakaavaratkaisulla turvataan alueiden nykyinen ja tuleva käyttömahdollisuus, johon liittyvät
myös ympäröivän alueen käyttörajoitukset. Aluevaraukset on yleispiirteistetty puolustusvoimien todellisista ampuma‐ ja harjoittelualueista. Alueet, joilla kulkeminen on rajoitettu, on
puolustusvoimat merkinnyt maastoon kyltein, varoitustauluin sekä raja‐alueen puiden sinivalkoisin rengastuksin.
Selänpään, Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma‐ ja harjoitusalueen tuntumassa ja pieneltä osin tällä alueella kulkee ylimaakunnallinen patikointireitti, josta ohjataan myös Tervajärven
sisääntulo Repoveden kansallispuistoon. Reitti on osa koko maakunnan läpi kulkevaa ylimaakunnallista retkeilyreittiä, joka kulkee läpi Kymenlaakson sekä yhdistää taajama‐, virkistys‐ ja
matkailualueita Repoveden kansallispuistoon. Ylimaakunnallisesti se kytkeytyy erityisesti Etelä‐Savon Mäntyharjun retkeilyreitistöön. Lisäksi reitti kytkee Repoveden Euroopan läpi kulkevaan
patikointireittiin E10.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteuttamisesta vastaa valtio.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Utin ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.

Valkjärven ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.

Selänpään, Vekaran‐ ja Pahkajärven ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.

Kymin lentokentän ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.

Lupinmäen ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.

Vallanjärven ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue.
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EAH/S

PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA‐ JA HARJOITUSALUE, JONKA TOISSIJAINEN KÄYTTÖTARKOITUS ON
LUONNONSUOJELU

Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevat Vanhankylänmaan ja Mustamaan saaret, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:
Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Mikäli alue vapautuu puolustusvoimien käytöstä, se varataan luonnonsuojelutarkoituksiin.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Puolustusvoimien rakennemuutos on aiheuttanut merkittäviä maankäytön muutoksia Kymenlaakson saaristossa. Mustamaan ja Vanhankylänmaan saaret säilyvät puolustusvoimien käytössä.
Koska näillä saarilla on huomattavaa merkitystä merellisen luonnon arvoalueina, maakuntakaava osoittaa puolustusvoimien käytössä olevien saarten toissijaiseksi käyttömuodoksi
luonnonsuojelun.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteuttamisesta vastaa valtio.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Mustamaan ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu.

Vanhakylänmaan ampuma‐ ja harjoitusalue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu.

ea

AMPUMARATA

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ampumarata-alueita.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Siviilien käytössä olevista ampumaradoista maakuntakaavassa osoitetaan sellaiset ampumaradat, joilla ammutaan vähintään yli 10 000 laukausta vuodessa, ampumaradan käyttäjät tulevat
laajahkolta, vähintään kahden kunnan alueelta, radalla voi ampua ainakin haulikolla ja kiväärillä, ampumarata ei sijaitse alle 2 km etäisyydellä tiheästä asutuksesta eikä sijaitse
pohjavesialueella tai alle 2 km etäisyydellä ympäristö‐ ja luonnonarvoalueista tai virkistyksen ja matkailun vyöhykkeistä. Lisäksi ampumaradalla on oltava voimassa oleva ympäristölupa ja
mahdollista kehittää rataa ja lisätä sen käyttöastetta (Kymenlaakson maakunnallinen ampurataverkoston kehittämissuunnitelma ja nykytilaselvitys, Kymenlaakson Liitto, 2017).
Puolustusvoimien ampumaradat osoitetaan maakuntakaavassa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Toiminnan harjoittaja huolehtii alueiden käyttöön liittyvistä luvista. Ampumarata‐alueet tulee huomioida yleis‐ ja asemakaavoituksen yhteydessä.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Pakinkankaan ampumarata

Seudullisesti merkittävä ampumarata.

Yrtinkankaan ampumaurheilukeskus

Maakunnallisesti merkittävä ampumaurheilukeskus, suunniteltu.

Vekaranjärven ampumarata

Puolustusvoimien ampumarata.

Pahkajärven ampumarata

Puolustusvoimien ampumarata.

Tyrrin ampumarata

Puolustusvoimien ampumarata.

Lupinmäen ampumarata

Puolustusvoimien ampumarata.

raj

ALUE, JOLLA KULKEMINEN ON RAJOITETTU

Merkinnällä osoitetaan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen edellyttämä rajoitusalue.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
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Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueeseen kuuluu osia Repoveden kansallispuisto‐ ja Natura 2000‐alueesta sekä tavanomaista metsätalousmaata. Alueella liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettua.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Aluevaraus toteutuu, kun alueisiin liittyvät rajoitukset otetaan huomioon alemmanasteisessa kaavoituksessa, kansallispuiston hoito‐ ja käyttösuunnitelmassa sekä alueiden
metsätalouskäytössä. Maanomistajan käyttörajoitukset omistamillaan alueilla perustuvat aina sopimukseen. Puolustusvoimat huolehtii kulkurajoituksen ilmoittamisesta maastossa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Pahkajärven kulkurajoitusalue

sv

Puolustusvoimien Pahkajärven ampuma‐ ja harjoitusalueeseen liittyvä alue, jolla kulkeminen on rajoitettu.

SUOJAVYÖHYKE

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

Suunnittelumääräys:
Alueella on sallittua maa- ja metsätalousrakentaminen sekä puolustushallintoa palveleva rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai muuta vastaavaa
laitosta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava suojavyöhykkeen alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.
Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien suojavyöhyke puolustusvoimien toiminnan turvaamiseksi.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan aluevaraus toteutuu, kun yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueille ei sijoiteta sinne sopimattomia toimintoja.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
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Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vekaranjärven suojavyöhyke A

me

Alue, jonka käyttöä on lähellä sijaitsevaa vaaraa tai huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava.

MELUALUE

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
huomioitava melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Melualueet liittyvät puolustusvoimien harjoittelutoiminnan alueisiin sekä lento‐, ampuma‐ ja moottoriurheilutoiminnan alueisiin, joilta kantautuu melua ympäristöön. Maakuntakaavan
ratkaisu perustuu puolustusvoimien osalta alueiden ajankohtaisiin ympäristölupapäätösten mukaisiin selvityksiin, sekä Finavian ( 2 0 1 5 ) j a Kouvolan kaupungin ( 2 0 1 6 ) toteuttamiin
meluselvityksiin. KymiRing moottoriradan, Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen ja Pakinkankaan ampumaradan melualueiden osalta maakuntakaavan ratkaisu perustuu lupaprosessien
yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja mallinnuksiin.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan aluevaraus toteutuu, kun yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otetaan huomioon melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitteet.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Pahka‐ ja Vekaranjärven melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen melualue.

Tyrrin ja Utin lentokentän melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen sekä Utin lentokentän melualue.

Kymin lentokentän melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen melualue.

Lupinmäen melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen melualue.
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Valkjärven melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen melualue.

Vallanjärven melualue

Puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalueen melualue.

Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen melualue

Yrtinkankaalle suunnitellun ampumaurheilukeskuksen mallinnettu melualue.

Pakinkankaan ampumaradan melualue

Pakinkankaan ampumaradan melumittauksiin perustuva arvioitu melualue.

KymiRing‐moottoriradan melualue

KymiRing‐moottoriurheilukeskuksen mallinnettu melualue.
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3 Rakennettu kulttuuriperintö
SM

MUINAISMUISTOALUE

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

Suunnittelumääräys:
Alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä
suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.
Aluekohtainen suunnittelusuositus:
Kyminlinnan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee asumisen, matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen tukea seudun tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä on osoitettu linnoituksen alue Kouvolan Utissa sekä Kyminlinnan linnoitus Kotkassa.
Kyminlinna on suurista linnoituksista ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois‐Suomen linnoitus. Se oli sotilaskäytössä yli 200 vuotta aina vuoteen 2005 asti. Epäsäännöllisen
pentagonin muotoinen tähtimäinen linnoitus rakentuu viidestä bastionista ja niiden välisistä kurttiinimuureista ja kaponieereista. Linnoitus on sisähalkaisijaltaan lähes puolen kilometrin
mittainen. Ulkovarustuksia sisältävän linnoitusniemen alue on kokonaisuudessaan yli 80 hehtaarin suuruinen. Alueelle on laadittu vuonna 2016 hoito‐, käyttö‐ ja kehittämissuunnitelma.
Kyminlinnan alue on laaja ja maakuntakaavassa osoitetaan alueelle myös matkailupalveluiden kohdemerkintä. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on löydettävissä sellainen
ratkaisu, joka yhteensovittaa matkailun ja muinaismuistoarvot.
Utin linnoitus rakennettiin vuosina 1791–1792 suojaamaan Lappeenrannasta Hämeenlinnaan johtavaa tietä. Tähden muotoinen linnoitus rakennettiin Salpausselän harjulle, joka rajautuu
pohjoisessa Haukkajärveen ja etelässä Haukkasuohon. Linnoitus muodostuu neljästä puolibastionista, joita yhdistää linnoituksen länsi‐ ja itäsivuilla taitteiset kurtiinimuurit.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Toteutus tapahtuu kaavoituksen ja hoito‐ ja käyttösuunnitelman kautta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
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Kyminlinna

Pietarin suojaksi rakennettuun linnoitusvyöhykkeeseen kuuluva epäsäännöllisen pentagonin muotoinen tähtimäinen linnoitus alun
perin 1790‐luvulta. Alueella Metsähallituksen suojeluun varaamia alueita.

Utin linnoitus

Tähden muotoinen linnoitus, joka rakennettiin vuosina 1791–1792 suojaamaan Lappeenrannasta Hämeenlinnaan johtavaa tietä.
Alue on Metsähallituksen suojeluun varaama alue. Alueella on puolustusvoimien toimintaa.

sm

RUOTSINSALMEN MERITAISTELUALUE

Merkinnällä osoitetaan Ruotsinsalmen meritaistelualueen ympäristö.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa
hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella tehtävää vesirakennustyötä on oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin
järjestämiseksi.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Vanhan purjehdushistoriansa ja tuhansien hylkyjensä vuoksi Itämeri on kansainvälisesti eräs mielenkiintoisimpia hylkytutkimusalueita koko maailmassa. Ruotsinsalmen taistelu Kotkan
edustalla oli aikoinaan suurin Itämerellä käyty meritaistelu. Siellä upposi melko pienelle alueelle kaikkiaan n. 60 erilaista sota‐alusta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Vanhat laivahylyt on rauhoitettu iän perusteella. Sellainen hylky tai hylyn osa, jonka uppoamisesta voidaan olettaa olevan yli sata vuotta, rinnastetaan kiinteään muinaisjäännökseen.
Muinaisjäännösten suojelua ja niihin kajoamista sääntelee Suomessa ensisijaisesti muinaismuistolaki (MML 295/1963). Lain 1 §:n mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja,
joten niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa.
Muinaismuistolain mukaan kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto (MML 3 §). Rajavartiolaitos osallistuu laivalöytöjen ja niitä koskevien säännösten noudattamisen
valvontaan muun toiminnan ohessa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Ruotsinsalmen meritaistelualue
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Vuonna 1790 käytiin Ruotsinsalmen taistelu Kotkan edustalla. Taistelu oli aikoinaan suurin Itämerellä käyty meritaistelu, jolloin
pienelle alueelle upposi kaikkiaan n. 60 erilaista sota‐alusta.

HISTORIALLINEN TIE
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Merkinnällä osoitetaan Suuren Rantatien olemassa olevat osat.

Suunnittelumääräys:
Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Suuri Rantatie on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009)
listalla.
Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä‐Suomen rannikkoalueen. Rantatien
ja Kymijoen Pyhtäänhaaran risteyskohdassa on Pyhtään keskiaikainen kirkko, jonka ohitettuaan Rantatie jatkuu päällystämättömänä metsätaipaleelle ja edelleen Länsi‐ ja Siltakylän purojen
vartta itään. Kotkan Kyminlinnan kohdalla nyt nähtävillä oleva tie on muodostunut 1790‐1810 linnoitustöiden jälkeen. Rantatie kulkee edelleen koilliseen Korkeakoskelle ja Kymijoen
Nummenjoen varrella olevan Saksalan kylän kautta Haminan Neuvottoman kylään. Vanha tie erkanee uudesta maantiestä ennen Summan kartanoa hiekkapintaiseksi tielinjaksi noin 1,5
kilometrin matkalle. Haminan Salmenvirran kaksiholvinen kivisilta kuuluu Väyläviraston museosilta‐valikoimaan. Linnoituskaupungissa tie kulkee Lappeenrannanportilta Viipurinportille.
Haminan Tallimäen ja Virolahden Virojoen välinen 35 kilometrin mittainen Suuren Rantatien osuus on Väyläviraston luokituksen mukainen museotie, jonka linjaus noudattelee yhä
1700‐luvun kartoista löytyvää linjaa mäkineen ja mutkineen. Ravijoella tielinja leikkaa Salpalinja‐varustuksen ja ohittaa Pyterlahden kivilouhokset.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaava toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa ja tienpidossa otetaan huomioon museotien arvot ja tielinjaus.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Suuri Rantatie

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun
Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä‐Suomen
rannikkoalueen.

sm_2

SALPALINJA

Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja-linnoitusketjun rakenteita.

Suunnittelumääräys:
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Ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Suomenlahdelta Lappiin ulottuva Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Salpalinja alkaa Virolahdelta. Merkittäviä
linnoitekokonaisuuksia Kymenlaaksossa ovat mm. Virolahden Ylä‐Pihlajan bunkkerimuseoalue, Harjun oppimiskeskuksen tuntumasta Ravijoelle ulottuva betonikorsujen ja panssariesteiden
rintama sekä Säkäjärven linnoitteet. Virolahdelta Salpalinja jatkuu useassa tasossa linnoitettuna kokonaisuutena kohti Miehikkälää. Miehikkälässä Salpalinja jatkuu vahvasti linnoitettuna
Vuolteenkosken, Riihimäen, Hyyhmävuoren ja Laajapohjan linnoitekokonaisuuksien kautta Raslanmäelle, nykyiselle Miehikkälän Salpalinja‐museon alueelle. Miehikkälän‐Taavetin tien
varressa sijaitseva järeästi linnoitettu museoalue asettuu keskelle vahvimmin linnoitettua Salpa‐aseman pääasemaa. Museoalueen pohjoispuolella sijaitsevat Silkkakallion ja Härkämäen
tukikohdat. Vaalimaanjoen pohjoispuolelta Muhikon Saunalehdonkankaalta Syvä‐Valkjärvelle kunnan rajalle ulottuvalle korpialueella on nähtävillä edustava, harvahkojen linnoitteiden
muodostuva pätkä Salpalinjaa. Lisäksi Salpalinjan pääaseman edessä sijaitsevat etuasemat Saivikkalan tasalla (kirkonkylän linja) sekä Vaalimaanjoen eteläpuolella Hurttalassa (Vaalimaanjoen
linja).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Salpalinjan merkittävimmät kohteet eli niin sanotut huippukohteet tulee säilyttää ja turvata mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä asussaan. Museovirastolta tulee pyytää lausunto, mikäli
maankäyttö koskee luettelon huippukohteita. Muiden kohteiden osalta lausunnon antajana on alueellinen vastuumuseo. Huippukohteet on listattu Museoviraston rekisterissä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Salpalinja

Suomenlahdelta Lappiin ulottuva Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista.
Merkittäviä linnoitekokonaisuuksia Kymenlaaksossa ovat mm. Virolahden Ylä‐Pihlajan bunkkerimuseoalue, Harjun oppimiskeskuksen
tuntumasta Ravijoelle ulottuva betonikorsujen ja panssariesteiden rintama sekä Säkäjärven linnoitteet. Miehikkälän‐Taavetin tien
varressa sijaitseva järeästi linnoitettu Salpalinja‐museon alue asettuu keskelle Salpa‐aseman pääasemaa.

un

UNESCO:N MAAILMANPERINTÖKOHDE

Merkinnällä osoitetaan Verlan alue ja Struven mittausketjun piste Mustaviirin saaressa, jotka kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohteiden luetteloon.

Suunnittelumääräys:
Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat.
Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Verlan tehdasalue (n:o 751) ja Struven mittausketjun piste Mustaviiri (n:o 1187‐014) esitetään maakuntakaavassa UNESCO:n maailmanperintökomitean päätöksen mukaisesti.
43

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Toteutus tapahtuu kaavoituksen ja hoito‐ ja käyttösuunnitelman kautta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Verla

UNESCO:n maailmanperintökomitean päätöksen n:o 751 mukainen Verlan puuhiomon ja pahvitehtaan tehdasalue.

Struven astemittausketju

Struven mittausketjun piste Pyhtään Mustaviirissä on yksi kuudesta Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle ulottuvasta
kolmiomittausketjun Suomessa suojellusta pisteestä. Mittausketju nähdään sen varren kansoja yhdistävänä tekijänä. Lisäksi nähdään
maailmanperintökohteella olevan teknis‐tieteellisen kulttuuriarvon lisäksi myös yleismaailmallista arvoa.

kp

KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO

Merkinnällä osoitetaan Kotkan kansallinen kaupunkipuisto.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kansallisen kaupunkipuiston erityisominaisuudet perustamispäätöksen mukaisesti. Kansallisen kaupunkipuiston alueella on otettava
huomioon alueella sijaitsevien valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden ominaispiirteiden vaaliminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan ympäristöministeriön 29.9.2014 päätöksen mukainen Kotkan kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevia maiseman vaalimisen
kannalta tärkeitä alueita tai valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueita ei esitetä omalla merkinnällään vaan ne sisältyvät kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen. Eri
arvoalueet on esitetty selostuksen liitteenä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Puiston olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset on annettu puiston perustamispäätöksessä. Muut puistoa koskevat määräykset on annettu hoito‐ ja käyttösuunnitelmassa
(MRL 68 §‐70 §).
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Vuonna 2014 perustettu kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki‐ ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus‐ ja
puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö.
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ma/v, ma/e, ma/m

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä reunaviiva), ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
tärkeäksi esitetty alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa), ma/m = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä ei
reunaviivaa).
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema‐alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995), valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema‐alueiksi ehdotetut alueet
(inventointi 2014), maakunnallisesti arvokkaat maisema‐alueet (inventointi 2014), valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) sekä Kymenlaakson
maakunnallisesti merkittävät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt (Kymenlaakson liiton julkaisu B:90).
Maakuntakaavassa osoitetaan erilaisia kulttuuriympäristön arvoja omaavia alueita samalla kaavamerkinnällä, koska niiden kaavallinen ohjausvaikutus maakuntakaavatasolla on sama.
Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevia maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita tai valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueita ei esitetä omalla
merkinnällään vaan ne sisältyvät kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen. Eri arvoalueet on esitetty selostuksen liitteenä.
Valtioneuvosto on tehnyt 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema‐alueista. Arvokkaat maisema‐alueet edustavat maaseudun kulttuurimaisemia. Alueiden
valinnassa on otettu huomioon kulttuurielementtien ohella luonto ja maisemakuva. Valtakunnallisesti arvokkailla maisema‐alueilla nämä piirteet ovat edustavimmillaan.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema‐alueet on inventoitu uudestaan vuosina 2010–2014. Inventointityötä ohjannut ympäristöministeriön asettama MAPIO‐työryhmä on vuoden 2015
aikana koonnut maakunnittaisten inventointien pohjalta ehdotuksen koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema‐alueiksi.
Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat maisema‐alueet on inventoitu valtakunnallisen inventoinnin yhteydessä 2014 (Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden
maaseudun maisema‐alueiden päivitysinventointi 2013‐2014).
RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö‐ ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000
ja sen tarkistus 1.3.2009. RKY‐kohteisiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja
kehityksestä.
Maakunnalisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta maakuntakaavaratkaisu perustuu aiempien maakuntakaavojen yhteydessä tehtyihin inventointeihin ja
arvotukseen. Maakunnan uudempaa rakentamista ja sotien jälkeistä arkkitehtuuria ei ole arvotettu ja niiden osalta arvottaminen ja suojeluarvot tulee selvittää yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.
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suunnittelun yhteydessä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maisema‐alueiden maankäytön suunnittelu on keskeinen väline turvattaessa kulttuurimaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot. Kaavamerkinnästä ei aiheudu
omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia.
Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä‐ ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen
turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus
ja sisältö ratkaistaan kuntakaavoituksen kautta.
Kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriperinnön vaaliminen tulee huomioida kuntien kaavoituksessa, muussa suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja rakennusvalvonnassa sekä eri
viranomaisten toiminnassa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Anjalan historiallinen ympäristö (v)

Anjala ja Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta. Alueella on merkittävä asema kartanolaitoksen
muotoutumisessa, valtakunnan sotahistoriassa sekä varhaisen suurteollisuuden syntypaikkana. Alueen teollisuuslaitokset ovat sekä
teollisuushistorian että modernin arkkitehtuurin muistomerkkejä. Aluekokonaisuus on vuosikymmenten kuluessa teollisuuden
kasvun myötä syntynyt ja kehittynyt yhtenäinen ja monikerroksinen, sosiaaliseen hierarkiaan pohjautuva yhdyskunta.

Myllykosken teollisuusympäristö (v)

Kymijoen itärannalla sijaitseva teollisuusympäristö, johon kuuluu teollisuuslaitoksen lisäksi kokonainen yhdyskunta kirkkoineen,
kouluineen, kerhoineen ja asuntoalueineen. Alueen rakentamista leimaa yhtenäinen, ennen kaikkea W.G. Palmqvistin 1920‐ ja
1930‐luvulla luoma arkkitehtuuri.

Korian kasarmialue ja korian sillat (v)

Historiallisesti kerroksinen kasarmialue, jonka ensimmäistä rakennusvaihetta 1900‐luvun alusta ovat venäläisten tyyppipiirustuksin
rakentamat punatiiliset varuskuntarakennukset. Kasarmia on täydennetty suomalaisin voimin 1920‐luvun klassistisella
sotilasrakentamisella ja vielä 1930‐luvun modernistisella arkkitehtuurilla.

Haminan linnoitus‐ ja varuskuntakaupunki (v)

Puhdaspiirteinen historiallinen linnoituskaupunki, jolla on ainutlaatuinen asemakaavallinen ratkaisu ja linnoitusjärjestelmä.
Säteittäinen asemakaava pohjautuu renessanssin ideaalikaupunkimalliin. Kaupunkialuetta ympäröi linnoituskehä vahvoine
bastioneineen.

Pitäjänsaaren esikaupunkialue (v)

Vanhimpia säilyneitä esikaupunkialueita nykyisen Suomen alueella, joka syntyi alun perin 1700‐luvulla Haminan linnoituksen
linnoitusesplanadin ja kaupunginsalmen länsipuolelle suomalaisten käsityöläisten asuma‐alueeksi.

Korkeakosken teollisuusympäristö (v)

Historialliselle mylly‐ ja sahapaikalle muotoutunut teollisuusympäristö, jossa on toiminut tiettävästi yksi maamme varhaisimmista
teollisuuslaitoksista. Vanhimmat tiiliset tehdasrakennukset perustamisen ajoilta 1880‐luvulta ja 1900‐luvun alusta.

Karhulan teollisuusympäristö (v)

Merkittävä osa Kymijoen varrelle syntynyttä teollisuutta. Teollisuuslaitokset ja sen ympärille muotoutuneet eri‐ikäiset työntekijöiden
asuinalueet sekä tehtaankartano muodostavat monipuolisen, eri aikoina muotoutuneen yhdyskunnan. Tehdasalueen vanhimmat
rakennukset 1800‐luvun lopulta, kokonaisuuteen kuuluu Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia 1940‐luvulta sekä teollisuusalueen
pohjoispuolella Kymijoen varrella sijaitseva Karhulan kartano vuodelta 1892.
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pohjoispuolella Kymijoen varrella sijaitseva Karhulan kartano vuodelta 1892.
Sunilan tehtaat ja asuinalue (v)

Sunilan tehtaat asuinalueineen perustuu arkkitehti Alvar Aallon korkeatasoiseen kokonaissuunnitelmaan. Sunilan asuinalueen
maastonmuotoihin ja luonnonoloihin perustuva asemakaava on maamme varhaisin.

Kouvolan kasarmialue (v)

Yksi venäläisten 1910‐luvulla rakentamista rautatieyhteyksien tuntumaan sijoitetuista tiilikasarmialueista. Kasarmialueen
rakennuskanta on pääosin alkuperäistä.

Voikkaan tehtaat (v)

Osa Kymenlaakson laajaa metsäteollisuuden leimaamaa teollisuusaluetta. Puuhiomo ja paperitehdas on perustettu 1897, miltä ajalta
ovat teollisuusalueen vanhimmat tuotantorakennukset. Yhdessä uusimpien tehdasrakennusten kanssa ne muodostavat
monipuolisen ja rakennuskulttuuriltaan rikkaan kokonaisuuden. Alueella on lisäksi lukuisia perinteiseen teollisuusyhdyskuntaan
kuuluvia rakennuksia, joiden suunnittelijoita ovat olleet aikansa johtavat arkkitehdit.

Vekaranjärven kasarmialue (v)

Korkeatasoinen esimerkki 1960‐luvun betonikonstruktivismista, joka kuuluu 1960‐luvulla perinteisistä kaupunkikasarmeista
asutuksen ulkopuolelle rakennettuihin ns. korpivaruskuntiin.

Utin linnake ja varuskunta (v)

Puolustus‐ ja sotahistoriallinen linnoitus‐ ja varuskunta‐alue muodostuu venäläisestä 1700‐luvun lopun bastionilinnakkeesta ja
1900‐luvun alkupuolen uuden aselajin, lentovoimien kasarmista. Utin lentokenttä on Suomen ilmavoimien ensimmäinen lentoasema
ja edustava esimerkki Puolustusministeriön 1920‐1930‐luvun rakennustoiminnasta.

Harjun maatalousoppilaitos (v)

Maan ensimmäinen, 1890‐luvulla perutettu maamieskoulu. Alueella on historiallisesti hyvin kerroksinen rakennuskanta vanhan
lahjoitusmaahovin 1800‐luvun alussa rakennetusta päärakennuksesta eri ikäisiin opistorakennuksiiin, joista erityisen merkittäviä ovat
Maanviljelystoimikunnan tyyppipiirustusten mukaiset rakennukset sekä arkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema funktionalistinen
ruokalarakennus.

Hietakylän hautausmaa ja Haminan ortodoksinen hautausmaa (v)

Hietakylän luterilainen hautausmaa ja Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaa edustavat varhaista kirkosta ja asutuksesta
erillään olevaa hautausmaarakentamista 1700‐luvulta.

Mullinkosken museosilta (v)

Mullinkosken silta vuodelta 1949 on teräsbetoninen palkkisilta, jonka kokonaispituus on 25,5 m. Se on rakennetekninen edelläkävijä,
ensimmäinen Mangelin menetelmällä esijännitetty silta Suomessa ja Pohjoismaissa.

Salmenvirran museosilta (v)

Haminan Salmenvirran kaksiholvinen kivisilta, joka kuuluu Tielaitoksen museosilta‐valikoimaan

Hovinsaaren sellutehdas (v)

Selluloosatehdas vuodelta 1907 ja siihen 1934 lisätty valkaisuosasto, jotka muodostavat erillisen sähköverstaan ja savupiipun kanssa
tehdasalueen historiallisen ytimen. Välittömästi tehtaan pohjoispuolella on arkkitehti W. Thomén piirtämä entinen konttori.
Jugendtyylinen rakennus on tehty osaksi tiilestä, osaksi sahausjätteenä syntyneistä pätkistä eli nutikoista.

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Patteri Pirkköyri

Ruotsinsalmen merilinnoitus ja Tiutisen asuinalue (v)

Redutti Tiutinen ja Pitkäsalmi sekä Tiutisen asuinalue
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Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Redutti Majasaari

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Patteri nro 8 , Venäjänkari

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Fort Katariina

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Merisairaala

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Redutti Kotka

Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Patteri nro 3

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema Kuusankosken kirkko vuodelta 1929.

Virolahden kirkko ja kivisakasti (v)

Virolahden keskiaikaisen emäseurakunnan 1700‐luvun puolivälin puukirkko on ainoa säilynyt tunnetun ruokolahtelaisen
kirkonrakentaja Tuomas Suikkasen johdolla Vanhaan Suomeen rakennetuista. Kirkkotarhassa on keskiaikainen kivisakasti.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Santio. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi laajamittaisena
1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä vankityövoimalla. Erityisen
aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Vanhasaari. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi laajamittaisena
1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä vankityövoimalla. Erityisen
aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Hurppu. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi laajamittaisena
1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä vankityövoimalla. Erityisen
aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Tuuholm. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi laajamittaisena
1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä vankityövoimalla. Erityisen
aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.
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Virolahden graniittilouhokset (v)

Hailniemi ja Karhusaari. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi
laajamittaisena 1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä
vankityövoimalla. Erityisen aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Kymin ja Kuusankosken paperitehtaat on perustettu 1872. Alue on merkittävä teollisuushistoriallinen kulttuuriympäristö.
Kuusaansaaren ja Kymintehtaan tuotantoalueen rakennukset ovat peräisin 1880‐luvulta aina 1940‐luvulle.Tuotantoalueen
tuntumassa ovat Mustavuoren huvilamaiset virkailija‐asunnot 1900‐luvun alusta. Tehtaan klubi Koskela ja itäpuoliset asunnot ovat
edustavaa sodanjälkeistä rakentamista. Koskenranta on puistomainen johtajiston asuinalue 1800‐ ja 1900‐luvun vaihteesta.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Pitkä‐Kotka. Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniitin louhinta Virolahdella alkoi laajamittaisena
1700‐luvulla, jolloin mm. Hailniemessä, Varpusaarella ja Karhusaaressa louhinta tapahtui venäläisellä vankityövoimalla. Erityisen
aktiivista kautta oli 1800‐luvun alkupuoli, jolloin Pietaria rakennettiin voimakkaasti.

Kymijoen rajalinnakkeet (v)

Ruotsulan redutti on venäläisten 1743 jälkeen Kymijoen rantaan rakentama. Ruotsulan maavallitus on turvannut strategisesti tärkeää
ylityspaikkaa, jossa maantie haarautuu.

Kymijoen rajalinnakkeet (v)

Villikkalan keskeneräiseksi jäänyt linnake on Kustaan sodan jälkeen ruotsalaisten rakentama 1793‐1794. Sen ulkovarustukset on
rakennettu Elimäki‐Anjala ‐maantien turvaksi sen molemmin puolin.

Kouvolan rautatievarikon alue (v)

Poikkeuksellisen komea kolmen veturitallin ja entisen pajan rakennussarja rautatien varikkoalueella. Vuosilta 1887‐1937 olevat
punatiiliset rakennukset ovat edustava esimerkki rautatien liikennevälineiden huoltoon ja kunnostukseen tarkoitetusta
rakennuskannasta.

Kaipiaisten rautatieasema (v)

Kaipiaisten asema on maamme rataverkostossa poikkeuksellinen ns. saariasema, jossa rata kulkee asemarakennuksen molemmin
puolin. Asemarakennus on ollut poikkeuksellisen suuri; 1870 valmistuneesta asemarakennuksesta on puolet purettu ja siirretty
Uttiin.

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Hyvin ominaispiirteensä säilyttänyt yhtenäinen, alkujaan kuudenkymmenen yhden perheen asunnon pientaloalue vuoden 1945
vaiheilta.

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Länsi‐Naukio on 1922 ‐ 1923 rakennettu työväenasuinalue. Sitä täydentävät Naukiontien paritalot 1940‐luvun lopulta.

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Vuonna 1931 valmistunut Georg Jägerroosin suunnittelema Kuusankosken kaupungintalo.

Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Puistokatu ‐ Kansatien ympäristöön sijoittuvia eri ikäisiä asuinrakennuksia.

Utin linnake ja varuskunta (v)

Puolustus‐ ja sotahistoriallinen linnoitus‐ ja varuskunta‐alue muodostuu venäläisestä 1700‐luvun lopun bastionilinnakkeesta ja
1900‐luvun alkupuolen uuden aselajin, lentovoimien kasarmista. Kivimuurirakenteinen säännöllinen linnake muodostuu kahdesta
pohjoiseen ja kahdesta etelään suuntautuvasta bastionista. Linnakkeeseen liittyy puolen kilometrin pituiset katvetiet.
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Kuusankosken ‐ Kymintehtaan teollisuusympäristö (v)

Kettumäen työväenasuntomuseo

Kouvolan hallintokeskus (v)

Kouvolan keskuskirkko, kaupungintalo ja Kymen läänin virastotalo sekä näitä ympäröivät puistot muodostavat edustavan nuoren
kaupungin modernin hallintokeskuksen. Keskuskirkon on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Jaakko ja Kaarina Laapotti ja se vihittiin
käyttöön 1978. Kouvolan kaupungintalon vuodelta 1968 on suunnitellut arkkitehdit Bertel Saarnio ja Juha Leiviskä.
Salpausselänkadun varrella, vastapäätä kaupungintaloa sijaitsee lääninhallituksen talo 1950‐luvulta.

Salpalinja (v)

Säkäjärven linnoitteet. Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista, joka ulottuu
Suomenlahdelta Lappiin.

Salpalinja (v)

Muurikkala. Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista, joka ulottuu
Suomenlahdelta Lappiin.

Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema (v)

Valkealan tornillinen pitkäkirkko on arkkitehtien Armas Lindgren ja Bertel Liljequistin suunnittelema ja rakennettu 1926‐1927. Tiilestä
muurattu kirkko on valkeaksi rapattu. Hirsinen kellotapuli on kirkonrakentaja Juhana Salosen 1782 rakentama. Valkealan kartanon
nykyinen 1856 valmistunut päärakennus on tyypillinen kertaustyylejä suosivaan vaiheeseen kuuluva kartanorakennus. Kartanoa
ympäröi kirkolta alkava erittäin vehmas, järveen rajautuva puisto.

Tammion ja Kuorsalon saaristokylät (v)

Tammio ja Kuorsalo ovat esimerkejä itäisen Suomenlahden kalastusta ja luotsausta harjoittaneesta kyläasutuksesta ja sen
tuottamasta rakennetusta ympäristöstä. Tammion saaristokylä käsittää kaikkiaan nelisenkymmentä tiiviisti toisiinsa tukeutuvaa
asuinrakennusta itä‐länsi‐suuntaisen kyläraitin varrella. Vanhimmat rakennukset ovat 1800‐luvun alusta, valtaosa ennen 1870‐lukua
rakennettuja. Kuorsalon kylän puiset asuinrakennukset ovat valtaosin 1800‐luvulta.

Petkeleen asuinalueet (v)

Alvar Aallon 1950‐luvulla suunnittelema Petkeleen asuinalue Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, joka on modernin
asuntosuunnittelun korkeatasoinen edustaja.

Kymin kirkko (v)

Kymin kivikirkko lukeutuu Intendentinkonttorin 1800‐luvun puolivälissä suunnittelemiin, kivestä rakennettuihin empiretyylisiin
ristikirkkoihin.

Katariinan pientaloalue ja Ruotsinsalmen merilinnoitus (v)

Ruotsinsalmen merilinnoitus (Ruutikellari, kasarmin kivijalka ja majakka). Katariinan (ent. Puistolan) pientaloalue, laaja ja yhtenäinen
arkkitehti Birger Brunilan asemakaavan mukaan toteutettu asuinalue, on edustava ja korkeatasoisesti suunniteltu esimerkki
teollisuuskaupungin työväestön asuntokysymyksen ratkaisemisesta 1900‐luvun alussa.

Kotkan kirkko ympäristöineen (v)

Kotkan kirkko vuodelta 1898 kuuluu suunnittelijansa arkkitehti Josef Stenbäckin runsaan kirkkotuotannon parhaimmistoon.
Kirkkopuistoa ympäröivä historiallinen kaupunkikuva on muodostunut kaupungin perustamisesta lähtien.

Kaipiaisten rautatieasema (v)

Kaipiaisten asemapäällikön talon pihapiiri vuodelta 1881.

Salpalinja (v)

Mustamaa. Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista, joka ulottuu
Suomenlahdelta Lappiin.
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Verlan teollisuusympäristö (v)

Verlan tehdas on ainutlaatuinen 1800‐ ja 1900‐luvun vaihteen teollisuusmiljöö. Puuhiomo ja pahvitehdas muodostavat eheän
tehdaskokonaisuuden Suomen metsäteollisuuden varhaisvuosilta. Verla on valittu 1996 UNESCOn maailmanperintölistalle ja se on
valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys.

Jaalan kirkonkylä (v)

Edustava Salpausselän rinteelle sijoittunut perinteinen kirkonkylä harjurinneviljelyksineen.

Elimäen kulttuurimaisemat (v)

Vaikuttava viljelylakeus, joka on hyvin saavutettavissa alueella kulkevan tiestön myötä. Alueen kartanokulttuuri ja pitkään jatkunut
maanviljelys näkyvät maisemassa. Alue on kokonaisuudessaan maisemallisesti ja historiallisesti arvokas yhtenäinen kokonaisuus.
Maisema‐alueelle lisäarvoa tuo Mustilan arboretumin puistometsä. Sisältää RKY alueet Elimäen kartanot ja viljelymaisema (Elimäen
järvi) ja Mustilan arboretum.

Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot (v)

Edustaa Kaakkois‐Suomen viljelyseudun tyypillistä viljelymaisemaa. Sisältää RKY alueet Suuri rantatie (Summan kartano), Kymijoen
rajalinnakkeet (Liikkala) ja Sippolan kirkonkylä.

Kymijoen laakso (v)

Edustaa eteläisen viljelyseudun ja kaakkoisen viljelyseudun vaihettumisvyöhykkeen poikkeuksellisen laajapiirteistä ja samalla
vaihtelevaa viljelymaisemaa. Sisältää RKY alueet Kyminlinnan maalinnoitus, Pyhtään kirkko ja pappila, Ahvenkosken historiallinen
ympäristö, Kymijoen rajalinnakkeet (Ahvenkoski), Elimäen kartano ja viljelysmaisema (Hämeenkylä), Anjalan historiallinen ympäristö
(Wredeby ja Rauhamaa), Hurukselan kylä, Anjalan historiallinen ympäristö (Rabbelung).

Vaalimaanjokilaakso (v)

Edustaa kaakkoiselle viljelyseudulle tyypillistä jokilaakson pienpiirteistä viljelymaisemaa. Sisältää RKY alueet Virolahden
graniittilouhokset (Hevonniemi, Hepokallio, Varpusaari ja Hämeenkylä) ja Salpalinja (kuntakeskuksen alue).

Tammio (v)

Edustava esimerkki Suomenlahden rannikkoseudun perinteisestä rannikon kulttuurimaisemasta. Sisältää RKY alueet Tammion ja
Kuorsalon saaristokylät.

Kaunissaari ‐ Ristisaari (v)

Edustava esimerkki Suomenlahden rannikkoseudun perinteisestä rannikon kulttuurimaisemasta. Sisältää RKY alueet Kaunissaaren
saaristokylä.

Haapasaari (v)

Edustava, karuille ulkomeren saarille syntynyt tiivis ja perinteinen saaristokylä. Sisältää RKY alueet Haapasaaren saaristokylät.

Elimäen viljelysmaisema (e)

Valtakunnallisen maisema‐alueen rajauksen tarkennus.

Kimolan kulttuurimaisema (e)

Kanavaseudun maisemakuvan muodostavat jyrkkäseinäiset kalliovuoret ja niiden välinen murroslaakso, joka yhdistää Konniveden ja
Pyhäjärven ja on yhteensä noin seitsemän kilometriä pitkä kanava. Rapakivialueen reunalla olevat vuoret ovat graniittia. Nämä
jyrkkärinteiset vuoret ovat niin muotokieleltään, kasvistoltaan kuin maisemakuvaltaan edustavia. Ne kuuluvat luonnon‐ ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden luetteloon.

Jaalan kirkkoseudun kulttuurimaisema (e)

Valtakunnallisen maisema‐alueen rajauksen tarkennus.
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Sippolan‐Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema (e)

Valtakunnallisen maisema‐alueen rajauksen tarkennus.

Kyminjokilaakson kulttuurimaisema (e)

Valtakunnallisen maisema‐alueen rajauksen tarkennus.

Klamilan kulttuurimaisema (e)

Yhtenäinen ja edustava maaseutumaisemakokonaisuus. Alueen maisema on vaihtelevaa; metsä‐, harjuselänteitä sekä isot ja laajat
peltoaukeat kumpuilevassa maastossa.

Vaalimaanjokilaakson kulttuurimaisema (e)

Valtakunnallisen maisema‐alueen rajauksen tarkennus.

Heinlahden maakunnallinen maisema‐alue (m)

Suuret tasaiset peltoaukeat, joita ympäröivä laaja laaksoalue rajautuu tiiviimmin selänteisiin lahden etelä‐, länsi‐, ja pohjoispuolella.
Länsipuolen näkymiä rajaa vastarannan metsä. Alue on monipuolinen kasvillisuuden ja eläimistön kannalta.

Siltakylä‐Myllykylän maakunnallinen maisema‐alue (m)

Viljelysavikko on Kymenlaakson rannikon laajimpia. se levittäytyy lyhyen Siltakylänjoen ja sen latvahaarojen ympärille. Tiivistä
kylärakennetta on vielä nähtävissä etenkin Myllynkylässä, mutta jonkin verran myös Länsikylässä ja Siltakylässä. Savikkoalanko
rajoittuu matalaan, pienipiirteisesti kumpuilevaan metsämaahan. Jotain metsäsaarekkeita myös maisemakokonaisuuden keskellä.

Ylänummen maakunnallinen maisema‐alue (m)

Maisemakokonaisuus käsittää Kaarniemenlahdesta pohjoiseen ulottuvan Nummenjoen laakson. Nummenjoki kiemurtelee tämän
savikkoalangon keskellä. Myös aluetta halkova liikennereitistö on alueen pituussuuntaista. Vanha kylätie kulkee Nummenjoen
itäpuolella. Asutus on sijoittunut pieninä ja vähän suurempina ryhminä kylätien ja sen haarautumien varsille.

Kaarniemen maakunnallinen maisema‐alue (m)

Kaarniemen kylä sijaitsee Kaarniemenlahden eli Salminlahden perukassa merenrannalla. Kylän nykyinen asutus on ryhmittynyt
kahdelle mäelle ja muodostaa vanhoine saaristolaistyyppisen päärakennuksineen ja lukuisine talousrakennuksineen perinteisen,
tiiviin pienimittakaavaisen asumusmaiseman.

Enäjärven maakunnallinen maisema‐alue (m)

Enäjärven kylässä on laajoja peltoja, jotka rajautuvat Enäjärven ja Sanijärven rannoille. Havu‐ ja sekametsät sekä avokallioalueet
reunustavat viljelyaukeita. Kylän länsiosan pellot rajoittuvat korkeampiin mäkiin; kylän itäosassa kulkee matala harju.

Siikavan maakunnallinen maisema‐alue (m)

Siikavan kylälle johtava Mäntyharjuntie puikkelehtii Iso‐Ruhmaksen ja länsipuolen Iso Tervajärven ja Relusjärven välissä haarautuen
Anttilanlahden kohdilta Siikavantieksi. Maisemaa luonnehtii jylhät kalliot ja ajoittain avautuvat järvinäkymät. Kylään saavuttaessa
maisema on pienipiirteistä viljelymaisemaa. Siikavassa ei ole suoritettu iso jakoa, joten viljelymaisema muodostuu viljelysten,
rakennusten ja metsäalueiden mosaiikista.

Tuohikotin maakunnallinen maisema‐alue (m)

Tuohikotin maisema‐alue sijoittuu valtatien 15 molemmin puolin Salpausselän etelärinteelle. Viljely‐ ja laidunmaat laskeutuvat
aaltomaisesti Salpausselän laelta notkoon. Lakitasanteelta avautuvat upeat kaukomaisemat useaan suuntaan. Valtatien itäpuolella
on jäänteitä venäläisten kasarmialueesta 1700‐ luvulta. Asutus on pääasiassa sijoittunut Salpausselän lakea seuraavan tien varteen.

Anttilan maakunnallinen maisema‐alue (m)

Anttilan maisema‐alue rajoittuu pohjoisessa toisen Salpausselän deltamuodostelmaan, Anttilankankaaseen. Anttilan kylän eri
viljelyaukeita jakaa aluetta halkovat maantiet. Kylän asutus on pääosin sijoittunut harjumuodostelman suuntaisesti kapean kylätien
varteen ja mäkien lakialueille.
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varteen ja mäkien lakialueille.
Väliväylän maakunnallinen maisema‐alue (m)

Kuivalan, Haimilan, Miettulan ja Kepsun kylien viljelykset muodostavat Valkealan reitin länsiosiin kulttuurimaisemakokonaisuuden,
jota leimaa rantojen loivat viljelykset, metsäiset mäet sekä monimuotoinen vesistömaisema. Ihmisen vaikutus maisemakuvaan on
alkanut varhain esihistoriassa, sillä Valkealan reitti on ikivanha asutuksen leviämisväylä ja eränkäynnin kulkureitti. Tirvan
kulttuurimaisema on monipuolinen ja edustava näyte reitin kulttuurihistoriasta.

Suur‐Miehikkälän maakunnallinen maisema‐alue (m)

Suur‐Miehikkälän kulttuurimaiseman muodostaa Virojoen laakson kumpuileva, asumus‐ ja metsäsaarekkeiden peltoviljelyalue.
Kulttuurimaisemassa on useita merkittäviä ja näkyvillä paikoilla sijaitsevia rakennuksia ja rakennusryhmiä, mm. vanha sahamylly.

Harju‐Ravijoen maakunnallinen maisema‐alue (m)

Kulttuurimaisemakokonaisuus muodostuu kapeahkosta Ravijoen viljelyalangosta, jonka eteläosan poikki kulkee Vanha Viipurintie.
Jokilaakson viljelyaukeat ovat hoidetut ja maisemallisesti merkittävät ja niiden yli avautuvat näkymät kantavat Pihlajajoen ylitse.
Alueen läpi virtaa pohjois‐eteläsuuntaisesti Pihlajajoki, Ylä‐Pihlajistosta Ala‐Pihlajiston kautta Porolahteen. Maisema‐alue rajautuu
etelästä itäisien Suomenlahden pienemmille lahdenpoukamille.

Selänpään maakunnallinen maisema‐alue (m)

Selänpään kulttuurimaisemaa hallitsevat laajat viljelyaukeat ja niitä rajaavat toisen Salpauselän harjumuodostumat sekä metsät.

Stora Enson Kotkan tehtaat

Stora Enson tehtaat ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkikuvaa ja tärkeä osa Kaakkois‐Suomen vesistöjen varsille syntynyttä
puunjalostusteollisuutta. Tehdasalue käsittää rakennuskantaa ja rakenteita teollisuuslaitoksen monesta eri kehitys‐ ja
laajentumisvaiheesta aina 1900‐luvun alusta lähtien.

Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki

Kotkan keskustoria reunustaa kaksi modernismin arkkitehtuurin merkkiteosta 1930‐luvulta, massiivinen kaupungintalo ja pieni
funktionalistinen Suomalaiseksi Säästöpankiksi rakennettu pankkitalo. Entinen pankkirakennus sisältyy kansainvälisen
DOCOMOMO‐järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin teosvalikoimaan. Se on Kannonkosken kirkon lisäksi
ainoa arkkitehti P.E. Blomstedtin lähes alkuperäisessä asussa säilynyt työ.

Hauhian mylly (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Myllyrakennus vuodelta 1882. Myllyn paikka isojaosta 1830‐luvulta asti. Mylly ollut toiminnassa
1980‐luvulle asti ja siinä oli pieni generaattori sähkön tuottamista varten.

Regina‐kappeli (m)

Uskonnollinen kohde. Torniton suorakaiteen muotoinen pitkäkirkko, jonka alttaripäädystä erkanee runkohuonetta matalampi
suorakulmion muotoinen sakaristo. Rakennettu 1952 Carl Frankenhauserin suunnitelmien pohjalta. Erillinen, kaksinivelinen
kellotapuli valmistui 1956 silloisen Anjalan kunnan rakennusmestari Elis Ardellin piirustusten pohjalta.

Myllylän kartanoalue (m)

Rakennukset ja pihapiirit. Päärakennus vuodelta 1914. Pihapiirissä puistoa, sivurakennuksia, tiilinavetta vuodelta 1921, kivinavetta,
paja, väentupa.

Raussilan mylly‐ ja saha (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Raussilan mylly‐ ja sahaosuuskunnan 1915 perustama laitos sijaitsee vanhan myllyn paikalla.
Vehnämylly valmistui 1932. Rakennuksissa piirteitä 1910‐ ja 1930‐luvun arkkitehtuurista.

Kattilakosken sahan paikka (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Salmentojärven suulla sijaitsevat Kattilakosken sahan rakennusten kiviperustukset.
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Kalliokosken lasitehdas (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Lasin tuotanto aloitettiin alueela 1861. Useaan otteeseen uudelleen rakennetusta tuotantolaitoksesta
ei ole jäljellä kuin perustuksia. Alueella on säilynyt mm. konttorirakennus (1920‐l), tiilinen autotallirakennus (1920‐l), puutarhurin
asuinrakennus (1924).

Pitkäkosken saha ja mylly (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Sahatoimintaa alueella on ollut jo 1700‐luvulta lähtien. Säilyneiden rakennusten vanhimmat osat ovat
1900‐luvun alusta ja kokonaisuudessaan sahan ja myllyn alue on yhtenäinen. Saha on Miehikkälän ensimmäisiä, sillä se perustettiin
jo 1728.

Urpalanjoen sahamyllyn paikka (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Myllypaikkana jo 1500‐luvulla. Vanhat rakenteet paloivat 1960‐luvulla. Paikalle rakennettiin
sementtitiilinen pieni generaattorirakennus. Patorakennelmat ja vanhan myllyn perustukset ovat säilyneet.

Haililan kartanoalue (m)

Rakennukset ja pihapiirit. Kartano 1880‐luvun alusta (Jac. Ahrenberg), siipiosa vuodelta 1952. Kartanossa on venäläismallinen,
kaksikerroksinen päärakennus.

Variksen kaupunki (m)

Muu kohde. Korkealla mäellä sijaitsevan kyläkokonaisuuden kivijalat. Paikalla on sijainnut 144 rakennusta tiiviinä ryhmänä.

Mäkelän taistelun kenttävarustus (m)

Sotahistoriallinen kohde. Mäkelän taistelun ampumasuojat. Taistelu käytiin 28.4.1918. Alueella taistelun muistomerkki vuodelta
1920.

Umpitaipaleen tukinuittoränni (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Tukinuittoränni ja kaivettu oja Vähä‐Ruhmaasta Johdasjärveen. Paikalla sijainnut myös mylly.

Voikosken asema (m)

Liikenneympäristöt. Voikosken asema kuuluu vuonna 1889 valmistuneen Savon radan myöhempään rakennuskantaan. Siihen
kuuluvat asema ja makasiini ovat rakennettu 1920‐luvun taitteessa. Aseman asuinrakennus ulkorakennuksineen on vuodelta 1925.

Kuutinkanava (m)

Liikenneympäristöt. Puinen uittokanava Tervajärven ja Repoveden välillä. Suluttoman kanavan pituus on 270 metriä ja se
rakennettiin 1912 helpottamaan puutavaran uittoa. Koska Tervajärven ja Repoveden välinen korkeusero on 2,3 metriä, tukit kulkivat
alas kanavaa Repovedelle virran vieminä. Puutavaraa uitettiin rännin kautta aina vuoteen 1968 saakka.

Pihlajasaaren kylä (m)

Pienmaisemat. Kylän päärakennukset sijaitsevat rivimäisesti harjumuodostumalla, jota kylätie seurailee. Viljelymaisemaa leimaavat
suuret korkeuserot.

Anttilan mylly‐ ja saha (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Mylly 1800‐luvulta. Nykyinen saha 1920‐luvulta.

Torasjoen silta (m)

Liikenneympäristöt. Kolmiaukkoinen holvattu kivisilta vuodelta 1909.

Peuhun kylä (m)

Pienmaisemat. Siirretty paikalleen 1840 isojaon yhteydessä. Kylätien varressa oleva pieni kylä, jossa vanhakantaisia hirsisiä
karjasuojia ja muita rakennuksia.
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Hyyryn kylä (m)

Pienmaisemat. Pieni mäkikylä peltojen keskellä Vahvanen‐järven eteläpuolella. Syntynyt Sipilän talon ympärille. Kyläryhmällä on
kansantieteellistä, rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

Rämälän kylä (m)

Pienmaisemat. Erilliskylä, jonka rakennukset ovat rivissä kylätien varrella. Nykyisen rakennuskannan vanhimmat osat 1800‐luvulta.
Kylä ollut nykyisellä paikalla ainakin jo 1700‐luvulla.

Utin asema (m)

Liikenneympäristöt. Asemarakennus rakennettu Kaipiaisten puoliksi sahatun aseman hirsistä. Vanha asemarakennus palanut 1921.
Rautatieläisten asemarakennukset (1180‐l, 1905, 1908, 1920). Funktionalistinen kapparakennus.

Saveron työläisasunnot (m)

Rakennukset ja pihapiirit. Kolme Kymiyhtiön rakentamaa useamman perheen parakkimaista työläisasuntoa ulkorakennuksineen
1940‐luvun lopulta. Edustavat harvinaistuvaa työläisasuntotyyppiä sodanjälkeiseltä ajalta.

Silmunkosken yksiaukkoinen kiviholvisilta (m)

Liikenneympäristöt. Silmunkosken yli johtava kiviholvisilta koskimaisemassa. Sillan alapuolella jäänteitä myllyrakenteista.

Keisarikosken sahan alue (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. 1890 eversti Lennart perusti vesisahan ja höyläämön alueelle. Säilynyt suurehko saharakennus ja
patorakennelmia.

Turpaan ruutitehtaan alue (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Tehdas perustettu 1877. Tehdas oli aikansa ainoa metsästys‐, poraus‐ ja kanuunaruutia valmistava
laitos Suomessa, toiminta päättyi 1890 tapahtuneeseen räjähdykseen. 1902 alueelle rakennettiin tuulimylly ja saha. Alueella säilynyt
kanavarakenteita, harkkokiviperustuksia ja mylly koneistoineen.

Myllykylän mylly (m)

Mylly‐ ja teollisuusympäristöt. Alue ollut merkittävä myllypaikka jo 1600‐luvulla. Nykyinen mylly vuodelta 1919, jota korotettu
kerroksella 1930‐luvun vaihteessa ja laajennettu 1979. Alueeseen kuuluu mylly turbiinitunneleineen, kivipato ja ulkokatoksia.

Myllykylän sotilasleirin paikka (m)

Sotahistoriallinen kohde. 1741 Ruotsi‐Suomen armeijan tukialue ja talvileiri 1741‐42. Alueella runsaasti ns. turvekotuksien kuoppia.

Vehkajoen yksiaukkoinen kiviholvisilta (m)

Liikenneympäristöt. Vehkajoen ylittävä Haminan‐Lappeenrannan tien silta 1910‐1911. Siltaa on myöhemmin levennetty ja sen päälle
on valettu betonikansi 1950‐luvulla.

Mustajoen yksiaukkoinen kiviholvisilta (m)

Silta‐ ja mylly‐ympäristö, joka muodostaa kokonaisuuden. Silta 1900‐luvun alusta. Sillan etelä‐ ja pohjoispuolella vanhojen myllyjen
kiveyksiä.

Mäntlahden hovi (m)

Rakennukset ja pihapiirit. Keskiosastaan kaksikerroksinen päärakennus vuodelta 1851. Puistomainen pihapiiri. Väentupa 1800‐luvun
lopusta.

Siikaniemen juoksuhaudat (m)

Sotahistoriallinen kohde. Venäläisten rakentamat, noin kilometrin pituiset juoksuhaudat, jotka on osin louhittu kallioon.

Hurppu (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.
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Itäkivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Everstienkivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Heijarinkivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Alapihlajan kivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Kirkkotien kivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Sahantauksen kivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Lepkankaan kivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Käyhäntien kivi (v)

Uudenkaupungin rauhan rajakivet.

Virolahden graniittilouhokset (v)

Tinkanen. Virolahden graniittilouhokset.
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4 Luonnonperintö
S

SUOJELUALUE

Merkinnällä osoitetaan luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä alueita tai kohteita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamistavat.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonarvojen vaalimiseen (MRL 28 §). Suojelualueiksi esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti
arvokkaita alueita tai kohteita. Merkinnällä turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen silloin, kun ei ole kyse selvästi
tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta (esim. luonnonsuojelulaki) tai jos on kyse kokonaisuudesta, joka voidaan toteuttaa useamman lainsäädännön perusteella tai voidaan
toteuttaa MRL:lla ja sen mukaisilla määräyksillä.
Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvien suojelualueiden osoittamisen lisäksi maakuntakaavoituksen tehtävänä on myös muiden valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävien luonnonarvojen vaaliminen ja siten myös tätä tarkoitusta palvelevien alueiden osoittaminen. Kaikilla Kymenlaakson soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilla
on äärimmäisen ja/tai erittäin uhanalaisia luontotyyppejä ja/tai erittäin uhanalaisia lajeja. Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden osalta suunnitteluratkaisun perusteet ja
suojeluarvojen kohdekortit on avattu erillisselvityksissä "Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040" (Kymenlaakson Liitto, 2019) ja "Kymenlaakson
arvokkaat suot" (Kymenlaakson Liitto, 2017).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Suojelualueiden osalta tulee yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä päättää, miten alueiden suojelu on käytännössä tarkoitus toteuttaa. Jos kyse on luonnonsuojelualueen
perustamisesta, niin kohteen toteuttamisesta ja alueiden hankinnasta vastaavat ympäristöministeriö, alueelliset ELY‐keskukset ja metsähallitus.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Långören suojelualue

Pitkittäisharjun saari Pyhtään saaristossa. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä kohde.

Mäntysaaren suojelualue

Pitkittäisharjun saari Vuohijärvellä. Harjuluonnon kannalta merkittävä kohde. Arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö.
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Koivusaaren ja Heinäsaaren suojelualue

Kymijoen koskiympäristöjen saaret. Maiseman‐ ja luonnosuojelun kannalta merkittäviä luontoalueita ja perinnebiotooppi.

Pahanlamminsuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Hallasenlampi‐Onkijärvensuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Karhunsuo‐Saapaslahti

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Kähöjärvensuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Spitaali

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Valkmusa‐Mustajärvensuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Munasuo‐Nälkäsuo‐Tuomiojansuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Honkalamminsuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Juosonsuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Musta‐Ruhmaksen eteläpuolinen suo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Kajasuo‐Lamminsuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Ruokolamminsuo‐Peltosuo

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

Harvia

Valtakunnallisesti merkittävä soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde.

SL

LUONNONSUOJELUALUE
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SL

LUONNONSUOJELUALUE

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suojelumääräys:
Luonnonsuojelualueiksiosoitetuille alueille tai kohteille ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on
muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Luonnonsuojelualueiden osoittamisella maakuntakaavassa tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ylläpidetään suojelun suotuista tasoa ja edistetään suojelun käytännön
toteutusta. Valtioneuvoston hyväksymät suojeluohjelmat ja kansallispuistot muodostavat perustan luonnonarvojen vaalimiselle kansallisella ja maakuntatasolla. Luonnonsuojelualueilla
turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla merkittävien luontoarvojen säilyminen.
Luonnonsuojelualueina osoitetaan kaikki luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojeluohjelma‐alueet, luonnonsuojelulailla toteutettavat Natura 2000‐verkostoon kuuluvat alueet sekä
kansallispuistot. Lisäksi osoitetaan vähintään kahden hehtaarin kokoiset yksityismaiden pysyvästi rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja Metsähallituksen suojeluun varaamat alueet.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueilla saa suorittaa toimenpiteitä jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon sälyttämiseksi tai palauttamiseksi. Luonnonsuojeluohjelmien toteuttamisesta ja alueiden hankinnasta vastaavat
ympäristöministeriö, alueelliset ELY‐keskukset ja Metsähallitus.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:

Mustilan arboretum (luonnonsuojelualue)

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Lampisaaren suojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Häkälänniemi ja Jälkikasvu

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Vepsun ja Pulterin luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Vahtermäen kallionaluslehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA), luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue ja Metsähallituksen
suojeluun varaama alue.
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‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.
Kurunsuo

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Makkarsaari

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Heisanharjun luonnonsuojelualue ja Toivonniemi

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Roninvuori ja Metsätähti luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Tuulensuu

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Myllypuron luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Saaramaan Luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Niivermäen luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Rajakiven metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Alatalon luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Hallinsuon luontorauha

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Vitikaisenvuoren luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Langinkosken luonnonsuojelualue

Muu valtakunnallinen luonnonsuojelualue (MH).

Valkmusan kansallispuisto

Kansallispuisto, valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen
suojeluun varaama alue.
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Tingankoskenmäen ja Vaalimaanjoen suojelualue

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Repoveden kansallispuisto

Kansallispuisto, rantojensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualueet (YSA) ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue. Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Korpijärvenojan metsä ja Siltalan luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA), luonnosuojelulailla toteutettava
Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Pilkkakorvenmäki

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura
2000 ‐alue.

Metsäkoulun säästömetsä

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura
2000 ‐alue.

Parkonkangas

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelmat, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja Metsähallituksen suojeluun
varaama alue.

Saunasuon metsä

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura
2000 ‐alue.

Jaalanlahti,Kyrönlahti,Lintukymi ja Suolalahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Haapajärvi‐Säärystenjärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Alimmainen‐Ratalahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Tyllinjärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura
2000 ‐alue.

Onkamaanjärvi‐Haudansyvä

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Muhjärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Tuorusjärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Rapakivenjärvi,Teutjärvi ja Suvijärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja yksityismaiden suojelualue (YSA).
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Teutjärvi ja Suvijärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Laajakoskenjärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma.

Salminlahti ja Huhrinmetsä

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue.

Lupinlahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue.

Heinlahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue.

Ahvenkoskenlahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Santaniemenselkä‐Tyyslahti‐Ahvenkoskenlahti

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue.

Sumari‐Vilkkiläntura luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma, valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnosuojelualue (YSA) ja
luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Hirvenpäänsuo

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama
alue. Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Kauriosuo ja Korpin luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden suojelualue (YSA), luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue sekä Soidensuojeluohjelman täydennysehdotukseen kuuluva valtion mailla sijaitseva suo.
Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Enäsuo‐Lupansuo

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama
alue.

Savonsuon tervalepiköt

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Hangassuo

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suurisuo‐Läsönsuo

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama
alue.
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Rajasuo

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suurisuon pohjoisosa ja Rajajärvi

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama
alue.

Suurisuo‐Karjasuo‐Papinsaari

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Karhunsuo ‐ Hietakankaanniemi

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma ja valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava
Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Rainionmäki ja Sammalsuonpelto

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Palanneenmäki

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Tervajärven rotko

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Mutiansaari

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Keltin ja Ahkojan rantalehdot

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA), luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000
‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Mustalammen metsä

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Somuranmäki

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suviranta

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Kirkkojärvi

Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma, Valtakunnallinen luontotyypinsuojelu, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja
luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Vuurttinsuon metsä

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen
suojeluun varattu alue.

Haukkasuon pohjois‐ ja eteläosa

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue, luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue.
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Metsähallituksen suojeluun varaama alue.
Kymijoki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA), luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama
alue.

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto sekä saaristo ja vedet

Itäisen Suomenlahden kansallispuisto, luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)
ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Laajakoskenjärvi

Luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Laurin metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Mustikkaunelma

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Äijönvuori, Suomi 100

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Hovinsaaren Huumanpohja ja Jumalniemen rantametsä, Suomi 100

Metsähallituksen suojeluun varaama alue ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Koivusaari

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Kuijärvi‐Sonnanen

Rantojensuojeluohjelma.

Harjulammen suojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Hosialammen luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Mettä‐Tapiola

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Korpijärvenojan metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Ansavaara ja Vähä Vääräjärven luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).
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Nimetön tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suoja‐Kuivaniemi ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Sinivuokko

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Nervenniemi

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Saunalahti

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Puolakan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Lehtisaaren luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 alue.

Soramäkli

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suoja‐Syrjälä ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Hevosoja‐Kääpälän letto

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.
Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Suoja‐Lahtela ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Tukkulinvuoren lehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Rusonlehto

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Saarnikorpi‐luonnonsuojelualue

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Puolakan puisto

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).
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Ritin lehtokorpi

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Sokerimäen letto

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Valkialampi

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Ritakorven suojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Salonsaari

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Vuohiniemen suojelualue

Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma, Valtion vanhojen metsien suojelualue ja luonnosuojelulailla toteutettava Natura
2000 ‐alue.

Kolkkananmetsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Antunkallio ja Linnanmäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Pykälistö ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Röykynmäki

Luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Kartanonniemen metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue.

Kylmäsuon suojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Rauhanvirta

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Tammirannan vanha ampumarata ja ympäristö

Luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.
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Lepoaho

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Pentsojan puronvarsilehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Styrmanin luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Ylätalo ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suoja‐Vainio ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Kaalijoen ja Pyydysmäen taponlehtilehdot

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma, yksityismaiden suojelualue (YSA), luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja
Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Seppo ja Virve Hounin luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Rämekorven luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Suoja‐Peltola ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Taavilanhaka

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Suoja‐Lavola ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Kaipiaisten lähdelehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Viljan lähderinne

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Kalliolan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Raitvierinen

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)
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Raitamaa ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue

Suolasen luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kuuselan vanha metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Junkkarinvuori

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Känkkärä, Suomi 100

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Koskiranta

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Rissuonmäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Liikkala

Luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue, yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja määräaikainen suojelualue (MRA)

Kajasuon luonnonsuojelualue, Suomi 100

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Korkiavuori

Luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 ‐alue ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Veikon‐vuori

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Mustasaarenmaa ja Piilola ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Suoja‐Kuusivuori ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Stockforsin suojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).
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Jaakonsaari ja Vaarinsaari

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Pekan metsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kantolankallio

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kaunissaaren‐Suurkarinharju

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Korpimetsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Mäyrälä ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Pykinkoski

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Koliseva

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Kokonkosken jalopuumetsikkö

Valtakunnallinen luontotyypin suojelualue (LTA; LsL 29 §).

Kyminlinna ja Kymijoki

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Juurikorven alue

Valtakunnallinen soidensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA). Alueella puolustusvoimien toimintaa.

Airan luonnonpuisto

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Lehmäsaaren lehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kirkonmaa

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Valvutinmäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).
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Uuperinmäen kallionaluslehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Lehmusrinne

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Myllymäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Jänisaho, Suomi 100

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Koivukorven luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Turkkilo

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Saunamaan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kuvouri

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Lehtisen rantalehdot

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma.

Pieni‐Vaskon lehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma.

Kukio

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Ruissaari

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Rännälän korpi

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Keltunpohjan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)
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Karjalansaaren lehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Hyppyrimäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Eerikinkorpi

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Niemi‐Metsolan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Peltola ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Hiidensaaren luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Mustaniemen luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Jaakko‐Jokelan metsä

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Puttoin

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Riitahuusinpelto

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA) ja luonnonsuojelulailla toteutettava Natura 2000 alue.

Härkämäen kallionaluslehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Kolholan lähdelehto

Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjelma ja yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA).

Suo‐Koppelmäki ‐tila

Metsähallituksen suojeluun varaama alue.

Hemminmaa

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Vierulan luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)
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Autiomäki

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Koivulehto‐Peräkorpi

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Tuoresmäen luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Savisillanpalsta

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Raitsuon luonnonsuojelualue

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

Härkäkorven aarnimetsä

Yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA)

MY

MAA‐ JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joiden luontoarvoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava
huomioon luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen ja luontoalueen yhtenäisyys.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen sekä maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen (MRL 28 §).
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan huolehditaan luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Myös maa‐ ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely‐ ja
metsäalueiden alueiden säilymisestä on huolehdittava. Virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyyttä ja viheralueverkoston jatkuvuutta on edistettävä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Aluevarauksen pääasiallinen maankäyttö on maa‐ ja metsätalous. Kuntatason kaavoituksessa ja alueiden käytön ohjauksessa on mahdollistettava näiden monipuolinen kehittäminen sekä
parannettava metsäalueiden moninaiskäytön edellytyksiä. Maa‐ ja metsätalouden toimintaedellytyksiä ei heikennetä muilla näitä alueita pirstovalla maankäytöllä.
Metsänkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Metsänhoidollisia rajoituksia ei aiheudu. Merkintä
ei edellytä maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä
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33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Metsäkeskuksen tulisi metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisut ja edistää niiden
toteutumista. Asema‐ ja yleiskaava‐alueilla metsään kohdistuvia toimia ohjaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 128 §, mikäli yleiskaavassa on sitä koskeva määräys.
Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon ympäristöarvoja yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Toteutumista on mahdollista tukea myös
vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain mahdollistamin keinoin.

Metsänkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Metsänhoidollisia rajoituksia ei aiheudu. Merkintä ei edellytä maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä eikä
33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Metsäkeskuksen tulisi metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisut ja edistää niiden
toteutumista. Asema‐ ja yleiskaava‐alueilla metsään kohdistuvia toimia ohjaa maankäyttö‐ ja rakennuslain 128 §, mikäli yleiskaavassa on sitä koskeva määräys.
Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon ympäristöarvoja yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Toteutumista on mahdollista tukea myös
vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain mahdollistamin keinoin.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Koivukoski‐Korkeakosken ranta‐alueet

Maisema‐arvoiltaan merkittävä koskiympäristö sekä ranta‐ ja peltoalue Kymijoen varrella.

Kirkkovuori‐Känkkärämäen ranta‐ ja peltoalue

Maisema‐arvoiltaan merkittävä ranta‐ ja peltoalue Kymijoen varrella Inkeroisten ja Myllykosken välissä.

Alakylän peltoalue

Maisema‐arvoiltaan merkittävä ranta‐ ja peltoalue Kymijoen varrella Kouvolan Mäkikylän, Alakylän ja Lepolan alueella.

Summajoen ympäristön metsäalue

Edustava maaseutumaisema, josta yhteys Merkjärven alueeseen. Siniviherrakenneselvityksen perusteella merkittävä. Summajoella
on tehty kalataloudellista kunnostusta.

Kuorsalon glo‐järvi ja metsäalue

Alueella harvinaisen edustava glo‐järvi, merkittävä maisema‐alue ja Natura 2000‐alue.

Kimolan kulttuurimaisema‐ ja kallioalue

Alueella valtakunnallisesti arvokkaita kallio‐ ja maisema‐alueita sekä laajoja yhtenäisiä peltoalueita. Kimolan kanavan avautuminen
veneilylle lisää alueen retkeilypotentiaalia.

Korvulinmäki‐Huuhkaimenvuori metsäalue

Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaita järvi‐, kallio‐ ja metsäalueita.

Haukjärven harjualue

Maisema‐ ja luontoarvoiltaan arvokas harjualue (Kontturi ja Lyytikäinen, 1985).

Lovasjärven harjualue

Maisema‐ ja luontoarvoiltaan merkittävä harju‐ ja järvialue (Kontturi ja Lyytikäinen, 1985).

Häkälänniemen ranta‐ ja metsäalue

Luonnontilassa olevia erämaajärviä ja ‐metsiä. Luonnontilainen puro.

Korpisaari‐Kaita‐Hurtta ranta‐ ja saaristoalue

Puustoisia saaria ja peltovaltaisia ranta‐alueita Virolahden rannikolla.
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Taasianjoen metsäalue

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä jokiympäristö. Arvokkaiden lehtoalueiden vyöhyke.

Rantaniemen laidunalue

Maakunnallisesti merkittävä perinnemaisema‐alue.

Hailinniemi‐Sumari ranta‐ ja saaristoalue

Vilkkilänturan luonnonsuojelu‐ ja Natura 2000 ‐alueiden läheiset arvokkaat merenrantaympäristöt.

Vilniemi‐Rakinlahti‐Reivikinlahti metsäalue

Luonnon‐ ja maiseman kannalta arvokas ja luonnontilaisen kaltainen harju‐, kallio‐ ja ranta‐alue Suomenlahden rannikolla.
Maakunnallisesti arvokkaat kallio‐ ja harjuympäristöt. Hiekkarantoja ja pienialaisia hietikoita.

Hovinniemen ranta‐ ja metsäalue

Natura 2000 ja luonnonsuojelualueita ympäröivä alue. Etelä‐osissa hyviä yhtenäisiä peltoalueita. Valkealan kartanoon liittyvä
ranta‐alue.

Tirvanjärvi‐Immasenjärvi‐Vääntäjän ranta‐ ja metsäalue

Erityistä suojelua vaativan vesistön ympäristö. Alueella lisäksi maisema‐ ja geologisia arvoja.

Saaramaanjärven metsäalue

Luonnontilassa olevia erämaajärviä
kytkeytyneisyysnäkökohdat.

Heinälampien metsäalue

Luonnontilassa olevia erämaajärviä ja ‐metsiä. Alueella luontopolku.

Kymijoen koskiympäristöt

Rahkesaari, Koivusaari, Karjasaari, Putinsaari, Vartioisvuori, Mäyrävuori, Vehkovuori, Ahvionkosken ranta‐alue ja Ahvenkosken
ympäristö. Luonnon‐ ja maiseman kannalta merkittäviä ranta‐ ja metsäalueita. Kymijoen sini‐viheryhteyden kannalta merkittävä
alue.

Kymenranta‐Hirvelä metsäalue

Luonnon ja virkistyksen kannalta merkittävä taajamaan kytkeytyvä alue. Yhteys Sompasen ja Nauhan virkistysalueisiin.

vyt

ja

‐metsiä.

Alueella

METSO‐kohteita.

Metsien

käsittelyssä

huomioidaan

SINI‐VIHERYHTEYSTARVE

Merkintää käytetään osoittamaan niitä virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä olemassaolevia tai tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on valtakunnallinen, maakunnallinen tai seudullinen
merkitys.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava sini-viheryhteyksien säilyminen ja edistettävä niiden toteutumista tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden
luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä merkittävien virkistyskäytön
verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryhteyden mitoituksessa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä luontomatkailun ja
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virkistystarpeiden yhteensovittamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset.

verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryhteyden mitoituksessa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä luontomatkailun ja
virkistystarpeiden yhteensovittamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maankäyttö‐ ja rakennuslain (MRL) 5 §:n pykälä määrittelee alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joiden mukaan mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä
on edistettävä. Pykälän 28 § maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaisesti kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa maiseman, luonnonarvojen ja
kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (kohdat 6 ja 7).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät luonnonperinnön arvojen turvaamista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä tulee edistää. Lisäksi on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Sini‐viheryhteydet ovat oleellisia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja linjassa sekä kansallisten että maakunnallisten ilmasto‐ ja energiatavoitteiden kanssa. Sini‐viheryhteydet tukevat
eliöstön liikkumista luonnon ydinalueiden välillä niin maalla kuin vesistöissäkin turvaamalla yhteyden luonnon ydin‐ ja arvoalueiden, virkistys‐, suojelu‐ ja maisema‐alueiden välillä.
Useilla merellä tapahtuvilla kehityksillä ja toimilla on vaikutuksia myös manneralueelle. Sen vuoksi manner‐ ja merialuesuunnittelun yhdistäminen on tärkeää. Sini‐viheryhteydet edistävät
manner‐ ja merialueen tiiviimpää vuorovaikutusta luomalla yhteyksiä rannikon, rannikon saaristojen ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston välille. Yhteydet tukevat Suomenlahdelta
Barentsinmereen ulottuvan Fennoskandian vihreän vyöhykkeen toteutumista ja merialuesuunnittelua. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tavoitteena on kehittää Suomen, Venäjän ja
Norjan suojelualueiden välistä kytkeytyneisyyttä, mikä mahdollistaa eliölajien leviämisen valtiorajojen yli. Sini‐viheryhteystarpeet turvaavat myös ylimaakunnalliset yhteydet ja tukevat
luontomatkailua, virkistystä ja ulkoilua.
Maakuntakaavassa esitettävien seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien sini‐viheryhteystarpeiden selvityspohjana on käytetty Kymenlaakson siniviherrakenne ja
ekosysteemipalvelut (2017) ‐selvitystä. Suunnittelun tueksi on lisäksi laadittu erillisselvitys (2018) ”Sini‐viherrakenne maakuntakaavassa ‐ valmisteluvaiheen tarkastelu", jossa yhteystarpeet
on perusteltu yksityiskohtaisesti. Suunnitteluratkaisut on tehty laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen. Sini‐viheryhteystarvemerkinnän ohjausvaikutus kohdistuu erityisesti kuntatason kaavoitukseen ja liikenneväylien suunnitteluun. Lisäksi
ohjausvaikutus kohdistuu viranomaisiin ja toimijoihin, joiden toimialaan kuuluvat matkailu ja virkistys, ympäristö ja kestävä kehitys, metsä‐ ja biotalous ja terveysliikunta.
Sini‐viheryhteystarpeiden edistäminen tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikissa näihin liittyvissä suunnitelmissa ja hankkeissa.
Maakuntakaavan sini‐viheryhteydellä on aina sekä virkistyksellinen että ekologinen tehtävä. Maakuntakaavan toteuttamisen edistäminen edellyttää yksityiskohtaisemmalta suunnittelulta
molempien tehtävien huomioon ottamista yhteyskohtaisesti, kulloisten olosuhteiden mukaisesti. Tällöin on aina otettava huomioon kyseisen yhteyden tehtävä osana laajempaa
maakunnallista virkistys‐ ja ekologista verkostoa.
Sini‐viheryhteystarpeen tulee mahdollistaa liikkumisedellytykset ihmisille virkistysreittejä pitkin ja eliölajeille sekä lajiryhmille luonnon ydinalueiden välillä. Tavoitteena on olemassa olevien
viheralueiden säilyttäminen ja kehittäminen. Ranta‐alueiden maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen rooli osana sini‐viherverkostoa.
Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, ja sen lopullinen sijainti sekä leveys tarkennetaan yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava poikkeavat
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toisistaan taajama‐alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla johtuen näiden keskinäisistä olosuhde‐eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeää turvata riittävän leveänä, jotta
se voi palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.
Sini‐viheryhteystarpeet on mahdollista toteuttaa väylien ja ratojen yli esimerkiksi vihersiltoina tai alikulkutunneleina sekä erilaisina vesistöratkaisuina. Toteutumista on mahdollista tukea
myös vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain mahdollistamin keinoin. Sini‐viheryhteystarpeita voi tukea lisäksi edistämällä linjausten alueella virkistys‐ ja matkailutoimintaa sekä
terveysliikuntamahdollisuuksia, kuten ulkoilureittejä. Joissa ja merialueella toteutumista edistää kalojen vaellusesteiden poisto esimerkiksi kalatieportailla ja muilla vesien
kunnostustoimenpiteillä. Kaavamerkinnän toteuttaminen kuntakaavoituksessa vaatii kohdekohtaisia, tarkempia selvityksiä merkinnän toteuttamisesta ja toteutuksen vaikutuksista.

Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, ja sen lopullinen sijainti sekä leveys tarkennetaan yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava poikkeavat
toisistaan taajama‐alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla johtuen näiden keskinäisistä olosuhde‐eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeää turvata riittävän leveänä, jotta
se voi palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.
Sini‐viheryhteystarpeet on mahdollista toteuttaa väylien ja ratojen yli esimerkiksi vihersiltoina tai alikulkutunneleina sekä erilaisina vesistöratkaisuina. Toteutumista on mahdollista tukea
myös vapaaehtoisin toimenpitein sekä metsälain mahdollistamin keinoin. Sini‐viheryhteystarpeita voi tukea lisäksi edistämällä linjausten alueella virkistys‐ ja matkailutoimintaa sekä
terveysliikuntamahdollisuuksia, kuten ulkoilureittejä. Joissa ja merialueella toteutumista edistää kalojen vaellusesteiden poisto esimerkiksi kalatieportailla ja muilla vesien
kunnostustoimenpiteillä. Kaavamerkinnän toteuttaminen kuntakaavoituksessa vaatii kohdekohtaisia, tarkempia selvityksiä merkinnän toteuttamisesta ja toteutuksen vaikutuksista.
Sini‐viheryhteystarveyhteyden esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä valtuuksia liikkua maastossa ennen kuin yhteys on yksityiskohtaisemman suunnittelun
yhteydessä asianmukaisesti toteutettu. Metsäkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Sini‐viheryhteystarve ei aiheuta metsänhoidollisia rajoituksia, kalastusrajoituksia eikä se rajoita maa‐ ja
metsätalouden harjoittamista. Merkintä ei edellytä maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL:n 30 §:n pykälän mukaisia suojelumääräyksiä eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Maakuntakaavan ratkaisun periaatetta ja tavoitetta ei kuitenkaan saa vaarantaa (MRL 32 §).
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Etelä‐Kymenlaakson suovyöhykkeen sini‐viheryhteystarve

Yhdistää Kymijoen koskialueet, Etelä‐Kymenlaakson laajat suo‐ ja suojelualueet, Valkmusan kansallispuiston sekä matkailu‐ ja
virkistysalueita sekä ‐reittejä. Luo ylimaakunnallisen yhteyden Uudenmaan laajoihin metsäalueisiin sekä Fennoskandian vihreään
vyöhykkeeseen. Kriittinen yhteystarve Vt15 kohdalla.

Rannikon ‐ itäisen metsävyöhykkeen sini‐viheryhteystarve

Yhdistää itäiset laajat, erämaiset metsäalueet sekä erinomaisessa tilassa olevat, kirkasvetiset järvet, retkeilyalueet ja ‐reitit
luontoarvojen, vapaa‐ajan asumisen ja virkistyksen kannalta merkittäviin rannikkovyöhykkeen kohteisiin. Luo ylimaakunnallisen
yhteyden Etelä‐Karjalan luontoalueille sekä Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Kriittinen yhteystarve raideliikenteen
yhteystarvemerkintöjen kohdalla, mikäli raideyhteydet toteutuvat.

Pohjoisten ja itäisten metsävyöhykkeiden sini‐viheryhteystarve

Yhdistää Repoveden kansallispuiston sekä laajat, osin erämaiset metsäalueet, harjualueita, Väliväylän puhdasvetisen, ekologisesti,
luontomatkailun ja virkistyksen kannalta merkittävän vesistöalueen sekä muita luonnon, matkailun ja virkistyksen alueita. Luo
ylimaakunnallisen yhteyden Etelä‐Savon luontoalueille.

Väliväylän sini‐viheryhteystarve

Yhdistää hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevan Valkealan reitin järvi‐ ja jokialueet sekä useita merkittäviä virkistys‐, maisema‐,
retkeily‐ ja matkailualueita sekä reittejä sen varrelta. Ylimaakunnallinen yhteys Etelä‐Karjalan ja Fennoskandian vihreän vyöhykkeen
suuntaan.

II Salpausselän sini‐viheryhteystarve

Yhdistää Kimolan kanavan, Repoveden kansallispuiston ja muita Pohjois‐Kymenlaakson järvi‐ ja metsäalueita sekä geologisesti
merkittäviä alueita. Yhdistää retkeily‐ ja ulkoilualueita, matkailukohteita sekä ylimaakunnallisia melonta‐, patikointi‐ ja
pyöräilyreittejä. Luo ylimaakunnallisen yhteyden Etelä‐Karjalaan, Päijät‐Hämeeseen sekä Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen.

Valkmusan‐Räskin seudullinen sini‐viheryhteystarve

Yhdistää rannikon kosteikon ja Räskin‐Heinlahden virkistysalueen Valkmusan kansallispuistoon ja turvaa viheryhteyden säilymisen
taajamien välissä. Linkki Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon saakka. Tärkeä luonnon, lähivirkistyksen ja ulkoilun sekä
terveysliikunnan kannalta.
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Käyrälammen‐Lappalanjärven seudullinen sini‐viheryhteystarve

Yhdistää lähivirkistysalueita ja ylimaakunnallisia reittejä sekä Käyrälammen ja Lappalanjärven vesi‐ ja ranta‐alueita. Lähivirkistystä ja
ulkoilua turvaava sekä kehittävä merkitys.

Eerolan‐Lappalanjärven rannan seudullinen sini‐viheryhteystarve

Yhdistää luonnon ydinalueita, geologisesti arvokkaita alueita, virkistysalueita ja ylimaakunnallisia virkistysreittejä sekä turvaa
vesistöihin liittyvää virkistys‐ sekä ulkoilukäyttöä.

Summanjoen alaosan sini‐viheryhteystarve

Yhdistää luonnon ydinalueita, vaelluskalavesistöjä, virkistysalueita ja maisema‐alueita toisiinsa ja luo yhteyden Summanjoelta
Haminan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle. Muodostaa linkin Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Edistää
vaelluskalojen nousua ja joen virkistysmahdollisuuksia. Luo mahdollisuuksia ekosysteemipalveluiden hyödyntämiseen.

Heinlahden‐Kaunissaaren sini‐viheryhteystarve

Yhdistää Pyhtään Heinlahden Natura 2000‐alueen laajaan ja edustavaan harjusaarten ja harjujen vedenlaisten jatkeiden
kokonaisuuteen Kaunissaareen asti linkittäen Itäisen Suomenlahden kansallispuiston mannneralueeseen. Yhteys korostaa Natura
2000‐alueita osana laajempaa sini‐viherrakennetta, edistää matkailua ja virkistystä sekä tukee ekosysteemipalveluiden säilymistä.
Yhdistää Pyhtään matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen Heinlahden ympäristöön.

Kymijoen jokilaakson sini‐viheryhteystarve

Yhdistää ylimaakunnallisesti tärkeän siniviherverkoston vaihettumisvyöhykkeen alueita. Jokilaaksoissa vaihettuvat ja liittyvät yhteen
meren ja makean veden siniverkoston sekä rantojen viherverkoston yhteydet. Yhteystarpeen varrella sijaitsevilla ranta‐ ja vesialueilla
on erityinen merkitys siniviherverkoston toiminnallisuuden ja kytkeytyneisyyden, luonnon ydinalueiden, suojelualueiden,
koskialueiden, matkailun, ulkoilun ja retkeilyn, virkistyksen sekä maiseman kannalta.

Kuorsalon‐Kukion sini‐viheryhteystarve

Yhdistää arvosaarien ja suojelualueiden ketjun Kuorsalosta Haminan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen kautta
Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Yhdistää keskeiset saaret sekä ekologisesti että virkistyksellisesti mantereeseen. Edistää
rannikkoalueen säilymistä luonto‐ ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävänä aluekokonaisuutena.

Kymijoen länsihaarojen jokilaakson sini‐viheryhteystarve

Yhdistää ylimaakunnallisesti tärkeän siniviherverkoston vaihettumisvyöhykkeen alueita. Jokilaaksoissa vaihettuvat ja liittyvät yhteen
meren ja makean veden siniverkoston sekä rantojen viherverkoston yhteydet. Yhteystarpeen varrella sijaitsevilla ranta‐ ja vesialueilla
on erityinen merkitys siniviherverkoston toiminnallisuuden ja kytkeytyneisyyden, luonnon ydinalueiden, suojelualueiden,
koskialueiden, matkailun, ulkoilun ja retkeilyn, virkistyksen sekä maiseman kannalta.

Kymijoen länsihaarojen jokilaakson sini‐viheryhteystarve

Yhdistää ylimaakunnallisesti tärkeän siniviherverkoston vaihettumisvyöhykkeen alueita. Jokilaaksoissa vaihettuvat ja liittyvät yhteen
meren ja makean veden siniverkoston sekä rantojen viherverkoston yhteydet. Yhteystarpeen varrella sijaitsevilla ranta‐ ja vesialueilla
on erityinen merkitys siniviherverkoston toiminnallisuuden ja kytkeytyneisyyden, luonnon ydinalueiden, suojelualueiden,
koskialueiden, matkailun, ulkoilun ja retkeilyn, virkistyksen sekä maiseman kannalta.

Virojoen alaosan/Saarasjärvenojan‐Santion sini‐viheryhteystarve

Yhdistää monimuotoisia luonnon ydinalueita ja merenrantaympäristöjä toisiinsa ja luo linkin Itäisen Suomenlahden
kansallispuistoon. Edistää vaelluskalojen nousua ja rannikkoalueen säilymistä luonto‐ sekä kulttuuriarvojen kannalta merkittävänä
aluekokonaisuutena. Nostaa esiin veden tilan parantamistarpeen. Alueella on potentiaalia luontomatkailulle.

Virojoen alaosan/Saarasjärvenojan‐Santion sini‐viheryhteystarve

Yhdistää monimuotoisia luonnon ydinalueita ja merenrantaympäristöjä toisiinsa ja luo linkin Itäisen Suomenlahden
kansallispuistoon. Edistää vaelluskalojen nousua ja rannikkoalueen säilymistä luonto‐ sekä kulttuuriarvojen kannalta merkittävänä
aluekokonaisuutena. Nostaa esiin veden tilan parantamistarpeen. Alueella on potentiaalia luontomatkailulle.
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Itäisen Suomenlahden sini‐viheryhteystarve

nat

Yhteystarpeella osoitetaan tarve merialueen ekologisten yhteyksien jatkuvuuteen niin maakunnan kuin valtiorajojenkin yli. Itäisen
Suomenlahden kansallispuisto muodostaa parin Venäjän vastaavan luonnonpuiston kanssa. Tukee Fennoskandian vihreän
vyöhykkeen toteutumista.

NATURA 2000 ‐ VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE

Merkinnällä osoitetaan Euroopan unionin komission hyväksymät luontodirektiivissä määritellyt luontotyypit ja lajien elinympäristöt. Lisäksi osoitetaan komissiolle ilmoitetut lintudirektiivin
mukaiset erityiset suojelualueet. Näiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Suomen Natura 2000 ‐verkosto koostuu Euroopan unionin (EU) komission hyväksymistä luontodirektiivissä määritellyistä luontotyypeistä ja lajien elinympäristöistä. Kohteiden
suojeluperusteista käytetään lyhenteitä SAC = Special Areas of Conservation, erityisen suojelutoimien alue luontodirektiivin mukaisesti ja SPA = Special Protetection Areas, lintudirektiivin
mukaiset erityiset suojelualueet. Natura 2000 ‐verkostoon valitut alueet tulee osoittaa maakuntakaavassa asianmukaisin merkinnöin.
Natura 2000 ‐verkoston tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta EU:n alueella. Natura‐verkosto on keino, jolla EU:n alueella pannaan käytäntöön vuonna 1992 solmittu Rion
sopimus luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Luonnonsuojelulain 10 luku sisältää Euroopan yhteisön (nyk. EU:n) Natura 2000 ‐verkostoa koskevat erityissäännökset.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Natura 2000 ‐verkoston alueet ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä myös varsinaisten Natura‐alueiden ulkopuolella. Alueella ja sen vaikutuspiirissä ei saa
olla toimenpiteitä, jotka heikentävät näitä luontoarvoja. Sen alueen laajuutta, jolle Natura‐alueiden ohjaavuus kohdistuu, ei ole kaavassa määritelty. Natura‐alueisiin rajoittuvien alueiden
maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee luonnonsuojelulain mukaisesti ottaa huomioon Natura‐alueet ja niiden luonnonarvot.
Natura 2000 ‐ohjelman toteuttamisesta vastaa Ympäristöministeriö, Kaakkois‐Suomen ELY‐keskus ja Metsähallitus. Natura 2000 ‐verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelman laadinnasta ja
yksittäisten Natura 2000 ‐kohteiden hoito‐ ja käyttösuunnitelmien laadinnasta vastaa alueellinen ELY‐keskus ja Metsähallitus.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Enäsuo

FI0401005/SAC/luonnonsuojelulaki.

Alajalansuo‐Hangassuo‐Haukkasuo‐Pilkkakorvenmäki

FI0401006/SAC/luonnonsuojelulaki.
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Karhunsuo ‐ Hietakankaanniemi

FI0401008/SAC/luonnonsuojelulaki.

Metsäkoulun säästömetsä

FI0401009/SAC/luonnonsuojelulaki.

Junkkarinvuori

FI0401010/SAC/maa‐aineslaki.

Rainionmäki ja Sammalsuonpelto

FI0401012/SAC/luonnonsuojelulaki.

Hevoshaka, Tompuri, Salmenkylä, Saunaniemi ja Kirkkojärvi

FI0403002/SAC/luonnonsuojelulaki ja FI0403001/SPA/luonnonsuojelulaki.

Palanneenmäki

FI0403003/SAC/luonnonsuojelulaki.

Vuurttinsuo ‐ Korpijärvenoja

FI0406001/SAC/luonnonsuojelulaki.

Tervajärven rotko

FI0406007/SAC/luonnonsuojelulaki.

Mutiansaari

FI0406008/SAC/luonnonsuojelulaki.

Vuorisaari

FI0408009/SAC/rakennuslaki ja maa‐aineslaki.

Savonsuon tervalepikot

FI0409001/SAC/luonnonsuojelulaki.

Vahtermäen kallionaluslehto

FI0409003/SAC/luonnonsuojelulaki.

Keltin ja Ahkojan rantalehdot

FI0410001/SAC/luonnonsuojelulaki.

Suurisuo

FI0414005/SAC/luonnonsuojelulaki.

Tingankoskenmäki

FI0414006/SAC/luonnonsuojelulaki.
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Leukaniemi ‐ Tyllinjärvi

FI0414008/SAC/luonnonsuojelulaki, vesilaki, FI0414002/SPA/luonnonsuojelulaki, vesilaki.

Vuorisenvuori

FI0414009/SAC/maa‐aineslaki.

Mustalammen metsä

FI0414010/SAC/luonnonsuojelulaki.

Valkmusa

FI0416001/SAC/luonnonsuojelulaki.

Koukkusaari

FI0416003/SAC/maa‐aineslaki.

Kokkovuori

FI0416010/SAC/maa‐aineslaki.

Järvitaipale

FI0420005/SAC/maa‐aineslaki (vesialueet vesilaki).

Repovesi

FI0424001/SAC/luonnonsuojelulaki (vesialueet vesilaki).

Selänpään‐, Anttilan‐ ja Hevosojankangas

FI0424002/SAC/luonnonsuojelulaki, maa‐aineslaki.

Hirvenpäänsuo

FI0424003/SAC/luonnonsuojelulaki.

Lappalanjärven lahdet ja Kytölänlampi

FI0424011/SAC/vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Rajasuo

FI0425003/SAC/luonnonsuojelulaki.

Pappilansaari ‐ Lupinlahti

FI0425005/SAC/luonnonsuojelulaki, FI0425001/SPA/luonnonsuojelulaki.

Suviranta

FI0425006/SAC/luonnonsuojelulaki.
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Sikovuori

FI0425007/SAC/maa‐aineslaki (vesialueet vesilaki).

Korkiavuori

FI0425009/SAC/luonnonsuojelulaki, maa‐aineslaki (vesialueet vesilaki).

Vilkkilä ja Kirkon‐Vilkkiläntura

FI0426004/SAC/luonnonsuojelulaki, FI0426001/SPA/luonnonsuojelulaki.

Kuijärvi ‐ Sonnanen

FI0500012/SAC/luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, maa‐aineslaki, vesilaki.

Teutjärven ja Suvijärven lintuvedet

FI0100082/SPA/luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

Haapajärvi ‐ Säärystenjärvi

FI0401002/SPA/vesilaki.

Muhjärvi

FI0401003/SPA/luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, maa‐aineslaki, koskiensuojelulaki, vesilaki.

Rapakivenjärvi

FI0401004/SPA/luonnonsuojelulaki.

Pyhäjärvi

FI0406003/SPA/SAC/vesilaki.

Salminlahti, Klaavun rantaniitty ja Nummenjoen suu

FI0408004/SPA/luonnonsuojelulaki, vesilaki, FI0408010/SAC/sopimus, FI0408011/SAC/luonnonsuojelulaki, vesilaki.

Tuorusjärvi

FI0414004/SPA/vesilaki.

Heinlahti

FI0416006/SPA/luonnonsuojelulaki.

Santaniemenselkä ‐ Tyyslahti

FI0416007/SPA/luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, maa‐aineslaki, koskiensuojelulaki, vesilaki.

Onkamaanjärvi ‐ Haudansyvä

FI0425002/SPA/vesilaki.

Niskajärvi

FI0406004/SPA/SAC/luonnonsuojelulaki.
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Itäisen Suomenlahden, Pernajanlahtien ja Pernajan saariston
merensuojelualue sekä Luodematalat

FI0408001/SPA/SAC/luonnonsuojelulaki,
vesilaki,
FI0400002/SAC/vesilaki, luonnonsuojelulaki.

Somuranmäki

FI0424005/SAC/luonnonsuojelulaki.

Saunasuon metsä

FI0426003/SAC/luonnonsuojelulaki.

Suurisuo‐Rajajärvi

FI0408005/SAC/luonnonsuojelulaki.

Kymijoki ja Ahvenkoskenlahti

FI0401001/SAC/luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, maa‐aineslaki, koskiensuojelulaki, vesilaki, FI0416005/SPA/luonnonsuojelulaki,
rakennuslaki, maa‐aineslaki, koskiensuojelulaki, vesilaki.

Laajakoskenjärvi

FI0401001/SAC/luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, maa‐aineslaki, koskiensuojelulaki, vesilaki.

Matinlampi

FI0424012/SAC/metsälaki.

Hevosoja‐Kääpälän letto

FI0424008/SAC/luonnonsuojelulaki.

Sokerimäen letto

FI0406002/SAC/luonnonsuojelulaki.

Seppälänkoski

FI0406009/SAC/vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Vuohiniemen metsä

FI0424006/SAC/luonnonsuojelulaki.

Röykynmäki

FI0424013/SAC/luonnonsuojelulaki.

Kartanonniemen metsä

FI0424010/SAC/luonnonsuojelulaki.

Tammirannan vanhan ampumarata

FI0410002/SAC/luonnonsuojelulaki.
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FI0100078/SPA/SAC/luonnonsuojelulaki,

rakennuslaki,

vesilaki,

Kaalijoen, Pyydysmäen, Kontojan ja Saviojan taponlehtilehdot

FI0404002/SAC/luonnonsuojelulaki.

Liikkala

FI0401011/SAC/luonnonsuojelulaki.

Hinkkajärvi

FI0426005/SAC/vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Salajärvi‐Ryönänlahti

FI0427004/SPA/vesilaki.

Riitahuusinpelto

FI0414012/SAC/luonnonsuojelulaki.

Virojoki

FI0414013/SAC/vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.
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VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE

Merkinnällä osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä vedenalaisia alueita.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merellisten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä osoitetaan topografialtaan poikkeuksellisen monimuotoisia kovan merenpohjan ympäristöjä, joissa esiintyy edustavia ja harvinaisia merellisiä elinympäristöjä ja luontotyyppejä.
Luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. riutat sekä ulkosaariston luotojen ja saarten vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen
Suomenlahden alueella ovat kaavassa esitetyt vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet.
Merenpohjan monimuotoisuuteen ja topografiseen vaihteluun vaikuttavat alueen kallioperä, glasiaalihistoria ja erilaiset aktiiviset prosessit kuten virtaukset ja sedimentaatio. Alueen
geodiversiteetti heijastuu todennäköisesti biodiversiteetin tasoon, sillä maalajistoltaan erilaiset alueet ovat erilaisia elinympäristöjä. Merenpohjan topografinen monimuotoisuus on suurta
mm. Haapasaaren, Ulko‐Tammion, Suuri‐Mustan merialueilla.
Suunnitteluratkaisu pohjautuu vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) ajankohtaisiin selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja
asiantuntija‐arviointeihin. Vedenalaista monimuotoisuutta on arvotettu eliöiden lajimäärän,
vedenalaisten potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien esiintymismallinnusten,
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lajiyhteisöjen sekä NANNUT‐luontoarvoluokituksen ja HUB‐biotooppiluokittelujen avulla. Suunnitteluratkaisujen perusteluja on avattu erillisselvityksessä "Vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040" (2019). Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä on selvitetty myös
Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue (Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvityksissä.

asiantuntija‐arviointeihin. Vedenalaista monimuotoisuutta on arvotettu eliöiden lajimäärän, vedenalaisten potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien esiintymismallinnusten,
lajiyhteisöjen sekä NANNUT‐luontoarvoluokituksen ja HUB‐biotooppiluokittelujen avulla. Suunnitteluratkaisujen perusteluja on avattu erillisselvityksessä "Vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040" (2019). Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä on selvitetty myös
Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue (Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvityksissä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa vedenalaisen monimuotoisuuden kannalta arvokkailla alueilla. Huomattavan laajalle vaikuttavien hankkeiden toteuttaminen (esim.
ruoppaus‐ ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten offshore‐tuulivoimaloiden rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman että vaikutukset on selvitetty riittävästi. Selvitysvelvollisuus on
hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavalla taholla.
Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvityksen avulla varmistaa, ettei aiheuteta vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden turmeltumista, ja erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia vaikutuksia luonnonolosuhteissa. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden
merellisten elinympäristöjen arvoja. Suunnitteluratkaisu ei estä tai haittaa alueella jo olevien merikaapeleiden yms. korjaamista tai uusimista tai tarvittaessa uusien merikaapeleiden
sijoittamista edellyttäen, että haitta elinympäristöihin ei ole merkittävän laaja.
Aluevaraus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt luonnonympäristön arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Haapasaaren, Ulko‐Tammion ja Lanskerin ympäristö

Eliöiden lajimäärän, lajiyhteisöjen sekä NANNUT‐luontoarvoluokituksen ja HUB‐biotooppiluokittelujen ja vedenalaisten
potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien esiintymismallinnusten perusteella (VELMU‐aineistot) erityisen merkittävä alue.
Topografialtaan poikkeuksellisen monimuotoinen alue. Kovan merenpohjan ympäristöjä kuten riutat sekä ulkosaariston luotojen ja
saarten vedenalaiset jatkeet. Lintujen pesimäalue, uhanalaisten kalojen syönnös‐ ja kutualueita.

Ristisaaren, Pitkäviirin ja Mustaviirin ympäristö

Eliöiden lajimäärän, lajiyhteisöjen sekä NANNUT‐luontoarvoluokituksen ja HUB‐biotooppiluokittelujen ja vedenalaisten
potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien esiintymismallinnusten perusteella (VELMU‐aineistot) erityisen merkittävä alue.
Alueella korostuvat erityisesti kasvillisuuden, makrolevien ja pohjaeläinten monimuotoisuus sekä kalojen kutualueet. Hiekkaharju‐ ja
hiekkasärkkämuodostumia, monipuoliset pohjanlaadut.

Majasaaren, Rakin‐Kotkan ja Pitkä‐Kotkan ympäristö

Eliöiden lajimäärän, lajiyhteisöjen sekä NANNUT‐luontoarvoluokituksen ja HUB‐biotooppiluokittelujen ja vedenalaisten
potentiaalisten monimuotoisuuden tihentymien esiintymismallinnusten perusteella (VELMU‐aineistot) erityisen merkittävä alue.
Matalia lahtia, runsaasti putkilokasveja, myös linnuston kannalta merkittävä alue.

ge

ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät harjualueet tai muut geologiset muodostumat, jotka ovat maisemallisesti tai geologisesti merkittäviä.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt geologisten muodostumien suojeluarvot. Alueelle
kohdistuvista maa-aineslupahakemuksista on pyydettävä lausunto maakunnan liitolta ja tarvittaessa muilta asiaan liittyviltä viranomaisilta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet (Kontturi‐Lyytikäinen 1985), valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet (Hamari et al. 1992)
ja valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat sekä maakunnallisesti merkittävät geologiset muodostumat. Lisäksi osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat tuuli‐ ja rantakerrostumat
sekä kivikot pohjautuen Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen tekemiin inventointeihin. Perusteena ovat maa‐aineslain tarkoittamat valtakunnallisesti merkittävät
geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot. Tämän kaavan yhteydessä maakunnallisia kohteita on koottu ja osittain täydennetty "Kymenlaakson geodiversiteetin arvokohteet" ‐raporttiin.
Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat harjualueet ovat maisemallisesti ja geologisesti merkittäviä. Harjuilla on virkistyskäyttöön ja kulttuurihistoriaan liittyviä merkityksiä.
Useat niistä ovat pohjavesialueina tärkeitä ja biologisesti arvokkaita. Tuuli‐ ja rantakerrostumat edustavat luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin luontotyyppejä sekä metsälain erityisen
tärkeitä elinympäristöjä. Ne muodostavat Suomessa laajoilla alueilla merkittäviä geomorfologisia muotoja, joilla on luonnon‐ ja maisemansuojelullista, opetuksellista sekä virkistys‐ ja
ulkoilukäyttöön liittyvää yleistä merkitystä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Arvokkaat harjualueet tai muut geologiset muodostumat, joilla ei ole taloudellista merkitystä maa‐ainesalueina, eivät edellytä toteuttamistoimenpiteitä. Maa‐ainesasetuksen (926/2005)
mukaan maakunnan liitolta on pyydettävä lausunto, jos lupahakemuksen tarkoittamalla alueella on huomattavaa merkitystä maakuntakaavoituksen kannalta. Alueilla, joille kohdistuu
maa‐aineksen ottotarpeita, harjualueiden tai muiden geologisten muodostumien turvaaminen tapahtuu maa‐aineslupamenettelyn yhteydessä maa‐aineslain ja maankäyttö‐ ja rakennuslain
säännösten nojalla. Lupaviranomaiset harkitsevat tapauskohtaisesti lupakäsittelyssä, voidaanko ja miten laajasti ja millä tavoin toteutettuna ottaa kyseisiltä alueilta aineksia.
Metsien käsittelyssä sovelletaan metsälakia. Maakuntakaavamerkintä ei edellytä maisematyölupaa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Lahnavuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue ja talusmuodostuma

Manstuolin harjualue

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Kuivakangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Härmänkangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue
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Santanen ja Halssi

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Ristiniemi

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Harjunmäki

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

I Salpausselän Hammassyrjän‐, Kivistön‐ ja Selkäpäänmäki

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Korkiakangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Ronninharju

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Yölamminkangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Selänpään‐, Anttilan‐ ja Hevosojankankaan arvokkaat harjualueet

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue

Kuoppa‐ ja Sudenhaudankankaan arvokkaat harjualueet

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Valkealampi‐Lampisaaren arvokkaat harjualueet

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Hautajärvenharju

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

I Salpausselän Utin vallit

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Verssonkangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Pitkäviiri

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Koukkusaari

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue
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Haukilammin‐ ja Luotokankaan arvokkaat harjualueet

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue

Lähdelamminkangas ja Savankangas‐Heinäsuo arvokkaat harjualueet

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Lehmäsaaren harjualue

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Suulisniemi‐Hiekkaniemi

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Hokkarinharju‐Ruhmaa

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Virtasenharju

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Petäjäpostinkangas

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Hartola‐Pikjärvi

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Selkäharju

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue

Sorvalammen‐Kelesjärven‐(Saarijärven) harju

Harjujensuojeluohjelma ja POSKI arvoharjut

Kananiemensuon harju

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue

Santaniemenharju ja Skagsande

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue

Kaunissaaren‐Suurkarinharju

Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue

Ikaalinsuon reunamoreeni

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma
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Kivonteenkangas

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Sikosuonmäki

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Saapaslahden reunamoreeniparvi

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Kulonpalo

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Pillinkangas

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Taninniemi

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Suoniemenharju–Aittomäki–Mustikkamäki

Valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma

Repoveden kallioalue

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Mölövuoren kallioalue

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Haukilahdenvuori‐Halttari

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Iso Ruhmaksen kallioalue

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Kimolan kanavan ja Kimolan lahden arvokkaat kallioalueet

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Loukkaanvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Pyörämäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Kaakkovuori‐Haukilahdenmäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue
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Pakanavuori‐Vuohivuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Huuhkajanvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Vuorilammenvuoren kallioalue

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Vuorisenvuoren kallioalue

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Viitavuori‐Vesooksenmäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Hyypiänmäki ja Kivikkomäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Mukulakallio

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Syvänsuonmäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Korkiavuori‐Palaneenmäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Junkkarinvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Korkiavuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Merkjärven itäpuolen kallioalueet

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Soukkionvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Suuren Sikovuoren kallioalueet

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue
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Vähävuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Vartioisvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Suurivuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Suurivuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Saarenvuori‐Talviapajanvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Sysimäki

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Rakinvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Kakkuvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Tontinvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Saukkolankallio

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Kokkovuori‐Aataminvuoren

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Lovisteininvuori‐Tonttuvuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Vuorisaari

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Högberget

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue

Murjanvuori

Valtakunnallisesti arvokas talusmuodostuma.
90

Kaisavuori

Valtakunnallisesti arvokas talusmuodostuma.

Isovuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue.

Multamäki

Valtakunnallisesti arvokas rantakerrostuma.

Huuhkajavuori

Valtakunnallisesti arvokas kallioalue.

Kakarviikki

Vähintään maakunnallisesti arvokas harjualue.

Tiilikallio

Valtakunnallisesti arvokas rantakivikko.

Hyypiänhiekka

Valtakunnallisesti arvokas tuulikerrostuma.

ge_v

ARVOKAS VEDENALAINEN GEOLOGINEN MUODOSTUMA

Merkinnällä osoitetaan arvokkaat vedenalaiset geologiset muodostumat ja niiden keskittymät.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vedenalaisten geologisten muodostumien ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä,
jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden vedenalaisten geologisten muodostumien arvoja. Alueelle kohdistuvista lupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä vaalitaan vedenalaista geodiversiteettiä Kymenlaakson merialueella. Arvokkaisiin muodostumiin luetaan merkittävän laajat vedenalaiset harjujaksot, hiekkasärkät sekä
harjusaarten vedenalaiset jatkeet. Arvokohteet muodostavat Kymenlaakson merialueella vedenalaisia hiekka‐ ja sorapohjaisia aluekokonaisuuksia. Merenpohjan harjujaksot voivat olla
mantereella ja meren saarissa todettujen arvokkaiden harjumuodostumien vedenalaisia jatkeita. Harjuihin liittyvien muodostumien lisäksi Suomen talousvyöhykkeellä, Haapasaaren
eteläpuolella, sijaitsee ainutlaatuinen geologinen syvännealue.
Luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. hiekkasärkät ja harjusaarten vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen Suomenlahden alueella
ovat kaavassa esitetyt hiekka‐ ja sorapohjaiset muodostumat.
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Suunnitteluratkaisu pohjautuu ajankohtaisiin selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja asiantuntija‐arviointeihin. Arvokohteiden selvittämis‐ ja arviointityö on tehty yhteistyössä
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois‐Suomen ELY‐keskuksen, Åbo Akademin ja Metsähallituksen kanssa. Kaunissaaren eteläpuolinen
vedenalainen harjujakso kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä on selvitetty Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue
(Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvityksissä.

ovat kaavassa esitetyt hiekka‐ ja sorapohjaiset muodostumat.
Suunnitteluratkaisu pohjautuu ajankohtaisiin selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja asiantuntija‐arviointeihin. Arvokohteiden selvittämis‐ ja arviointityö on tehty yhteistyössä
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois‐Suomen ELY‐keskuksen, Åbo Akademin ja Metsähallituksen kanssa. Kaunissaaren eteläpuolinen
vedenalainen harjujakso kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä on selvitetty Kymenlaakson maakuntakaavan, kauppa ja merialue
(Kymenlaakson Liitto 2013) perusselvityksissä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Merkintä ohjaa maankäyttöä tai hanketoimintaa arvokkaiden vedenalaisen hiekka‐ ja soramuodostumien alueilla. Huomattavan laajalle vaikuttavien hankkeiden toteuttaminen (esim.
ruoppaus‐ ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten offshore‐tuulivoimaloiden rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman, että vaikutukset geologiseen monimuotoisuuteen on selvitetty
riittävästi. Selvitysvelvollisuus on hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavalla taholla. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee selvitysten avulla varmistaa, ettei aiheuteta vedenalaisen
hiekka‐ ja sorapohjaisten geologiseen muodostumien merkittävän turmeltumista. Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon esitetyt luonnonympäristön
arvot yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kaunissaaren‐Ristisaaren hiekka‐ ja soramuodostumat

Kaunissaari‐Ristisaaren harjumuodostuma ja sen vedenalaiset jatkeet liittyvät mantereella Siltakylän harjuun (Häkkinen & Åker,
1991). Nämä muodostavat laajan ja edustavan harjusaarten ja harjujen vedenlaisten jatkeiden kokonaisuuden.

Virolahden edustan hiekka‐ja soramuodostumat

Kauholman alue on Venäjän rajan läheisyydessä Virolahdella oleva suhteellisen matalan veden alue. Alue edustaa sisäsaaristoa.
Merenpohjan hiekkavoittoisuus liittyy mahdollisesti mantereen hiekkamuodostumien jatkeisiin sekä merenpohjan jatkuvaan
kulutukseen, joita aiheuttavat ajoittain voimakkaat aallokot ja virtaukset.

Lehmäsaaren vedenalaiset muodostumat

Lehmäsaaren muodostuma liittyy Kyminlinnan harjuun, joka jatkuu merellä Lehmäsaaren muodostumana Kukourin saaren
pohjoispuolelta Lehmäsaaren eteläpuolelle Hietakareille saakka (Häkkinen & Åker, 1991). Sieltä muodostuma jatkuu edelleen
Haapasaaren saariston länsipuolelta etelään.
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5 Luonnonvarat
EO

MAA‐AINESTEN OTTOALUE

Merkinnällä osoitetaan alueellisesti laajoja ja ympäristön kannalta merkittäviä rakennuskivenottoalueita.

Suunnittelumääräys:
Alueidenkäytön suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuskivivarojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Rakennuskiven louhinnalla on Kymenlaaksossa perinteet 1700‐luvulta lähtien. Kymenlaakso on edelleen luonnonkiviteollisuuden merkittävää tuotantoaluetta. Graniitin viejänä Suomi on
maailmassa kymmenen suurimman maan joukossa.
Luonnonkiviesiintymiä ja niiden soveltuvuutta on selvitetty Kaakkois‐Suomessa 1980‐ ja 1990‐luvuilla (Etelä‐Karjalan ja Kymenlaakson seutukaavaliitot 1990). Kaakkois-Suomen
pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen –projektin (2004) yhteydessä Geologian tutkimuskeskus tutki alueen kallioiden kiviaineksen laatua ja määrää (GTK,
2002). Tuotannossa syntyvän sivukiven hyödyntämismahdollisuuksia on myös kartoitettu (Kaakkois‐Suomen ympäristökeskus 2007).
Toiminnassa olevien luonnonkivilouhimoiden lisäksi uusia laadukkaita kohteita selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen ja alan yritysten yhteistyönä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maa‐ainesten otto on maa‐aineslain ja ympäristönsuojelulain ohjaamaa toimintaa.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Virolahden rakennuskivialueet

EOt

Virolahden rakennuskivenottoalueet.

TURVETUOTANTOALUE

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueiksi soveltuvia, luonnontilaltaan pitkälle muuttuneita turvealueita, joiden ottotoiminnan edellytykset on selvitetty.
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Suunnittelumääräys:
Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä
tuotantopinta-alan poistumat.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan turvetuotantoalueita, joiden koko on yli 50 ha, joilla on voimassa oleva ympäristölupa ja lähin asutus sijaitsee vähintään 500 m päässä. Lisäksi
ei‐käyttöönotetulla alueella luonnontila on selvästi muuttunut, alue ei sijaitse turvetuotannolle herkän vesistön valuma‐alueella, turvetuotanto ei aiheuta ristiriitoja muun maankäytön
kanssa ja alue ei sijaitse 1‐ tai 2‐luokan pohjavesialueella tai E‐luokan pohjavesialueella. Turvetuotannon tulevaisuuden aluetarvetta sekä sijoittumisen kriteereitä on arvioitu "Turvetuotanto
ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040" ‐selvityksessä (Kymenlaakson Liitto, 2019). Turvetuotantoalueiden luontoarvot on kuvattu "Maakuntakaavan turvetuotantoalueiden inventoinni"
‐erillisselvityksessä (Kymenlaakson Liitto, 2008).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteutus määräytyy ympäristölupien ehtojen mukaisesti.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Huosiossuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Virolahdella.

Suurisuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Haminassa.

Vehkaojansuon turvetuotantoalue

Turvetuontannossa oleva alue Kouvolassa.

Ihotinsuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Kouvolassa.

Heinäsuon turvetuotantoalue

Turvetuotantoon soveltuva alue Miehikkälässä.

Harjunsuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Heposaarensuo‐Saaransuo turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.
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Haapahaikulansuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Kiikunsuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Karhunsuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Haukkasuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Huhdinsuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Kouvolassa.

Tuonsaarensuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Kouvolassa.

Sammalsuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Kouvolassa.

Lakiasuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Latosuon turvetuotantoalue

Turpeenottoon soveltuva alue Kouvolassa.

Sikasalonsuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Laihalamminsuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Kouvolassa.

Valkiajärvensuon turvetuotantoalue

Turvetuotannossa oleva alue Pyhtäällä.

pv

TÄRKEÄ POHJAVESIALUE

Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene, eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene.
Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääasiassa pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön. Maakuntakaavan pohjavesialuevarausten tavoitteena on turvata kaikissa
olosuhteissa riittävä puhtaan talousveden saanti. Pohjavesialuemerkinnällä osoitetaan ympäristöhallinnon luokittelemat, ominaisuuksiltaan arvokkaat pohjavesialueet, jotka ovat
yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä tai vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.
Pohjavesialueiden maankäytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot tulee vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti
sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Mikäli toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle on perustelluista syistä välttämätöntä, tulee toiminnot suunnitella siten, että niiden
aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Pohjaveden pilaamiskielto on laissa ehdoton. Maankäytön suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa maankäytöstä
aiheutuvien pohjavesiriskien hallintaan pohjavesialueilla.
Kaakkois‐Suomen ELY‐keskus tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia vesienhoidosta ja merenhoidosta annetun lain (1299/2004) mukaisesti. Pohjavesialueen rajaukset saattavat
muuttua tarkistuksen ja tarkempien selvitysten perusteella. Pohjavesiluokittelun mukaiset uudet alueet ovat: Luokka 1, joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä
käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen
tarpeisiin. Luokka 2, joka on muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun
käyttöön. Luokka E on pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi‐ tai maaekosysteemi on riippuvainen.
Pohjaveden suojelu edistää yhdyskuntien ja yritysten vedenhankinnan varmuutta sekä talousveden hyvää laatua ja määrää.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Pohjavesialue ohjaa ja asettaa reunaehtoja eri maankäyttömuodoille ja toiminnoille alueella. Suojelutavoite toteutuu, kun maankäytön yksityiskohtaisemman suunnittelussa, toimintojen
sijoittamisessa sekä aluetta koskevissa suunnitelmissa ja lupapäätöksissä otetaan huomioon pohjaveden suojeluarvot.
Kymenlaakson pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokituksesta sekä tietojen ajantasaisuudesta vastaa elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus (ELY‐keskus). Pohjavesien suojelua valvovat
viranomaiset ovat ELY‐keskus ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Yksityiskohtaisemmasta maankäytönsuunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta vastaavat kunta ja kunnan
rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristölupaviranomaisia ovat aluehallintovirasto sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kaunissaaren pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E
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Palkkimäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Okanniemen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Saivikkalan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Ruissalon pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Viisari‐Salajärvenkankaan pohjavesialue

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Pohjavesialueen rajaus ja luokka tarkistetaan 2019/2020 aikana uuden luokituksen
mukaiseksi. Ajantasainen tieto SYKE avoin tieto ‐palvelusta.

Haukilamminkangas‐Luotokankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Vaalimaan raja‐aseman pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Huhdasjärven pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Lamminsuonharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Hurukselan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Vahtimäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Korkiakankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Letkonkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Karjalankulma‐Peräkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Suulisniemen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2
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Keltakankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Teirisuonkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Jokelan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Salo‐Miehikkälän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Räsänharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Myllykylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Munapirtin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Hurpun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Harjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Haaviston pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Mettälän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Hiekkasaaren pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Siltakylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Ristiniemen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2
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Elimäen kirkonkylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Laajakosken pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Korkiaharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Onkamaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Kuutsalon pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Apilapalon pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Petäjäpostinkankaan ja Hartolan pohjavesialueet

Pohjavesiluokka 2

Hujakankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Honkaniemenkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Harjunmäki‐Korkiaharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Saaramaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Klamilan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Takamaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Härmäkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Muurikkalan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1
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Härmänkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Koukkusaaren pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Valkealan kirkonkylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Näkinahonkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Neuvottoman pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Voikkaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Pohjankorven pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Vekaranjärven pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Rasinmäki‐Kohopään pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Kelesharju‐Isoharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Ronnin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Ahvion pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Ristikankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Lehmäsaaren pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2
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Multamäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Tornionmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Sippolan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Muhniemen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Husulan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Selänpään pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Manstuolin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Huuhkajavuoren pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Suoniemenkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Tähteen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Sikokankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Jättukastet‐Tuuskin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Lähdelamminkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Virolahden kirkonkylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Selkäharju‐Pajarin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E
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Luomakankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Pihtsalmanmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Ruhmaanharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Nappan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Kangasmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Pellinkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Susikopinharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Enäjärven pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Uskin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Marinkylän pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Yläkaislasen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Matinkuusenmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Palannekankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Palanteen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2
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Virtasenharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Yölamminkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Pitkäviirin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Paadenkangas‐Lintuharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Kuoppakankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Vasteeninkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Merikankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Kananiemenharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Kaipiaisten pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Vainikan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Utin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1E

Värälän (B) pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Hasulan pohjavesialue

Pohjavesiluokka E

Rannanniemen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Kaurioharjun pohjavesialue

Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Pohjavesialueen rajaus ja luokka tarkistetaan 2019/2020 aikana uuden luokituksen
mukaiseksi. Ajantasainen tieto SYKE avoin tieto ‐palvelusta.
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mukaiseksi. Ajantasainen tieto SYKE avoin tieto ‐palvelusta.
Tuohikotin pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Kangaslamminkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Haaramäki‐Lamminkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka E

Simolanmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka E

Miehonkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Kytökankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Värälän (A) pohjavesialue

Pohjavesiluokka 1

Kirviänkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka E

Susikopinharjun pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Melulamminkankaan pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2

Heinäsuonmäen pohjavesialue

Pohjavesiluokka 2E

Tehtaanmäki

Pohjavesiluokka 2

w

ARVOKAS PINTAVESIALUE

Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja/tai jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
104

Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja/tai jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen tilaa heikennetä ja vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
”Erityistä suojelua vaativan vesistön” alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan liittyvät tarpeet.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä turvataan koko maakunnan vedenhankinnan kannalta tärkeimpiä pintavesialueita. Merkinnällä osoitetaan myös valtioneuvoston päätöksen mukaiset ”erityistä suojelua vaativat
vesistöt" sekä herkkiä, kirkasvetisiä, erinomaisessa tilassa säilyneitä vesistöjä. Herkät vesistöt on määritelty Vuoksen ja Kymijoen‐Suomenlahden vesienhoitoalueiden Kaakkois‐Suomen
vesienhoidon toimenpideohjelman kriteereiden mukaisesti. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena
on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Vesienhoidon ympäristötavoitteita ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene; pinta‐ ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä; ja
keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, joten
toimenpiteitä pitää tehostaa. Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan. Vesienhoitolain nojalla kuntien ja valtion viranomaisten tulee ottaa vesienhoitosuunnitelmat toiminnassaan
soveltuvin osin huomioon (VMJL 28 §). Kaakkois‐Suomen alueen vesienhoidon toimenpideohjelmissa ja ‐suunnitelmissa kaavoitukseen liittyen nostetaan esiin mm. maankäytön ja
vesihuollon suunnittelun yhteensovittaminen, pohjaveden suojelu maankäytön suunnittelulla, maa‐ainesten oton ja turvetuotannon vesistövaikutusten vähentäminen valuma‐aluekohtaisella
suunnittelulla ja jätevesien käsittelyn keskittäminen.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Suojelutavoite toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa, uusissa toiminnoissa ja lupapäätöksissä otetaan huomioon pintaveden suojeluarvot siten, että pintaveteen ei kohdistu
merkittäviä heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi haitallisten valumien ja päästöjen kautta. Maa‐ ja metsätaloutta toteutetaan erillislainsäädännön kautta, eikä määräys vaikuta suoraan esim.
maa‐ tai metsätalouden toimenpiteisiin.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vuohijärvi

Vuohijärvi on Kymenlaakson suurin järvi ja sen ekologinen tila on erinomainen. Järvi on yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
tärkeä.

Valkealan reitin vesistöalue

Valkealan reitin joki ja järvialueiden ekologinen tila on hyvä tai erinomainen. Vesistö on tärkeä yhdyskunnan vedenhankinnan
kannalta. Lisäksi vesistö on valtioneuvoston päätöksellä erityistä suojelua vaativa vesistöalue.

Kymijoki Pyhäjärven suu ‐ Voikkaan vesistöalue

Kymijoki Pyhäjärven suulta Pilkanmaalle on yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeä vesistöalue.

Saanjärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.

Luomijärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.

Valkjärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.
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Merkjärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.

Saaramaanjärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.

Kyynelmyksenjärvi

Poikkeuksellisen kirkasvetinen järvi ja ekologiselta tilaltaan erinomainen.
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6 Virkistys
V, v

VIRKISTYSALUE

Merkinnällä osoitetaan virkistykseen ja retkeilyyn tarkoitettuja alueita sekä yhdyskunta- ja taajamarakenteen kannalta tärkeitä viheralueita ja viherväyliä. Virkistysalueella on voimassa
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alue varataan yleiseen virkistykseen ja retkeilyyn. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä
luonnonarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkistys- ja retkeilyalueverkoston osana. Alueen
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä
aluekokonaisuuksien saavutettavuus.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla
rakennusalueilla.
Rakentamismääräys:
Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 §). Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan on
huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Maakuntakaavassa pyritään säilyttämään kaava‐alueiden nykyinen virkistysalueiden verkosto muun maankäytön pirstovalta vaikutukselta. Virkistysalueilla pyritään yhdistämään
suojelualueita yhtenäiseksi viheralueiden verkostoksi, joka on kaikkien Kymenlaakson asukkaiden helposti saavutettavissa. Virkistysalueet lisäävät maakunnan asuinviihtyisyyttä ja
monipuolisuutta sekä tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämiseen. Virkistysalueet parantavat myös luontomatkailun toimintaedellytyksiä. Osassa
virkistyskohteista olevat retki‐ ja luonnonsatamat ovat tärkeitä rannikon pienveneilyverkoston kannalta.
Virkistysalueverkosto on arvioitu ja päivitetty maakuntakaavan selvitysten ja valmisteluprosessin pohjalta muodostettujen kriteerien mukaisesti. Virkistysalueet jaoteltiin lähivirkistys‐ ja
retkeilyalueisiin. Lähivirkistysalueen kriteereinä on sijainti keskustaajamien yhteydessä tai pienten taajamien läheisyydessä, olemassa oleva virkistyskäyttö tai ‐rakenteet, tai alue, johon kunta
tai virkistysalueyhdistys on suunnittelemassa virkistystoimintoja. Retkeilyalueen kriteerit ovat, että alue on osa ylimaakunnallista virkistysreittiä tai saariston veneretkeilyverkostoa,
merkittävä osa Kymenlaakson sini‐viherrakennetta, tai muuten maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä alue, jossa aktiivista virkistyskäyttöä tai ‐rakenteita.
Virkistysalueilla on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus rakentamismääräyksessä esitetyin lievennyksin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan maakuntakaavan
aluevarauksien laajuuttaa tarkentaa edellyttäen, ettei maakuntakaavan tavoitteita vaaranneta.
Maakuntakaavan virkistysaluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa.
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aluevarauksien laajuuttaa tarkentaa edellyttäen, ettei maakuntakaavan tavoitteita vaaranneta. Maakuntakaavan virkistysaluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan ratkaisuilla ohjataan ensisijaisesti kuntien kaavoitusta ja muiden viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten
laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät
vaarannu. Maakuntakaava toteutuu, kun yleis‐ ja asemakaavassa otetaan huomioon maakuntakaavan aluevaraukset ja määräykset ja alueet toteutetaan maakuntakaavan periaatteiden
mukaisesti. Virkistysalueiden päätoteuttajina ovat kunnat, Kymenlaakson Virkistyalueyhdistys ry ja Metsähallitus.
Maakuntakaavan virkistysalueilla sovelletaan metsälakia. Virkistysalueen perustaminen edellyttää maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä
korvausmenettelyt. Maakuntakaavan ratkaisun perusteella ei edellytä maisematyölupaa.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Känkkäränmäen virkistysalue

Metsäinen luontopolku ja sen lähiympäristö Kymijoen historiallisissa maisemissa. Anjalan kartanon ja Nuorisokeskus Anjalan
läheisyydessä sijaitseva lähivirkistysalue. Alue sijaitsee ylimaakunnallisen melontareitin varrella.

Kokkovuoren virkistysalue

Metsäinen kallioalue Pyhtään Huutjärven länsipuolella taajama‐alueen vieressä. Soveltuu erityisesti lähivirkistysalueeksi.

Ahvenkosken ympäristön ulkoilu‐ ja retkeilyalue

Merkittävä osa Kymijoen länsihaarojen siniviheryhteyttä. Merkittävä viherväylä rannikolta sisämaahan sekä kalastuskohde. Soveltuu
erityisesti lähivirkistysalueeksi.

Pitkäthiekat ja Pernasinvuoret virkistysalue

Pitkä ja kaunis uimaranta Haminan Vilniemessä. Rannan lähimaasto on mäntykangasta. Uimaranta‐alueella on pukukopit, vessat,
kahvio ja grillikatos. Uimarannan läheisyydessä on leirintäalue, jossa mm. ravintolapalveluita. Haminan lähivirkistyksen ja
matkailupalvelujen alue.

Ristiniemi‐Lupinlahti virkistysalue

Ristiniemi‐Lupinlahti alueella on aktiivista lähivirkistyskäyttöä ja rannat pääosin rakentamattomia. Alueelle on suunnitteilla
matkailutoimintaa, joka on suunniteltu yhteensovitettavan lähivirkistyskäytön kanssa. Lupinlahti on yksi Kaakkois‐Suomen
merkittävimmista lintujen pesimä‐ ja muutonaikaisista levähdysalueista.

Ruissalon ja Suurivuoren virkistysalue

Lähivirkistysalue Ruissalon urheilukeskuksen ja Suurivuoren ympäristössä. Alueella on frisbeegolfrata, Portimon polkujen ulkoilu‐ ja
latuverkosto sekä laavu ja nuotiopaikka. Alueen eteläosassa on lisäksi liikunta‐ ja jäähalli sekä ampumahiihtostadion. Alueelta on
ulkoilu‐ ja latuyhteys Uuperin virkistysalueelle. Merkittävä osa Summanjoen alaosan siniviheryhteystarvetta ja osa ylimaakunnallista
patikointireittiä.

Myllylammen virkistysalue

Myllylammen lähivirkistysalueella on uimala, uimaranta, tulisija ja laavu sekä tanssilava. Talvisin alueella on valaistu hiihtolatu. Alue
sijaitsee lähellä ylimaakunnallista patikointireittiä.

Haukkavuoren virkistysalue

Haukkavuoren lähivirkistysalueella on polku‐ ja hiihtolatuverkosto, laskettelurinne, näkötorni sekä alueen pohjoispuolella on
uimapaikka.
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Teininkallio‐Korjärven virkistysalue

Inkeroisten lähivirkistysalueella on tiheä polkujen verkosto, kuntorata sekä talvisin kunnostettu latu. Lisäksi Korjärven rannalla on
uimala. Alue sijoittuu soidensuojelun täydennysohjelman kohteen ympäristöön ja se on osa ylimaakunnallista patikointireittiä.

Pyydysmäki‐Myllypuron virkistysalue

Myllypuron puronvarsilehdon luonnonsuojelualueen ja luontopolun ympäristön lähivirkistysalue. Alue on kytkeytynyt Kouvolan
eteläisen taajama‐alueen Pappikallio‐Mielakka virkistysalueisiin. Alue on osa ylimaakunnallisia patikointi‐ ja pyöräilyreittejä.

Huuhkajavuori‐Pioneeripuiston virkistysalue

Kouvolan, Kuusankosken ja Korian keskustaajamien välinen lähivirkistysalue. Huuhkajavuori sekä Niivermäen alue on ulkoiluun
soveltuva kallio‐ ja metsäalue, jolla esiintyy rantalehtoja. Alueella on Niivermäen luontopolku ja luontotorni. Pioneeripuisto on
entinen varuskunta‐alue, jossa on virkistysreittejä. Pioneeripuiston reiteistä osa on esteettömiä. Virkistysalue on osa Kymijoen
varteen suunniteltua kevyen liikenteen ulkoilureittiä sekä ylimaakunnallisia patikointi‐ ja melontareittejä.

Lamminmäen virkistysalue

Lähivirkistykseen soveltuva metsäinen alue, jonka rannoista suurin osa on rakentamiselta vapaita Kuusaanlammen äärellä.
Virkistysalue on osa Kymijoen varteen suunniteltua kevyen liikenteen ulkoilureittiä.

Urheilupuisto‐Paaskosken ja Petkelmäen virkistysalue

Lähivirkistysalue Kouvolan keskustan ja Valkealan välillä sekä Tykkimäen matkailualueen ympäristössä. Alueella on kattava
ulkoiluverkosto, taukopaikkoja sekä virkistys‐ ja matkailupalveluja. Petkelmäen alueella kalliokiipeilyyn soveltuvia jyrkänteitä ja
kauniit maisemat ympäröivälle peltoalueelle. Alue on osa ylimaakunnallisia patikointi‐, pyöräily‐ ja melontareittejä sekä merkittävä
osa Käyrälammen‐Lappalanjärven seudullista siniviheryhteystarvetta. Paaskoskella virkistysalueyhdistyksen kohde.

Nauhan virkistysalue

Lähivirkistysalue Kuusankosken urheilupuistosta Nauhanmajan suuntaan. Yhteys Iitin kuntorata‐ ja latuverkostoon sekä Anhavan
ulkoilumajalle. Alue on osa ylimaakunnallisia patikointireittejä.

Jokelan särkkien virkistysalue

Valkealan taajama‐alueiden lähivirkistysalue Lappalanjärven eteläpuolella Käyräjoen suistossa. Alueella on kaksi uimarantaa ja
polkuverkostoa. Alue on tärkeä osa Käyrälampi‐Lappalanjärvi seudullista siniviheryhteyttä. Alue sijaitsee ylimaakunnallisen
melontareitin varrella.

Lappalanjärven virkistysalue

Lappalanjärven pohjoisrannalla sijaitseva lähivirkistykseen soveltuva alue. Alueen rannat pääosin rakentamattomia. Talvisin
kunnostetut ladut tarjoavat yhteyden Kouvolan Ladun latupirtiltä Valkealan ja Kouvolan latuverkostoon. Alue on osa
ylimaakunnallista patikointireittiä. Alue on lisäksi merkittävä osa seudullista siniviheryhteystarvetta.

Kormusaaren ja Tuuholmin virkistysalue

Vesistöretkeilyyn soveltuvat saaret, joissa rakentamattomia ranta‐alueita. Tuuholmin saaren
virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä pienveneiden ja melojien retkisatama ja taukopaikka.

Kaunissaaren virkistysalue

Kaunissaaren virkistysalue täydentää saaren matkailupalveluiden aluetta saaren koillisrannalla. Alueen metsä‐ ja ranta‐alueet
soveltuvat retkeilyyn.

Flakanäsin virkistysalue

Flakanäsin ulkoilualue. Ulkoilualue sijaitsee Munapirtin saaressa. Alueen vieressä on asuntovaunuilijoiden alue. Alueella on hyvä
uimaranta, keittokatos, käymälä ja kaivo. Ympäristö on tyypillistä saaristoluontoa sekä monin paikoin arvokasta harjuluontoa
hiekkarantoineen.

Verssonkankaan virkistysalue

Versonkankaan alue tukee alueelle suunnitteilla olevaa matkailutoimintaa. Alueen rakentamattomat ranta‐ ja metsäalueet soveltuvat
virkistäytymiseen. Alue on tyypillistä saaristoluontoa sekä monin paikoin arvokasta harjuluontoa hiekkarantoineen.
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Lehmäsaaren virkistysalue

Tärkeä veneilyretkeilyn sekä lähivirkistyksen kohdealue, johon pääsee myös yhteysaluksella. Saaren maasto on kaunista
hiekkaharjua. Saaren pohjoispäässä on ulkoilureitti, jonka varrella on kaunista lehtoa, mäntymetsää sekä tuulen ja veden
muovaamaa rantaviivaa. Saaressa on tauko‐ sekä vierasvenepaikkoja.

Kuussaaren itärannan virkistysalue

Veneretkeilijöiden suosima ulkoilu‐ ja retkeilykohde lähellä mantereen
Heinlahden‐Kaunissaaren siniviheryhteyttä. Alueella virkistysalueyhdistyksen kohde.

Kuutsalon Santaniemen virkistysalue

Kuutsalon pohjoisosassa Santaniemessä sijaitseva veneretkeilykohde.
Maisema‐arvoiltaan alue on arvokas harjualue Kotkan saaristossa.

Koivuviikin virkistysalue

Retkeilyalue sijaitsee Tammijärven rannalla. Alueella on uimapaikka, keittokatos ja käymälä. Maasto on kallioista mustikkametsää ja
kalliojyrkänteen päältä avautuu maisema yli Tammijärven. Alue on hyvä kalastuskohde. Rantautuminen on mahdollista veneellä ja
kanootilla. Alueella on pieni uimaranta. Osa Etelä‐Kymenlaakson suovyöhykkeen siniviheryhteystarvetta.

Junkkarinvuoren virkistysalue

Luonto‐ ja maisema‐arvoiltaan arvokas kallioalue Junkkarinjärven rannalla. Alueella hyvin kehittyneitä ja osittain lehmusvaltaisia
kallionaluslehtoja. Alueen kallioalueet ja rakentamattomat ranta‐alueet soveltuvat erityisesti lähivirkistyskäyttöön.

Savanjärven virkistysalue

Savajärven itäpuolella sijaitseva metsäinen harjualue, joka soveltuu lähivirkistykseen.

Hevosmäki‐Lylysmäen virkistysalue

Suosittu lähivirkistys‐ ja urheilualue Myllykosken itäpuolella. Alueella on polkuverkostoa sekä talvisin hoidettu latu. Alueella on laavu.
Alueen länsipuolella on ampumarata sekä hiihtomaja ja laavu. Alue sijaitsee ylimaakunnallisen patikointireitin varrella.

Kyykosken virkistysalue

Laaja ja luonnonkaunis harjuselänteellä sijaitseva retkeily‐ ja vesistöretkeilyalue erityistä suojelua vaativan Väliväylän vesistön
varrella. Alueella virkistysalueyhdistyksen ylläpitämiä taukopaikkoja. Alue on myös erinomainen kalastuskohde. Virkistysalue sijaitsee
Etelä‐Karjalan rajalla ja on yhteydessä siellä sijaitsevaan virkistysalueeseen.

Sunnanniemen virkistysalue

Luonnonkaunis lähivirkistyksen ja retkeilyn alue sekä pieni uimaranta Musta‐Ruhmaan itäosassa.

Sompasen virkistysalue

Kuusankosken taajama‐alueen läheisyydessä sijaitseva lähivirkistys‐ ja ulkoilualue, jossa uimaranta ja ulkoilureittejä.

Heisanharjun virkistysalue

Luonnonkaunis pitkittäisharjujen ja järvien maisemoittama ulkoilu‐ ja retkeilyalue. Alueella virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä kota
ja varauskota sekä käymälät ja laituri. Alueen polkuverkosto yhdistyy pohjoisessa Päijät‐Hämeessä sijaitsevan Paistjärven
virkistysalueen polkuverkostoon. Alueella Natura 2000 ja geologisesti arvokkaita alueita.

Hevossaaren virkistysalue

Alueella on paljon rakentamiselta vapaata metsää sekä jonkin verran vapaata rantaa, jotka soveltuvat erityisesti lähivirkistykseen.
Lauvanniemessä uimaranta sekä kesäteatteri.

Lapurin virkistysalue

Lapurin saari Virolahden saaristossa soveltuu vesistöretkeilyyn. Hiekkarantainen, puustoinen ja suurimmaksi osaksi rakentamaton
saari.
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Hurpun virkistysalue

Alue soveltuu lähivirkistykseen ja vesistöretkeilyyn. Pääosin rakentamatonta aluetta myös Aidaslahden rannikon osalta. Virkistykseen
soveltuvaa metsää. Virkistysalueen välittömässä läheisyydessä on Hurpun tila, jossa leirintäalue ja lomamökkejä. Virkistysalue
täydentää ympäröivää matkailupalvelujen aluetta. Alueella järjestetään vuosittain Arktika‐lintutapahtumia.

Langinkosken haaran rantojen virkistysalueet

Kotkan lähivirkistysalue Kyminlinnan ja Langinkosken ranta‐alueilla. Alueella pyörä‐ ja kävelyreittejä sekä nähtävyyksiä kuten
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kyminlinna, Väkinäisten silta, Siikakoski ja Koivukosken pato. Virkistysalue on osa Kotkan
kansallista kaupunkipuistoa. Merkittävä osa Kymijoen Pernoonhaaran siniviheryhteystarvetta.

Koivusaaren virkistysalue

Lähivirkistysalue Myllykosken taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä. Alueella maauimala ja uimaranta.

Harjunmäen virkistysalue

Valkealan Harjunmäellä on kattava polku‐ ja latuverkosto, frisbeegolfrata, laavu ja tulisija. Alueelta on myös yhteys Kouvolan
Urheilupuisto‐Paaskoski virkistysalueen polku‐ ja latuverkostoon. Alueella on lisäksi yleisurheilukenttä ja jäähalli. Aivan
virkistysalueen vieressä on Valkealan uimahalli ja talviuintipaikka. Alue on merkittävä lähivirkistysalue.

Alakylän virkistysalue

Kymijoen ranta‐alueen melko luonnontilaisena säilynyt kapea metsikkö. Alueella Alakylän luontopolku ja laavu. Lähivirkistysalue on
osa Kymijoen varteen suunniteltua kevyen liikenteen ulkoilureittiä.

Kotkansaaren rantojen virkistysalue

Kotkansaaren keskustan lähivirkistysalue muodostuu Sapokan vesipuistosta ja Katariinan meripuistosta sekä niitä yhdistävästä
Katariinanpolusta. Katariinan meripuistossa on useita tulisijoin varustettuja piknikpaikkoja, liikuntaan ja leikkiin soveltuvia alueita.
Alueella on myös uimaranta sekä pienvenesatama. Sapokan vesipuiston läheisyydessä sijaitsee myös Maretarium sekä kahvila‐ ja
ravintolapalveluita. Virkistysalue on osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa.

Kuolioluodon virkistysalue

Merkittävä veneretkeilyalue. Virkistysalueella saaren eteläosassa
rakentamattomia ranta‐alueita, jotka sopivat ulkoiluun ja retkeilyyn.

Haminan saariston virkistysalueet

Vesiretkeilyyn soveltuvia pääosin rakentamattomia saaria Haminan saaristossa. Merkittävä osa Summanjoen alaosan
siniviheryhteystarvetta. Alueella virkistysalueyhdistyksen kohteita.

Virojoen virkistysalue

Lähivirkistykseen soveltuvia metsä‐ ja ranta‐alueita Virojoen taajaman läheisyydessä Spitaalin soidensuojelun täydennysehdotuksen
kohteen ympäristössä. Alueella on kuntorata ja uimaranta.

Repoveden erämaasaarten virkistysalue

Luonnontilaisia erämaa saaria Vuohijärvellä. Repoveden kansallispuiston ympäristön ulkoilu‐ ja retkeilyalueverkostoon soveltuvia
alueita.

Siikakosken‐Okanniemen virkistysalue

Luonnonkaunis vesistöretkeilyyn soveltuva kohde Vuohijärven eteläosassa. Rannat pääosin rakentamattomia.

Suulisniemen virkistysalue

Karhulan lähivirkistysalue. Alueella sijaitsee Äijänniemen uimaranta ja sen läpi kulkee pyöräilyreitti.
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Luovin virkistysalue

Luovin lähivirkistysalueella on kattava kuntorata‐ ja latuverkosto sekä leirintäalue. Alueella on myös avantouintipaikka. Alueen
pohjoisosassa Kaarniemessä toimii Luovin leirikeskus.

Martiniemen virkistysalue

Iso‐Ruhmaan Martinniemessä on pääosin rakentamatonta aluetta ja rantaa, joka soveltuu lähivirkistyskäyttöön. Alueen itäosaan on
suunnitteilla leirintä‐ ja karavaanarialue.

Niskajärvi‐Suolajärven virkistysalue

Laaja luonnonkaunis retkeilyalue Niskajärven ja Suolajärven välissä. Rannat ovat pääasiassa rakentamattomia ja soveltuvat erityisesti
vesistöretkeilyyn.

Kuisaarten virkistysalue

Vesistöretkeilyyn soveltuvat lähes rakentamattomat saaret Vuohijärvellä. Virkistysalue soveltuu osaksi Repoveden ja Vuohijärven
ympäristön retkeily‐ ja ulkoilualueverkostoa.

Mussalon ja Vehkaluodon virkistysalue

Lähivirkistysalueella luontopolkuja ja uimarantoja. Mussalon eteläosassa sijaitsee Santalahden matkailupalveluiden alue. Mussalon
luontopolku kulkee alueen keskiosan metsäisellä alueella sekä rakentamiselta vapailla kalliorannoilla. Vehkaluodon rakentamiselta
vapaat rannat soveltuvat vesistöretkeilyyn.

Räskin‐Heinlahden virkistysalue

Kotkan ja Pyhtään Siltakylän lähivirkistysalue Räskin ja E18 moottoritien välisellä alueella Kotkan Karhuvuoren ja Pyhtään Heinlahden
välillä. Alueella on runsaasti polkuja ja Karhuvuoren valaistu kuntopolku‐ ja latuverkko ulottuu alueen itäosiin. Alueen pohjoisosasta
yhteys Valkmusaan kulkeville reiteille. Lähivirkistysalue täydentää läheisten taajama‐alueiden virkistysalueita. Merkittävä osa
Valkmusa‐Räski siniviheryhteyttä.

Pyhtään saariston virkistysalue

Alue kattaa Heinäsaaren eteläosan, Långön länsiosan sekä Högholmenin, Majholminen, Mossaholmenin, Bastuholmenin sekä
Tvillingsholmarnan saaret Suomenlahden sisäsaaristovyöhykkeessä. Alueen rakentamattomat rannat ja saaret soveltuvat
vesistöretkeilyyn. Ympäristö tyypillistä karua saaristomaisemaa.

Summanlahden ympäristön virkistysalue

Alueella on aktiivista lähivirkistyskäyttöä. Suurenkallionnimen alueelle on suunnitteilla virkistystä tukevia palveluja ja rakenteita.
Alueen rannat ja edustan pienet saaret ovat pääosin rakentamattomia. Alueella on lisäksi paljon virkistykseen soveltuvia
metsäalueita.

Eerolan virkistysalue

Eerolan golfkeskus.

Puhjonrannan virkistysalue

Rakentamaton ja paikoin jyrkkärinteinen rantavyöhyke Rapojärven länsipuolella. Pääosin luonnontilainen ja rakentamaton alue.
Kohteessa hyvin säilynyt kalliomaalaus. Alueen eteläpuolella sijaitsee Puhjonrannan leirikeskus. Alue soveltuu lähivirkistykseen.

Ahvionkosken ja Kuovinkallion virkistysalue

Ahvionkosken ympäristön saaret ja virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä Kuovinkallion tauko‐ ja rantautumispaikka Kymijoella. Alueen
saaret soveltuvat erityisesti melonta‐ ja vesistöretkeilyyn. Alue on osa Kymijoen siniviheryhteystarvetta.

Hovinsaaren ja Tehtaansaaren virkistysalue

Luonnon ja virkistyksen kannalta merkittävä taajamaan kytkeytyvä lähivirkistysalue. Alueelle suunnitteilla vesistöretkeilyyn liittyviä
virkistystoimintoja.

Särkilammen luontotupa

Särkilammen luontotupa ja sauna Repoveden kansallispuiston pohjoispuolella. Virkistysalueyhdistyksen kohde.
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Taikinakosken virkistysalue

Taikinakosken taukopaikka, luontopolku ja kalastuskohde Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Tirvan virkistysalue

Tirvan Röllänrannan taukopaikka ja uimaranta Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Mankin virkistyskohde

Mankin tauko‐ ja rantautumispaikka sekä autiotupa Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Jaakonniemen virkistyskohde

Jaakonniemen taukopaikka ja laituri Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Susikosken taukopaikka

Susikosken tauko‐ ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Huhdanniemen taukopaikka

Huhdanniemen tauko‐ ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Kultaankosken virkistysalue

Kultaankosken tauko‐ ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen kohde.

Pernoonkosken virkistysalue

Pernoonkosken taukotila ja kanootinlaskupaikka Kymijoella.

Strukan sulku

Käsikäyttöiset 1900‐luvun alun pato‐ ja sulkulaitteet Kymijoen Pyhtään haarassa. Suomen ainoat yhä käytössä olevat käsikäyttöiset
suoraan merelle johtavat sulut. Sulut ovat vapaasti veneilijöiden käytettävissä.

Manstuoli

Hiekkaranta‐alue Manstuolin geologisesti arvokkaalla harjualueella.

Långön rantautumispaikka

Långön saaren rantautumispaikka. Yhteys saaren länsipuolen virkistysalueeseen.

Hevossaaren virkistyskohde

Siltakylän lähivirkistykseen suunniteltu alue.

MU

MAA‐ JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä.
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Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee
edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen.
Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua ottamaan huomioon lisääntyvä metsien jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö alueilla, jotka
sijaitsevat virkistyksen ja luontomatkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla. Merkinnällä osoitetaan saariston ja järvialueen veneretkeilyyn liittyvät ulkoilukohteet sekä retkeilyn kannalta
tärkeät alueet ylimaakunnallisen reittien varrella. Merkintää käytetään myös alueilla, jotka sijaitsevat suurten ihmismäärien kannalta saavutettavuudeltaan hyvillä alueilla, esimerkiksi
taajamien läheisyydessä, kansallispuistojen laidalla ja Verlan maailmanperintökohteen ympäristössä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Aluevarauksen pääasiallinen maankäyttö on maa‐ ja metsätalous. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollistettava maa‐ ja metsätalouselinkeinon monipuolinen kehittäminen ja
samalla on huomioitava ulkoilun ohjaustarpeet. Metsäkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Merkintä ei edellytä maisematyölupaa ja varauksella ei ole MRL 30 §:n mukaisia suojelumääräyksiä
eikä 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta.
Maakuntakaavan ohjausvaikutus kaavassa esitelyillä maa‐ ja metsätalousalueilla kohdistuu ennen muuta siihen, että maa‐ ja metsätalouden toimintaedellytyksiä ei heikennetä muilla, näitä
alueita pirstovalla maankäytöllä. Varauksissa ei ole kyse maa‐ ja metsätalouden harjoittamiseen kohdistuvista rajoituksista vaan sen kanssa ristiriitaisen maankäytön rajoittamisesta.
Maakuntakaavan ratkaisuilla ohjataan ensisijaisesti kuntien kaavoitusta ja muiden viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.
Metsätalousalueilla, metsäkeskuksen tulee metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisut ja
tavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Varaus toteutuu, kun aluetta koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon ulkoilun ohjauksen tarpeita yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Ulkoilureittien perustaminen edellyttää maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä korvausmenettelyt.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kymin lentokentän ympäristön metsäalue

Kymin lentokentän ympäristön ulkoilu‐ ja retkeilyalueet. Alueella polkujen verkosto ja talvisin hiihtolatuja. Soveltuu ulkoiluun.

Heposaaren ranta‐ ja metsäalue

Puustoinen alue Virolahdella, jonka rannat ovat pääosin rakennettuja. Alueen eteläosassa on merkittävä maisema‐alue. Yhdistyy
pohjoisosista Hurpun matkailualueeseen. Soveltuu ulkoiluun.

Kirkonmaan ranta‐ ja metsäalue

Linnakesaari, joka on toiminut entisen Kotkan Rannikkopataljoonan käytössä. Historiallisia linnakerakennuksia. Saaren
pohjoisrannalla on yhä käytössä oleva hautausmaa. Soveltuu retkeilyyn ja vesistöretkeilyyn.

Merkjärvi‐Kannusjärvi metsäalue

Osa olemassa olevaa retkeilyverkostoa, josta yhteys Ruissalon ja Suurivuoren virkistysalueeseen. Alueella on Merkjärven itäpuolinen
geologisesti arvokas kallioalue. Soveltuu retkeilyyn.
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Iso‐Ruhmaan ranta‐ ja metsäalue

Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävä kapeiden järvialueiden rajaama kallioalue, jossa on kauniita erämaaluontoisia ja
luonnontilaisia osa‐alueita monimuotoisine biotooppeineen. Topografia on vaihtelevaa ja vesistöjä on runsaasti. Soveltuu retkeilyyn
ja vesistöretkeilyyn.

Salpamuseon ympäristön metsäalue

Salpalinjamuseon ympäristön ulkoilu‐ ja retkeilyalue.

Siikakosken ranta‐ ja metsäalue

Vesiretkeilyn ja maisemansuojelun kannalta merkittävä vesistö‐ ja ranta‐aluekokonaisuus. Kohde on ylimaakunnallisen melontareitin
pääväylä Vuohijärveltä etelään. Alueella on Siikakosken voimalaitos. Soveltuu erityisesti vesistöretkeilyyn.

Repoveden‐Koskijärven metsäalue

Repoveden kansallispuistoon kytkeytyvä retkeily‐ ja ulkoilualue. Alue täydentää kansallispuiston retkeilyaluekokonaisuutta. Soveltuu
retkeilyyn ja vesistöretkeilyyn.

Voikosken‐Orilammen metsäalue

Repoveden kansallispuiston läheisyydessä sijaitseva retkeily‐ ja ulkoilualue. Alue täydentää Orilammen matkailupalvelujen alueen
ulkoilualueita. Alueen rakentamiselta vapaat rannat soveltuvat vesistöretkeilyyn ja muut rakentamattomat osat ulkoiluun ja
retkeilyyn.

Virolahden saaristoalue

Itäisen Suomenlahden arvokkaat saarikohteet. Ulkoilun ohjaustarve merkittävä arvokkaiden luontoarvojen säilyttämiseksi. Alue
soveltuu vesistöretkeilyy. Salpalinjan alkupää ja veneretkeilyalue. Alueella linnoitusrakenteita kuten kallioon hakattuja
juoksuhautoja. Ruissaaren länsipuolella on kallioalue. Rannat ovat pääosin rakennettuja. Saarten rakentamattomat rannat soveltuvat
vesistöretkeilyyn.

Honkalan metsäalue

Honkalan ulkoilu‐ ja retkeilyalue. Alueella polkujen verkosto ja talvisin hiihtolatuja. Soveltuu ulkoiluun.

Pyhtään Hevossaaren metsäalue

Puustoinen saari Pyhtäällä, jonka rannat valtaosin rakennettu. Saaren sisäosissa ulkoiluun soveltuvia rakentamiselta vapaita
metsäalueita.

Heinlahden metsäalue

Metsä‐ ja peltoalue Pyhtään Heinlahden ranta‐alueella. Rannat pääosin rakennettuja. Aluen sisäosat soveltuvat ulkoiluun.

Verlan ranta‐ ja metsäalue

Verlan UNESCO:n maailmanperintökohteen ympäristö. Täydentää maailmanperintökohteen ja sen matkailupalveluiden alueen
ulkoilualuekokonaisuutta. Alueen rakentamattomat rannat soveltuvat vesistöretkeilyyn ja muut osat patikointiin.

Tammio ja lähisaaristoalue

Itäisellä Suomenlahdella parhaiten alkuperäisenä säilynyt kalastajakylä. Tammion saaren vanhassa kalamajassa sijaitsee
saaristolaismuseo. Alue soveltuu vesistöretkeilyyn.

Suntholmit ja lähisaaristoalue

Saaret ovat lähestulkoon rakentamattomia ja hyvin puustoisia sekä kalliokkoisia. Sijaitsevat aivan Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston kupeessa. Soveltuu vesistöretkeilyyn.

Haapasaaren saaristoalue

Haapasaari on osa Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa. Saarella on virkistys‐ ja matkailupalveluja. Koulu toimii kesäisin
Metsähallituksen luontotupana ja siellä on saaristolaismuseo. Soveltuu vesistöretkeilyyn.
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Hevossaaren eteläosan metsäalue

Saaren rannat on pääosin rakennettu. Muilta osin alueella on runsaasti rakentamiselta vapaata maa‐ ja metsätalousvaltaista
ulkoiluun soveltuvaa ympäristöä. Itäosassa on rakentamatonta hiekkarantaa.

Korkeussaari‐Pakaskari saaristoalue

Saariston veneretkeilykohde. Puustoisia ja kallioisia saari, joissa jäljellä vapaata rantaviivaa. Soveltuu vesistöretkeilyyn.

Vuori‐, Pitkä‐ ja Karhusaaren saaristoalue

Luonto‐ ja maisema‐arvoiltaan arvokkaat veneretkeilysaaret. Ympäristö on keski‐ ja ulkosaariston vaihettumisvyöhykettä. Soveltuu
vesistöretkeilyyn.

Kaunissaaren ranta‐ ja metsäalue

Saaressa on pienvenesatama sekä laaja kivikko‐ ja hiekkaranta. Geologisesti ja ekologisesti merkittävä. Saaren korkeimmalla kohdalla
on jääkauden muovaama pirunpelto. Saarella on harvinainen lajisto ja muinaisrannat. Suosittu veneretkeily‐ ja ulkoilukohde soveltuu
vesistöretkeilyyn ja ulkoiluun.

Munapirtin ranta‐ ja metsäalue

Alue yhdistää Verssonkankaan ja Flakanäsin virkistys‐ ja matkailualueita. Alueella osittain rakentamattomia ranta‐alueita. Pohjoisosat
maakunnallisesti merkittävien harjujaksojen jatkeita. Alueen rakentamattomat rannat ja metsät soveltuvat retkeilyyn ja ulkoiluun.

Kinansaaren ranta‐ ja metsäalue

Repoveden kansallispuiston lähialueiden retkeily‐ ja ulkoilualueverkostoa täydentävä alue. Kytkeytyy Orilammen matkailupalveluiden
alueeseen. Saaren rakentamattomat ranta‐ ja metsäalueet soveltuvat patikointiin ja vesistöretkeilyyn.

Musta‐Ruhmaan ranta‐ ja metsäalue

Sini‐viherrakenteen ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalla alueella sijaitseva luonnonkaunis retkeilyalue. Kimolan
kanavan avaaminen veneilylle lisää alueen retkeilypotentiaalia ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Soveltuu retkeilyyn ja vesistöretkeilyyn.

Pyhtään ranta‐ ja saaristoalue

Tyypillistä karua saaristomaisemaa. Rannat ovat pääosin rakentamattomia. Soveltuu vesistöretkeilyyn.

pa

YLIMAAKUNNALLINEN PATIKOINTIREITTI

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät patikointireitit.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava patikointireittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa
reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee lisäksi huomioida
puolustusvoimien patikointireitille tai sen osalle mahdollisesti asettamat rajoitukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät patikointireitit (Ylimaakunnallinen ulkoilu‐ ja luontomatkailuhanke, 2007). Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata kuntien
maankäyttöä ja ulkoilureittisuunnittelua siten, että maakunnallinen ja ylikunnallinen ulkoilureittien yhteystarve otetaan riittävästi huomioon. Reitit muodostavat verkoston, joita pitkin on
mahdollista saavuttaa ulkoillen virkistyskäytön tukikohtina toimivia virkistysalueita.116Reitit palvelevat paitsi maakunnan asukkaita myös luontomatkailua. Reittejä ei ole tarkoitettu
moottoriajoneuvoliikenteelle.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Patikointireittejä ei esitetä taajama‐ tai virkistysalueilla, taajama‐alueiden läheisillä maa‐ ja
metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), eikä kansallispuistojen alueella. Patikointireitit on tarkistettu hyödyntämällä mm.
kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa (LIPAS).

maankäyttöä ja ulkoilureittisuunnittelua siten, että maakunnallinen ja ylikunnallinen ulkoilureittien yhteystarve otetaan riittävästi huomioon. Reitit muodostavat verkoston, joita pitkin on
mahdollista saavuttaa ulkoillen virkistyskäytön tukikohtina toimivia virkistysalueita. Reitit palvelevat paitsi maakunnan asukkaita myös luontomatkailua. Reittejä ei ole tarkoitettu
moottoriajoneuvoliikenteelle.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Patikointireittejä ei esitetä taajama‐ tai virkistysalueilla, taajama‐alueiden läheisillä maa‐ ja
metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), eikä kansallispuistojen alueella. Patikointireitit on tarkistettu hyödyntämällä mm.
kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa (LIPAS).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Reittien suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon mm. maa‐ ja metsätalouden toimintaedellytykset ja reittien mahdollisuudet tukea paikallista matkailuyrittäjyyttä. Patikointireitin
esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä valtuuksia liikkua maastossa ennen kuin reitti on toteutettu sopimuksin tai ulkoilureittitoimituksella.
Ylimaakunnallisen luontomatkailuhankkeen toteutus tapahtuu maanomistajakohtaisin sopimuksin. Maakuntakaavan patikointireittejä ei koske maankäyttö‐ ja rakennuslain 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus. Luonnonsuojelualueilla ratkaisevat alueen suojelumääräykset alueella olevien reittien määrän, muodon ja sijainnin.
Ulkoilureitit on pääosin toteutettu vuosina 2004–2007 toimineen ylimaakunnallisen ulkoilu‐ ja luontomatkailuhankkeen yhteydessä kuntien toimesta.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Orilampi‐Verla patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka kulkee Orilammelta Verlan ja Jaalan kautta Vuolenkoskelle.

Jaala‐Vuolenkoski patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka kulkee Orilammelta Verlan ja Jaalan kautta Vuolenkoskelle.

Hamina‐Kotka patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka yhdistää Kymenlaakson taajama‐, virkistys‐ ja matkailualueita Repoveden
kansallispuistoon sekä kytkeytyy Etelä‐Savon Mäntyharjun retkeilyreitistöön. Reitti kytkee Repoveden Euroopan läpi kulkevaan
paitkointireittiin E10.

Kouvola‐Repoveden kansallispuisto patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka yhdistää Kymenlaakson taajama‐, virkistys‐ ja matkailualueita Repoveden
kansallispuistoon sekä kytkeytyy Etelä‐Savon Mäntyharjun retkeilyreitistöön. Reitti kytkee Repoveden Euroopan läpi kulkevaan
paitkointireittiin E10.

Hamina‐Kouvola patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka yhdistää Kymenlaakson taajama‐, virkistys‐ ja matkailualueita Repoveden
kansallispuistoon sekä kytkeytyy Etelä‐Savon Mäntyharjun retkeilyreitistöön. Reitti kytkee Repoveden Euroopan läpi kulkevaan
paitkointireittiin E10.

Jaala‐Heisanharju‐Paistjärvi patikointireitti

Ylimaakunnallinen Jaalasta Heisanharjulle ja Paistjärven alueelle kulkeva patikointireitti.

Kotka‐Valkmusa patikointireitti

Kotkan taajama‐ ja virkistysalueita Valkmusan kansallispuistoon yhdistävä patikointireitti.
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Repovesi‐Mäntyharju patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka yhdistää Kymenlaakson taajama‐, virkistys‐ ja matkailualueita Repoveden
kansallispuistoon sekä kytkeytyy Etelä‐Savon Mäntyharjun retkeilyreitistöön. Reitti kytkee Repoveden Euroopan läpi kulkevaan
paitkointireittiin E10.

Verla‐Jaala patikointireitti

Osa ylimaakunnallista patikointireittiä, joka kulkee Orilammelta Verlan ja Jaalan kautta Vuolenkoskelle.

Salpapolku patikointireitti

Salpalinjaa mukaileva 50 km pituinen ylimaakunnallinen patikointireitti Virolahdelta Miehikkälän kautta Etelä‐Karjalaan. Osa
Eurovelo 13 rautaesirippua myötäilevää pyöräilyreittiä.

Lappalanjärven pohjoisrannan patikointireitti

Voikkaan ja Valkealan taajamatoimintojen alueiden välinen patikointireitti.

Väliväylän patikointireitti

Ylimaakunnallinen patikointireitti Kouvolasta Väliväylän ranta‐alueita pitkin Etelä‐Karjalaan.

Kouvola‐Iitti patikointireitti

Kouvolan taajama‐ ja virkistysalueita Iitin taajama‐ ja virkistysalueisiin yhdistävä ylimaakunnallinen patikointireitti.

py

YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄILYREITTI

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät pyöräilyreitit.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava pyöräilyreittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa
reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät pyöräilyreitit (Ylimaakunnallinen ulkoilu‐ ja luontomatkailuhanke, 2007). Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata kuntien maankäyttöä
siten, että maakunnallinen ja ylikunnallinen pyöräilyreittien yhteystarve otetaan riittävästi huomioon. Reitit muodostavat verkoston, jossa ne mahdollistavat virkistyskäytön tukikohtina
toimivien virkistysalueiden saavuttamisen ulkoillen. Reitit palvelevat paitsi maakunnan asukkaita myös luontomatkailua.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Pyöräilyreittejä ei esitetä taajama‐ tai virkistysalueilla, taajama‐alueiden läheisillä maa‐ ja
metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), eikä kansallispuistojen alueella. Pyöräilyreitit on tarkistettu hyödyntämällä mm.
kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa (LIPAS).
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Reittien suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon mm. maa‐ ja metsätalouden toimintaedellytykset ja reittien mahdollisuudet tukea paikallista matkailuyrittäjyyttä. Pyöräilyreitin
esittäminen maakuntakaavassa ei synnytä jokamiehenoikeuksia ylittäviä valtuuksia liikkua maastossa ennen kuin reitti on toteutettu sopimuksin.
Ylimaakunnallisen luontomatkailuhankkeen toteutus tapahtuu maanomistajakohtaisin sopimuksin. Maakuntakaavan pyöräilyreittejä ei koske maankäyttö‐ ja rakennuslain 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Anjala‐Elimäki‐Iitti pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Jaala‐Iitti pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Kouvola‐Elimäki‐Ruotsinpyhtää pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Virolahti‐Ylämaa pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita. Osa Eurovelo10
Itämeren kiertävää reittiä ja Eurovelo13 rautaesiripun rajaa myötäilevää reittiä.

Kotka‐Kouvola pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Siltakylä‐Muhniemi pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Hamina‐Kouvola pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Jaala‐Hillosensalmi pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Kouvola‐Porvoo pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Kouvola‐Lappeenranta pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.

Kouvola‐Verla pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita.
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Hamina‐Ruotsipyhtää pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita. Osa Eurovelo10
Itämeren kiertävää reittiä.

Virolahti‐Miehikkälä‐Ylämaa pyöräilyreitti

Osa ylimaakunnallista pyöräilyverkostoa, joka yhdistää Kymenlaaksossa taajama‐, matkailu‐ ja virkistysalueita. Osa Eurovelo 13
rautaesiripun rajaa myötäilevää reittiä.
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YLIMAAKUNNALLINEN MELONTAREITTI

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät melontareitit.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava melontareittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Huomioon on otettava reitin aloitusja lopetuspaikan, taukopaikkojen sekä välinevajojen yhteiskäyttömahdollisuus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata maankäyttöä ja melontareittisuunnittelua siten, että maakunnallinen ja ylimaakunnallinen melontareittien yhteystarve otetaan riittävästi huomioon.
Melontareittien suunnittelulla pystytään minimoimaan kustannukset yhteensovittamalla niitä esimerkiksi vaellusreittien kanssa ja pienentämään melontareitin aiheuttamaa ekologista
jalanjälkeä. Suunnitellut melontareitit ovat myös turvallisuuskysymys. Reitit palvelevat maakunnan asukkaita ja luontomatkailua.
Ylimaakunnalliset reitit on maakuntakaavassa osoitettu kaavatason edellyttämällä tarkkuudella. Melontareittejä ei esitetä maakuntakaavassa veneväylämerkinnän yhteydessä tai merialueilla.
Melontareitit on tarkistettu hyödyntämällä mm. kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa (LIPAS).
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Maakuntakaavan melontareittejä ei koske MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Luonnonsuojelualueilla ratkaisevat alueen suojelumääräykset alueella olevien reittien määrän, muodon
ja sijainnin. Reittien linjaukset voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu. Huomioon on otettava maa‐ ja
metsätalouden toimintaedellytykset ja reittien mahdollisuudet tukea paikallista matkailuyrittäjyyttä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kymijoen melontareitti

Ylimaakunnallisesti sekä Kymenlaakson etelä‐ ja pohjoisosia yhdistävä Kymijoen melontareitti, joka yhdistää Suomenlahden
merialueet Kymijoen vesistöön.

Väliväylän melontareitti

Väliväylän melontareitti yhdistää Suomenlahden merialueet sekä Kymijoen vesistön ylimaakunnallisesti Etelä‐Karjalan
vesistöalueisiin.

Vuohijärvi‐Verla‐Pyhäjärvi melontareitti

Ylimaakunnallinen melontareitti yhdistää Kymijoen vesistön Vuohijärveen ja Etelä‐Savon melontareitteihin.
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Vuohijärvi‐Mäntyharju melontareitti

Ylimaakunnallinen melontareitti yhdistää Kymijoen vesistön Vuohijärveen ja Etelä‐Savon melontareitteihin.

Repovesi‐Kirjokivi melontareitti

Repoveden melontareitti.
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7 Liikenne
L

LIIKENNEALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät liikennealueet. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja
hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai
valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien Tykkimäen ajoharjoitteluradan toiminta.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kouvolan yhdistettyjen tie‐ ja rautatiekuljetusten terminaali (RRT) kuuluu Euroopan laajuiseen liikenteen ydinverkkoon (TEN‐T). Kouvolan RRT tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen
kuljetuskäytävän Aasiasta Pohjois‐Eurooppaan raiteilla. Logistiikka‐alueen laajentaminen mahdollistaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiikkayrityksille, kauppa‐ ja
tukkukauppatoiminnalle sekä muulle elinkeinotoiminnalle uuden konseptin liittyen kansainväliseen liiketoimintaan. Liikennealue on tavaraliikenteen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
merkittävä solmupiste osana Väyläviraston luokituksen mukaista laajempaa Kouvolan solmua.
Liikennealueelle sijoittuu puolustusvoimien olemassa oleva ajoharjoittelualue.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kullasvaaran liikennealue
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Kouvolan rautatie‐ ja maantieterminaali.

LIIKENNEALUEEN LAAJENEMISSUUNTA

Merkinnällä osoitetaan Kouvolan Kullasvaaran liikennealueen laajenemissuunta.
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Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevat liikennealueen (L) suunnittelumääräykset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Liikennealueen laajentaminen mahdollistaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiikkayrityksille, kauppa‐ ja tukkukauppatoiminnalle sekä muulle elinkeinotoiminnalle uuden
konseptin liittyen kansainväliseen liiketoimintaan.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kullasvaaran liikennealueen laajenemissuunta
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Liikennealueen laajenemissuunta.

PÄÄRATA

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän pääradan sijainti. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevan pääradan sijainti.
Kouvola‐Lahti ja Kouvola‐Lappeenranta rataosuudet ovat osa Euroopan laajuista TEN‐T ydinverkkoa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.
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Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kouvola‐Lappeenranta rautatie

Päärata.

Kouvola‐Lahti rautatie

Päärata.

Kouvola‐Kuusankoski teollisuuden ratayhteys

Päärata.
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PÄÄRATA, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen tarpeita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää rataosuuksien palvelutason nostoa sekä ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat. Ylänummen alueella
tulee edistää kolmioraiteen rakentamista.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on esitetty rataosuudet, joihin liittyy merkittäviä parantamistarpeita sujuvien ja turvallisten ylimaakunnallisten henkilö‐ ja tavaraliikenneyhteyksien kannalta. Vaadittavia
toimenpiteitä osuuksista riippuen ovat mm. kaksoisraiteistaminen, tasoristeysten poistaminen ja akselipainojen nostaminen.
Kouvola‐Kotka‐Hamina rata on osa Euroopan laajuista TEN‐T ydinverkkoa ja erittäin vilkkaasti liikennöity johtuen erityisesti HaminaKotka‐sataman vientiliikenteestä. Satama on
merkitykseltään voimakkaasti kasvava kansainvälisen tavaraliikenteen solmupiste ja ratayhteys on sen tärkeä osa.
Savonrata on tärkeä ylimaakunnalisten henkilö‐ ja tavaraliikenneyhteyksien edistämisen kannalta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
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Kotka‐Hamina rautatie

Kehitettävä päärata.

Kouvola‐Kotka rautatie

Kehitettävä päärata.

Kouvola‐Kuopio (Savon rata) rautatie

Kehitettävä päärata.
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PÄÄRATA, OHJEELLINEN/VAIHTOEHTOINEN

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot.

Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Yhteysvälikohtainen suunnittelumääräys:
Kouvola-Koskenkylä yhteysvälin vaihtoehtoisen ohjeellisen linjauksen tarkka sijainti tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Hamina-Luumäki yhteysvälin vaihtoehtoisen ohjeellisen linjauksen tarkka sijainti tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntasuunnitelmassa 2040 on esitetty Kymenlaakson aluerakenteen visio vuodelle 2040. Kymenlaakso on kansainvälinen vuorovaikutusalue Helsingin ja Pietarin metropolialueiden
kainalossa. Metropolialueiden kehitys vaikuttaa merkittävästi Kymenlaakson aluerakenteeseen ja sen kehitykseen. Kymenlaaksolla on myös tärkeä rooli EU:n TENT‐T ‐verkon keskeisenä
kansainvälisenä logistiikkasolmuna. Itä‐ ja länsisuuntaisten maantie‐ ja rautatieliikenneyhteyksien merkitys muutosten välittäjänä voimistuu. Maakuntakaavassa osoitetaan Kymenlaakson
maakunnan tavoite rataverkon kehittämiseksi.
Suunnittelun pohjaksi on käytetty itään suuntautuviin ratalinjauksiin liittyviä selvityksiä: HEPI‐selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä‐Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu
(Väylävirasto 2019), Koskenkylä‐Koria ‐ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson Liitto 2019), Haminasta itään ‐ratakäytäväselvitys ja Porvoo‐Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
Liitto 2019). Valitulla kaavaratkaisulla on pyritty hyvin erilaisten niin maakunnallisten kuin ylimaakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamiseen. Suunnitteluratkaisulla on otettu huomioon
valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa (MRL 25 §). Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Uusilla yhteyksillä on myös keskeinen
merkitys vähähiilisyyden edistämisessä.
Valtakunnallinen 12‐vuotinen liikennejärjestelmätyö on käynnistynyt. Liikenne‐ ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten perusteella
tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti poistaa ja/tai muuttaa
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raideliikenteen merkintöjä. Rataverkon osalta laajalti vaikuttavat edistämis‐, suunnittelu‐ ja toteutuspäätökset tehdään yhtä maakuntaa laajemman valmistelun perusteella.
Kouvola‐Koskenkylä yhteysväli osoitetaan ohjeellisen pääradan vaihtoehtoisilla linjauksilla, sillä käytettävissä olevien selvitysten perusteella ei voida tehdä valintaa linjausvaihtoehtojen
välillä. Linjauksen valinta ja tarkka sijainti on tarkoituksenmukaista päättää vasta ratalain mukaisen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Uusien ratalinjausten suunnittelu edellyttää ratalain mukaista suunnittelua, joka sisältää mm. YVA‐menettelyn ja maakuntakaavaratkaisun päivityksen

Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön linjausten ja valtakunnallisten selvitysten perusteella tulee maakuntakaavaratkaisu tarpeen mukaan päivittää, ja mahdollisesti poistaa ja/tai muuttaa
raideliikenteen merkintöjä. Rataverkon osalta laajalti vaikuttavat edistämis‐, suunnittelu‐ ja toteutuspäätökset tehdään yhtä maakuntaa laajemman valmistelun perusteella.
Kouvola‐Koskenkylä ja Hamina-Luumäki yhteysvälit osoitetaan ohjeellisen pääradan vaihtoehtoisilla linjauksilla, sillä käytettävissä olevien selvitysten perusteella ei voida tehdä valintaa
linjausvaihtoehtojen välillä. Linjauksen valinta ja tarkka sijainti on tarkoituksenmukaista päättää vasta ratalain mukaisen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Uusien ratalinjausten suunnittelu edellyttää ratalain mukaista suunnittelua, joka sisältää mm. YVA‐menettelyn ja maakuntakaavaratkaisun päivityksen
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotka‐Helsinki ohjeellinen rautatieyhteys

Ohjeellinen päärata.

Kouvola‐Koskenkylä ohjeellinen rautatieyhteys, vaihtoehtoiset linjaukset

Ohjeellisen pääradan vaihtoehtoiset linjaukset.

Hamina‐Luumäki ohjeellinen rautatieyhteys, vaihtoehtoiset linjaukset

Ohjeellisen pääradan vaihtoehtoiset linjaukset.
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YHDYSRATA

Merkinnällä osoitetaan teollisuuslaitoksille johtavien yksityisten ratojen sijainti. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu Karhulan‐Sunilan rautatie.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Karhulan‐Sunilan Rautatie Oy vastaa radan ylläpidosta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Karhulan teollisuuden rautatieyhteys
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Sivurata.

RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE

Merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä, joiden tarve on voitu todeta. Raidelinjausten tarkka sijainti määräytyy tarkemmassa suunnittelussa.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntasuunnitelmassa 2040 on esitetty Kymenlaakson aluerakenteen visio vuodelle 2040. Kymenlaakso on kansainvälinen vuorovaikutusalue Helsingin ja Pietarin metropolialueiden
kainalossa. Metropolialueiden kehitys vaikuttaa merkittävästi Kymenlaakson aluerakenteeseen ja sen kehitykseen. Kymenlaaksolla on myös tärkeä rooli EU:n TEN‐T ‐verkon keskeisenä
kansainvälisenä logistiikkasolmuna. Itä‐ ja länsisuuntaisten maantie‐ ja rautatieliikenneyhteyksien merkitys muutosten välittäjänä voimistuu. Maakuntakaavassa osoitetaan Kymenlaakson
maakunnan tavoite rataverkon kehittämiseksi.
Suunnittelun pohjaksi on käytetty itään suuntautuvien ratalinjauksiin liittyviä selvityksiä: HEPI‐selvitys (Ratahallintokeskus 2008), Itä‐Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkastelu
(Väylävirasto 2019), Koskenkylä‐Koria ‐ratakäytäväselvitys (Kymenlaakson Liitto 2019), Haminasta itään ‐ratakäytäväselvitys ja Porvoo‐Kotka yhteysvälin ajantasaisuusselvitys (Kymenlaakson
Liitto 2019). Maakuntakaavassa turvataan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenneyhteyksien jatkuvuus
ja kehittämismahdollisuudet. Uusilla yhteyksillä on myös keskeinen merkitys vähähiilisyyden edistämisessä.
Ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista. Tämä johtuu erityisesti siitä,
että kyseessä on kansainvälinen suunnittelukysymys, joka edellyttää kansainvälistä valtioiden välistä neuvottelua ja suunnittelua.
Uusien ratalinjausten suunnittelu edellyttää ratalain mukaista suunnittelua, joka sisältää mm. YVA‐menettelyn ja maakuntakaavaratkaisun päivityksen.
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Hamina‐Vaalimaa raideliikenteen yhteystarve
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Raideliikenteen yhteystarve.

LIIKENNEPAIKKA

Merkinnällä osoitetaan seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät matkakeskukset ja rautatieliikenteen asemapaikat.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus
ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuodot huomioiden.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Kouvolan matkakeskus sekä Korian rautatieliikenteen asemapaikka. Kouvolan matkakeskus on Väyläviraston luokituksen mukaan valtakunnallisesti merkittävä
pitkämatkaisen juna‐ ja linja‐autoliikenteen solmupiste ja osa laajempaa Kouvolan solmua.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta. Alueeseen liittyvä maankäyttö ratkaistaan kuntakaavoituksessa.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Korian asema

Rautatieasema.

Kouvolan matkakeskus

Matkakeskus.
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LIIKENNEPAIKKA, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ
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Merkinnällä osoitetaan seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät suunnitellut ja kehitettävät matkakeskukset ja rautatieliikenteen asemapaikat.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus
ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuodot huomioiden.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotka‐Kouvola ‐raideosuudella on merkittävää henkilöliikenteen lisäämispotentiaalia. Raiteeseen liittyvät asemapaikat sekä Kotkaan suunniteltu matkakeskus ovat merkittäviä kehittämisen
kohteita kestävän liikkumisen sekä asemanseutujen muun maankäytön näkökulmasta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta. Alueeseen liittyvä maankäyttö ratkaistaan kuntakaavoituksessa.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Myllykosken asema

Kehitettävä rautatieasema.

Inkeroisten asema

Kehitettävä rautatieasema.

Kyminlinnan asema

Kehitettävä rautatieasema.

Paimenportin asema

Kehitettävä rautatieasema.

Kotkan sataman asema

Kehitettävä rautatieasema.

Tavastilan asema

Kehitettävä rautatieasema.

Kymin asema

Kehitettävä rautatieasema.

Kotkan asema

Kehitettävä rautatieasema.
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LENTOLIIKENTEEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan lentotoiminnoille varattu alue. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Lentoliikenteen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhaitat teknisin ja toiminnallisin ratkaisuin. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä asutukseen, luontoon sekä pohjaveteen kohdistuvien haittojen ehkäisemiseen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Utin lentokentän liikennevaraus perustuu puolustusvoimien tarpeisiin, sen lisäksi kentällä on siviili‐ilmailun toimintojen kehittämistarvetta.
Kymin lentopaikan liikennevaraus mahdollistaa harrastuslentoliikenteeseen liittyvien toimintojen kehittämisen.
Pyhtään lentopaikka tulee palvelemaan ammatillista ilmailuliiketoimintaa, tulevaisuuden sähköistä ja miehittämätöntä liikennettä sekä lentopaikkaan tukeutuvaa elinkeinotoimintaa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Lentopaikkojen toimintaa ohjataan erillislainsäädännöllä.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Utin lentokenttä

Lentokenttä.

Kymin lentopaikka

Lentopaikka.

Pyhtään lentopaikka

Lentopaikka.
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SATAMA‐ALUE
130

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa
varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai
valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Ennen uusiin vesialueisiin
kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevat ja kehitettävät rannikon ja saaristoliikenteen satamat.
HaminaKotka ‐satama kuuluu Euroopan laajuiseen TEN‐T verkkoon ja muodostaa kansainvälisen liikenteen solmupisteen. Kyseessä on Suomen suurin yleis‐, vienti‐, kontti‐ ja transitosatama
sekä täyden palvelun logistiikka‐ ja teollisuuskeskus. HaminaKotka ‐satama on Väyläviraston luokituksen mukaan valtakunnallisesti merkittävin satama Helsingin sataman ohella.
Kymenlaakson logistiikan ja erityisesti Kotkan Mussalon ja Haminan satamien kehittäminen sen tärkeimpinä osina on Kymenlaakson maakunnan strategian mukainen. Tavaraliikennemäärät
tulevat edelleen kasvamaan, tavaran käsittely ja tavarakuljetusten sisältö tulevat muuttumaan. Satama‐alueelle voi sijoittua mm. satamasidonnaista teollisuutta, LNG terminaalitoimintaa,
biopolttolaitoksia tms. tuotantoa.
Saaristoliikenteen järjestämisestä säädetään maantielain lisäksi laissa saariston kehityksen edistämisestä. Lautoilla ja yhteysaluksilla liikennöidään määritetyn palvelutason mukaan.
Maakuntakaavassa osoitetaan yhteysalusliikenteen satamien lisäksi olemassa olevia ja kehitettäviä pienempiä satamia, jotka palvelevat erityisesti maakunnan matkailua.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Satamien toteuttaminen ja ylläpito on kuntien ja yritysten vastuulla. Yhteysalusliikenteen satamien ylläpidosta vastaa valtio.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Mussalon satama

Satama‐alue.

Hietasen satama

Satama‐alue.

Haminan satama

Satama‐alue.

Kuusisen satama

Satama.
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Puolan laituri

Satama.

Kantasatama

Satama.

Hallan satama

Satama.

Kuutsalon satama, Mullinkylä

Satama.

Kaunissaaren satama

Satama.

Keihässalmen satama

Satama.

Haapasaaren satama

Satama.

Klamilan satama

Satama.

Kirkonmaa länsilaituri

Satama.

Tervasaaren satama

Satama.

Katariinan satama

Satama.

vs

VENESATAMA

Merkinnällä osoitetaan merkittävät pienvenesatamat. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Venesatamamerkintää käytetään osoittamaan merkittävien veneilyverkostojen olemassa olevia ja kehitettäviä tukikohtia, jotka tukevat myös matkailua ja virkistystä.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Venesatamien toteuttamisesta vastaavat kunnat ja yksityiset toimijat.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Sapokan venesatama

Venesatama.

Lökören venesatama

Venesatama.

Itärannan venesatama

Venesatama.

Tervasaaren venesatama

Venesatama.

Virtakiven venesatama

Venesatama.

Sahanniemen venesatama

Venesatama.

Hurpun venesatama

Venesatama.

Lehmäsaaren venesatama

Venesatama.

Tammion venesatama

Venesatama.

Munapirtin venesatama

Venesatama.
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Rankin venesatama

Venesatama.

Kirkonmaan venesatama

Venesatama.

Ukkosaaren venesatama

Venesatama.

Saunalahden venesatama

Venesatama.

Ulko‐Nuokkojen venesatama

Venesatama.

Hillosensalmen venesatama

Venesatama.

Paarlahden venesatama

Venesatama.

lv

LAIVAVÄYLÄ

Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kauppamerenkulun väylät.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Väyläviraston luokituksen kauppamerenkulun 1 ja 2 luokan väylät kokonaisuudessaan sekä hyötyliikenteen matalaväylät silloin, kun ne yhdistävät
maakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita väyläverkostoon.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
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Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kirkonmaanselän väylä

Laivaväylä.

Haminan väylät

Laivaväylä.

Haminan kiertoväylä

Laivaväylä.

Puolan‐ ja Itälaiturin väylät

Laivaväylä.

Hallan väylä

Laivaväylä.

Summan väylä

Laivaväylä.

Haapasaaren laivaväylät

Laivaväylä.

Mussalon väylä

Laivaväylä.

Rankin‐Kivikarin väylät

Laivaväylä.

Rankin väylä

Laivaväylä.

Lellerin väylä

Laivaväylä.

Lelleri‐Kirkonmaa väylä

Laivaväylä.

Havourin oikaisuväylä

Laivaväylä.

Hietasen väylä

Laivaväylä.
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Kuutsalon väylä

Laivaväylä.

Ruotsinsalmen väylä

Laivaväylä.

Sapokan väylät

Laivaväylä.

Hallan‐Ruotsinsalmen oikaisuväylä

Laivaväylä.

Pakaskerin väylä

Laivaväylä.

Lehtisen väylä

Laivaväylä.

Verkkoniemen väylä

Laivaväylä.

Orrengrund‐Kotka väylä

Laivaväylä.

Kaunissaaren yhteysalusväylä

Laivaväylä.

Keihässalmen väylä

Laivaväylä.

Santion väylä

Laivaväylä.

Klamilan väylä

Laivaväylä.

Vanha Valmetin väylä

Laivaväylä.

Haminanlahti‐Savilahti väylä

Laivaväylä.
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LAIVAVÄYLÄ, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan Kotka-Pietari suunniteltu yhteys.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
HaminaKotka ‐sataman kilpailukyvyn parantaminen meriteitse itään edellyttää itäsuunnan meriväylän oikaisemista. Uusi väylä Kotkan ja Pietarin välillä on tarpeen toimivamman yhteyden ja
aluskokojen kasvamisen vuoksi. Nykyinen Haapasaaren itäpuolitse kulkeva väylä on mutkainen ja ahdas eikä se nykyinen kulkusyvyys vastaa liikenteen tarpeita. Suunnitellussa väylässä on
hyvä navigoitavuus.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotka‐Pietari

Suunniteltu laivaväylä.

vv

VENEVÄYLÄ

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

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan veneilyn runkoväylät ja sisämaan veneilyväylät kokonaisuudessaan sekä muut veneilyväylät silloin, kun niillä on maakunnan kehityksen ja sinisen kasvun
kannalta merkitystä.
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kannalta merkitystä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Majasaaren venereitti

Veneväylä.

Kuorsalon väylä

Veneväylä.

Kirkonmaan venereitti

Veneväylä.

Vuohijärvi‐Repovesi venereitti

Veneväylä.

Kouvola‐Kimola veneilyreitti

Veneväylä.

Suomenlahden veneilyn runkoväylä

Veneväylä.
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VENEVÄYLÄ, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan Kimolan kanavan ja Voikkaa-Kuusankoski -välin suunnitellut veneväylät.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kimolan kanavan sulun rakentaminen mahdollistaa veneväylän Päijänteeltä Kouvolan kaupunkiseudulle. Hanke vaikuttaa myös alueen venesatamien kehittämiseen. Voikkaa‐Kuusankoski
‐veneväylä avaa Kymijoen vapaa‐ajan käyttömahdollisuuksia kaupunkiseudulla.
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa ratojen ja vesiväylien suunnittelusta ja rakentamisesta.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kimolan kanavan veneväylä

Suunniteltu veneväylä.

Veneväylä Voikkaa‐Kuusankoski

Suunniteltu veneväylä.

mo

MOOTTORI‐ TAI MOOTTORILIIKENNETIE

Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetiet. Alueella on voimassa MRL 33 § 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.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat moottori‐ ja moottoriliikennetiet.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa isompien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 7 (E18) Pyhtää‐Vaalimaa
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Moottoritie.

MOOTTORI‐ TAI MOOTTORILIIKENNETIE, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ
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Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät moottori- ja moottoriliikennetiet. Alueella on voimassa MRL 33 § 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. Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaakkois‐Suomen ja Venäjälle suuntautuvan liikenteen toinen pääyhteys valtatie 6 on Kouvolan kohdalla turvaton ja laatutasoltaan poikkeava. Valtatie parannetaan ensi vaiheessa osin
moottoritieksi ja osin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa isompien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 6 Keltti‐Tykkimäki

Kehitettävä moottoriliikennetie.
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KAKSIAJORATAINEN VALTA‐, KANTA‐ TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- ja seututiet ja pääkadut. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua tai toteuttamista. Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy
tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn, saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen edistäminen. Henkilöliikenteen matkoilta ja
140
elinkeinoelämän kuljetuksilta edellytetään sujuvuutta ja turvallisuutta. Kehittämisen painopisteet
ja tavoitteet on määritelty maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä ja esitetty tarkemmin
tähän liittyvissä strategisissa asiakirjoissa.
Maakuntakaavassa osoitetut tiet ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä henkilö‐ ja tavaraliikenneyhteyksiä, joiden liikennemäärät edellyttävät 2+2 kaistaisia keskikaiteellisia pääteitä. Kyseisillä
teillä maankäytön liittyminen voidaan tehdä vain erikseen järjestettyjen liittymien kautta.

Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn, saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen edistäminen. Henkilöliikenteen matkoilta ja
elinkeinoelämän kuljetuksilta edellytetään sujuvuutta ja turvallisuutta. Kehittämisen painopisteet ja tavoitteet on määritelty maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä ja esitetty tarkemmin
tähän liittyvissä strategisissa asiakirjoissa.
Maakuntakaavassa osoitetut tiet ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä henkilö‐ ja tavaraliikenneyhteyksiä, joiden liikennemäärät edellyttävät 2+2 kaistaisia keskikaiteellisia pääteitä. Kyseisillä
teillä maankäytön liittyminen voidaan tehdä vain erikseen järjestettyjen liittymien kautta.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa isompien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 15 Kouvola‐Kotka

Kehitettävä valtatie.

Vt 6 Hevossuo‐Helsinki

Kehitettävä valtatie.

Vt 12 Keltti‐Lahti

Kehitettävä valtatie.

Vt 6 Tykkimäki‐Lappeenranta

Kehitettävä valtatie.

Vt 6 Keltti‐Hevossuo

Kehitettävä valtatie.

Vt 15 Heparo‐Jokela

Kehitettävä valtatie.

Vt 15 Hyväntuulentie

Kehitettävä valtatie.
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VALTATIE TAI KANTATIE

Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet sekä niihin liittyvät kadut. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
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Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat valtatiet ja kantatiet.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa isompien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tie 46 Kouvola‐Heinola

Kantatie.

Vt 12 Salpausselänkatu‐Kuusaantie

Valtatie.

Vt 15 Valkeala‐Ristiina

Valtatie.

Vt 7 (E18) Pyhtää‐Vaalimaa

Valtatie.

Vt 15 Käyrälampi‐Heparo

Kantatie.

vt_s

VALTATIE TAI KANTATIE, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät valta- ja kantatiet sekä niihin liittyvät kadut.

Suunnittelumääräys:
Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen.
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säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu suunnitellut tai kehitettävät valta‐ ja kantatiet. Kymenlaakson liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn,
saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen edistäminen. Henkilöliikenteen matkoilta ja elinkeinoelämän kuljetuksilta edellytetään sujuvuutta ja turvallisuutta. Kehittämisen painopisteet ja
tavoitteet on määritelty maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä ja esitetty tarkemmin tähän liittyvissä strategisissa asiakirjoissa.
Osoitetut tiet ovat valtakunnallisia ja kansainvälisiä henkilö‐ ja tavaraliikenneyhteyksiä, joiden liikennemäärät edellyttävät teiden kehittämistoimenpiteitä.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa isompien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 15 Jokela‐Valkeala

Kehitettävä valtatie.

Tie 387 Virolahti‐Lappeenranta

Kehitettävä kantatie.

Vt 26 Hamina‐Luumäki

Kehitettävä valtatie

Mussalon satamaliikenteen uusi väylä

Uusi valtatie.

st

SEUTUTIE TAI PÄÄKATU

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja pääkadut. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. Alueella on voimassa
MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
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Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat seututiet tai pääkadut. Keskustatoimintojen alueilla osoitetaan ainoastaan liikenneverkon merkittävät kehittämisen tarpeet.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tie 3662 Kuparintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 44507 Mussalontie

Seututie tai pääkatu.

Huumantie‐Kotkantie

Seututie tai pääkatu.

Kyminsuuntie

Seututie tai pääkatu.

Tie 3573 Kymintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 3571 Karhulantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 170 Pyhtää‐Vaalimaa

Seututie tai pääkatu.

Tie 357 Anjala‐Karhula

Seututie tai pääkatu.

Tie 371 Keltakangas‐Hamina

Seututie tai pääkatu.

Tie 372 Satamantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 347 Puuropytyntie

Seututie tai pääkatu.
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Tie 384 Virolahti‐Taavetti

Seututie tai pääkatu.

Tie 364 Koriansuora‐Koriantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 367 Kymenlaaksontie

Seututie tai pääkatu.

Tie 354 Inkeroinen‐Elimäki

Seututie tai pääkatu.

Tapiontie‐Hallantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 373 Karjalankatu

Seututie tai pääkatu.

Tie 375 Sippola‐Kaipiainen

Seututie tai pääkatu.

Ekholmintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 368 Valkeala‐Mäntyharju

Seututie tai pääkatu.

Tie 362 Kimola‐Iitti

Seututie tai pääkatu.

Tie 369 Jaala‐Tuohikotti

Seututie tai pääkatu.

Tie 363 Jaala‐Vierumäki

Seututie tai pääkatu.

Tie 377 Tuohikotti‐Savitaipale

Seututie tai pääkatu.

Tie 6 Helsingintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 365 Voikkaa‐Keltti

Seututie tai pääkatu.
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Tie 14594 Ahlmanintie

Seututie tai pääkatu.

Ahlmanintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 3663 Kuusaanniementie

Seututie tai pääkatu.

Tie 14625 Keltakankaansuora

Seututie tai pääkatu.

Tie 360 Elimäki‐Kausala

Seututie tai pääkatu.

Tie 353 Keskikoskentie‐Kenraalintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 359 Anjalantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 3593 Kenraalintie‐Jokisillantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 3544 Inkeroistentie

Seututie tai pääkatu.

Valliniementie

Seututie tai pääkatu.

Ahlströmintie

Seututie tai pääkatu.

Tie 44001 Kuusaantie

Seututie tai pääkatu.

Tie 355 Merituulentie

Seututie tai pääkatu.
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SEUTUTIE TAI PÄÄKATU, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ
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Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät seututiet ja pääkadut. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai
kokoojakaduiksi. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu suunnitellut ja kehitettävät seututiet tai pääkadut.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Ahlströmintie‐Otsolantie

Suunniteltu seututie tai pääkatu.

Vt15‐Hietasen satama‐alue

Suunniteltu seututie tai pääkatu.

Tie 3711 Suokalliontie

Kehitettävä seututie tai pääkatu.

Tie 359 Lahdentie‐Helsingintie

Kehitettävä seututie tai pääkatu.

Kuusaanniementie‐Eerolantie

Suunniteltu seututie tai pääkatu.

Tie 370 Valkealantie

Kehitettävä tai uusi seututie tai pääkatu.

yt

YHDYSTIE

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät maakunnallisesti merkittävää maankäyttöä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Maakuntakaavassa esitetyt yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää
pää- tai kokoojakaduiksi.
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Maakuntakaavassa esitetyt yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Vekaranjärven varuskunta‐alueen kannalta merkittävä Pihlajasaarentie, Verlan matkailualueen läpi kulkeva tie, Verssonkankaan matkailualueen E18‐tiehen
yhdistävät tiet, Elimäen kirkonkylän taajama‐alueen läpi kulkevat tiet, Siltakylän taajaman E18‐tiehen yhdistävä tie, Myllykosken taajama‐alueen Vt 15 ‐tiehen yhdistävä tie sekä Virolahdella
E18 ‐tien ja vanhan 7 ‐tien välinen yhdystie Vahterikonkankaan kohdalla.
Vt 12 Keltti‐Lahti alueeseen liittyvä Tillola‐Keltti ‐hankkeessa rakennettava yhdystietasoinen ohituskaistatien rinnakkaistie sijoittuu pääosin kaavan suunnittelualueen ulkopuolelle, eikä sitä
esitetä kaavakartalla.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tie 14535 Kirkkotie

Yhdystie.

Tie 3502 Valtatie‐E18

Yhdystie.

Malminsuontie

Yhdystie.

Tie 3514 Saarasjärvi‐Vahterikonkangas

Yhdystie.

Tie 3691 Vekarantie

Yhdystie.

Tie 14535 Purolantie‐Munapirtintie‐Tuuskintie

Yhdystie.

Tie 3501 Purolantie

Yhdystie.
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Tie 14570 Verlantie

Yhdystie.

Tie 14544 Moisiontie

Yhdystie.

Tie 84545 Alppiruusuntie‐Vanhamaantie

Yhdystie.

Tie 3594 Katterniementie

Yhdystie.
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YHDYSTIE, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät yhdystiet, jotka yhdistävät maakunnallisesti merkittävää maankäyttöä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voimassa MRL 33 §
mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi.
Suunnittelumääräys:
Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen
säilyminen.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan Vt 6 ‐tien pohjoispuolinen rinnakkaiskatu Tanttarin ja Katajaharjun välillä.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tanttari‐Katajaharju rinnakkaistie

tyt

Vt 6 Tanttari‐Katajaharju rinnakkaistie

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE
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tyt

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE

Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden toteuttamisesta ja linjauksesta ei ole riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Tieliikenteen yhteystarve on osoitettu välille Kotkansaari‐Halla. Yhteystarvemerkinnällä osoitetaan Kotkan kaupungin kehittämisen kannalta merkittävä yhteys, joka toteutuessaan
muodostaisi rengasyhteyden Kotkansaarelta Karhulaan ja edelleen Jumalniemen, Jylpyn ja Hovinsaaren kautta takaisin Kotkansaarelle. Rengasyhteys parantaisi kaupungin joukkoliikenteen ja
kestävän liikkumisen edellytyksiä sekä lähentäisi itäisen Kotkan merellisiä asuinalueita lähemmäs kaupunkikeskustaa.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kotkansaari‐Halla

Tieliikenteen yhteystarve.

etl

ERITASOLIITTYMÄ

Merkinnällä osoitetaan toteutetut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja tai muita merkittäviä maakuntakaavassa osoitettuja liikenteen
solmupisteitä. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat eritasoliittymät.
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Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kattilaisten liittymä

Liittymä.

Saarasjärven liittymä

Liittymä.

Heinlahden liittymä

Liittymä.

Ahvenkosken liittymä

Liittymä.

Pyhtään liittymä

Liittymä.

Lelun liittymä

Liittymä.

Vaalimaan liittymä

Liittymä.

Virojoen liittymä

Liittymä.

Husulan liittymä

Liittymä.

Ruissalon liittymä

Liittymä.

Lankamalmin liittymä

Liittymä.

Haminan liittymä

Liittymä.
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Summan liittymä

Liittymä.

Poitsilan liittymä

Liittymä.

Rantahaan eteläinen liittymä

Liittymä.

Rantahaan pohjoinen liittymä

Liittymä.

Keltakallion liittymä

Liittymä.

Otsolan liittymä

Liittymä.

Suurniityn liittymä

Liittymä.

Jumalniemen liittymä

Liittymä.

Kyminlinnan liittymä

Liittymä.

Sutelan liittymä

Liittymä.

Siltakylän liittymä

Liittymä.

Korelan liittymä

Liittymä.

Haukkavuoren haarauma

Liittymä.

Keltakankaan liittymä

Liittymä.

Elimäen pohjoinen liittymä

Liittymä.
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Keltin liittymä

Liittymä.

Puhjon liittymä

Liittymä.

Heparon liittymä

Liittymä.

Käyrälammen liittymä

Liittymä.

Tykkimäen liittymä (Vt 15)

Liittymä.

Tehontien liittymä

Liittymä.
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ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja tai muita merkittäviä maakuntakaavassa osoitettuja
liikenteen solmupisteitä. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu kehitettävien tieyhteyksien suunnitelmien mukaiset eritasoliittymät. Liittymän toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
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Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Utin liittymä

Suunniteltu liittymä.

Metsolan liittymä

Suunniteltu liittymä.

Paimenportin liittymä

Suunniteltu liittymä.

Rautakorven liittymä

Suunniteltu liittymä.

Kiehuvan liittymä

Suunniteltu liittymä.

Inkeroisten liittymä

Suunniteltu liittymä.

Elimäen eteläinen liittymä

Suunniteltu liittymä.

Hevossuon liittymä

Suunniteltu liittymä.

Suviojan liittymä

Suunniteltu liittymä.

Tanttarin liittymä

Suunniteltu liittymä.

Valkealan liittymä

Suunniteltu liittymä.

Tykkimäen liittymä

Suunniteltu liittymä.

Kaipiaisten liittymä

Suunniteltu liittymä.

Mussalon liittymä

Suunniteltu liittymä.
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LIIKENNETUNNELI TAI KATETTU TIE

Merkinnällä osoitetaan E18 tiehen liittyen Haminassa Husulan tunneli ja Virolahdella Vaalimaan tunneli.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat liikennetunnelit.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 7 (E18) Vaalimaan tunneli

Moottoritien tunneli.

Vt 7 (E18) Husulan moottoritietunneli

Moottoritien tunneli.
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LIIKENNETUNNELI TAI KATETTU TIE, SUUNNITELTU TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan E18 tiehen liittyen Kotkassa ns. Karhulan kanjonin alue.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräystä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:

155

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Niin sanottu Karhulan kanjoni tekee Karhulan keskustan yhdyskuntarakenteeseen erottavan sauman. E18 ‐tie halkoo Karhulan keskustaa muuta maankäyttöä alempana ja tien kattaminen
yhdistäisi Karhulan keskustan eri osat yhtenäiseksi alueeksi sekä vähentäisi melu‐ ja päästöhaittoja.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Väylävirasto vastaa suurimpien tiehankkeiden toteuttamisesta. Isojen tiehankkeiden suunnittelusta vastaa ELY‐keskus. ELY‐keskus vastaa myös pienempien tiehankkeiden suunnittelusta ja
rakentamisesta. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus‐ ja parantamishankkeista.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vt 7 (E18) Karhula moottoritietunneli

Suunniteltu moottoritien kattaminen.
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8 Tekninen huolto
ET, et

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet sekä maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Alueella on
voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vedenotto- ja imeytysalueiden käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
Yhdyskuntateknisen huollon alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin
suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa on osoitettu ensimmäisellä Salpausselällä Kouvolan Haukkajärven ja Kuivalan tekopohjavesilaitokset sekä Haimilan vedenottamo, josta pumpataan vettä Kuivalan
tekopohjavesilaitokselle. Haukkajärven osalta kohdemerkintä kattaa laitoksen kaikki imeytysaltaat sekä kaivoalueet. Lisäksi osoitetaan Okanniemen vedenotto‐ ja imeytysalue Vuohijärven
eteläpuolella. Hunkerinromppujen vedenotto‐ ja imeytysalueen sekä Halistenromppujen vedenottoalueen osoittaminen toisella Salpaussellällä mahdollistavat alueiden käytön
maakunnallisena raakavesilähteenä.
Kouvolan Mäkikylän ja Kotkan Mussalon yhdyskuntateknisen huollon alueilla toimii keskitettyjä jätevedenpuhdistamoita, joiden jäteveden keräysalue on vähintään ylikunnallinen ja joiden
tuottama biokaasu voidaan jakaa maakunnallisesti maakaasuverkon välityksellä. Ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkuvuus
ja toiminnan mahdollisesti tuottamat haitat.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteuttamisesta vastaavat kunnat ja alueelliset organisaatiot, joiden tarpeisiin alue on varattu.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kuivalan vedenotto‐ ja imeytysalue

Maakunnallisesti merkittävä vedenotto‐ ja imeytysalue.

Haimilan vedenottoalue

Maakunnallisesti merkittävä vedenottoalue.

Halisenromppujen vedenottoalue

Maakunnallisesti merkittävä vedenottoalue.
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Hunkerinromppujen vedenotto‐ ja imeytysalue

Maakunnallisesti merkittävä vedenotto‐ ja imeytysalue.

Okanniemen vedenotto‐ ja imeytysalue

Maakunnallisesti merkittävä vedenotto‐ ja imeytysalue.

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamo.

Mussalon jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamo.

Haukkajärven tekopohjavesilaitos

Maakunnallisesti merkittävä vedenotto‐ ja imeytysalue.

EJ

JÄTTEENKÄSITTELYALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä jätteen vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta palvelevia laitoksia, rakenteita tai alueita. Alueella on voimassa MRL 33
§ mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen
uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallinen jätekeskus Kouvolan Keltakankaalla, Kotkan Heinsuon jäteasema, Kouvolassa teollisuuden kaatopaikat Lamminmäki ja Sulento sekä
Maijanaron maankaatopaikka.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Jätehuoltolaki määrittelee puitteet jätehuollon suunnittelulle samoin kuin toteutukselle ja valvonnalle. Jätehuollon valvonta kuuluu kunnalle. Nykyisten jätteenkäsittelyalueiden ja
käsittelylaitosten toiminnan jatkaminen ja uusien perustaminen edellyttää jätelupaa, joka käsitellään ympäristölupamenettelyn mukaisesti.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Heinsuon jätteenkäsittelyalue

Jätteenkäsittelyalue.
158

Keltakankaan jätteenkäsittelyalue

Jätteenkäsittelyalue.

Sulennon teollisuuden jätteenkäsittelyalue

Teollisuuden jätteenkäsittelyalue.

Maijanaron maankaatopaikka

Maankaatopaikka.

Lamminmäen teollisuuden jätteenkäsittelyalue

Teollisuuden jätteenkäsittelyalue.

en

ENERGIAHUOLLON ALUE

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

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan Korkeakosken alueella toimii hyötyvoimalaitos, jonka pääasiallinen energianlähde on kierrätykseen kelpaamaton kotitalousjäte. Poltettava jäte kerätään ylimaakunnallisesti
Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät‐Hämeen alueilta. Kotkan Hovinsaaren biovoimalaitos käyttää energialähteenä teollisuuden sivutuotteita, metsäperäisiä polttoaineita,
kierrätyspolttoainetta sekä tarpeen mukaan turvetta. Nämä kerätään Etelä‐ ja osittain Pohjois‐Kymenlaaksosta.
Muut maakuntakaavassa varattavat energiahuollon alueet ovat Kouvolan maakaasukeskus sekä Korian ja Kymin muuntoasemat.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueiden toteuttamisesta vastaavat kunnat ja alueelliset organisaatiot, joiden tarpeisiin alue on varattu.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Korkeakosken jätteenpolttolaitos

Jätteenpolttolaitos.
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Kouvolan maakaasuasema

Maakaasuasema.

Hovinsaaren voimalaitos

Voimalaitos.

Kymin muuntoasema

Muuntoasema.

Korian muuntoasema

Muuntoasema.

tv

TUULIVOIMALOIDEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoitusalueet.

Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huomioon puolustusvoimien
toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä puolustusvoimien lausunto, b) ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten
vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin.
Rakentamismääräys:
Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään tuulivoimaloiden sijoittamista ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Maakuntakaavassa esitettävät maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoituspaikat perustuvat 2011 valmistuneeseen Kymenlaakson tuulivoimaselvitykseen ja sen tueksi laadittuun
erillisraporttiin: Tuulivoima‐alueiden rajausten perustelut (Kymenlaakson liitto 2012). Maakuntakaavassa osoitetaan vähintään viiden tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavat alueet.
Muiden mahdollisten tuulivoimaloiden sijoittumista ohjataan koko kaava‐aluetta koskevalla suunnittelumääräyksellä.
Maankäyttö‐ ja rakennuslain 33.1 §:n mukainen rakentamisrajoitus koskee maakuntakaavassa mm. liikenteen ja teknisen huollon verkostoja ja alueita varten osoitettuja alueita.
Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Tämän mukaisesti maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueille on annettu kaavamääräys, jonka
mukaan tuulivoimaloiden alueita ei koske MRL:n 33.1 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Maakuntakaavassa on katsottu, ettei rakentamisrajoitus ole tarpeen tuulivoimaloiden 160
alueilla seuraavista syistä: 1) Tuulivoimaloiden alueiksi on varattu useita laajoja alueita, jotka tarjoavat
vaihtoehtoisia voimaloiden toteuttamismahdollisuuksia. Rakentamisrajoituksen ulottaminen koskemaan kaikkia alueita kokonaisuutena olisi mahdollisesti kohtuutonta. 2) Tuulivoimaloiden
alueiksi on lähtökohtaisesti valittu alueita, jotka eivät etäisyyden ja muiden ominaisuuksienperusteella sovellu rakentamisalueiksi. 3) Rakentamisrajoituksen merkitys korostuu
rakentamispaineen alaisilla alueilla, joita tuulivoimaloiden alueet eivät ole.

Maakuntakaavassa on katsottu, ettei rakentamisrajoitus ole tarpeen tuulivoimaloiden alueilla seuraavista syistä: 1) Tuulivoimaloiden alueiksi on varattu useita laajoja alueita, jotka tarjoavat
vaihtoehtoisia voimaloiden toteuttamismahdollisuuksia. Rakentamisrajoituksen ulottaminen koskemaan kaikkia alueita kokonaisuutena olisi mahdollisesti kohtuutonta. 2) Tuulivoimaloiden
alueiksi on lähtökohtaisesti valittu alueita, jotka eivät etäisyyden ja muiden ominaisuuksienperusteella sovellu rakentamisalueiksi. 3) Rakentamisrajoituksen merkitys korostuu
rakentamispaineen alaisilla alueilla, joita tuulivoimaloiden alueet eivät ole.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Tillolan tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Ylimaakunnallisesti merkittävät ulkoilureitit
(patikointireitit) ja Kuusankosken itäpuolen metsäalueet, Valtakunnallisesti arvokas maisema‐alue: Iitin kirkonkylä, Tillolan
taistelupaikka, Valtakunnallisesti arvokas moreenialue: Saunakankagas, 2E‐luokan pohjavesialue: Miehonkangas.

Kylmänojanvuori ‐ Korkeamäki tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Tuulivoima‐alueen läheisyyden loma‐asutus,
Vuolenkoski‐Mankalan maisema‐alue, Haukkavuoren kallioalue, Huuhkaimenvuoren kallioalue, Aittakallion kallioalue.

Korvenmäki ‐ Paljaankallionmäet tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Tuulivoima‐alueen läheisyyden loma‐asutus
ja linnusto. Kalasääsken pesäpaikat sekä ylimaakunnallinen patikointireitti.

Karvatsuonmäki ‐ Lintojanvuori tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Tuulivoima‐alueen läheisyyden
(loma‐)asutus, Natura 2000‐ohjelman kohde Somuranmäki, kalasääsken pesäpaikat, Valkealan kirkon ja kartanon muodostaman
kokonaisuuden valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja Utin lentoliikenteen lentoesterajoituspinnat.

Hulkkiankankaan tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Tuulivoima‐alueen läheisyyden asutus,
Natura 2000 ‐ohjelman kohde Onkamaanjärvi‐Haudansyvä, suurikokoisten petolintujen muuttoreitit ja puolustusvoimien
Vallanjärven ampuma‐ ja harjoitusalue.

Hallimajankankaan tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Tuulivoima‐alueen läheisyyden asutus,
Natura 2000 ‐ohjelman kohteet Leukaniemi‐Tyllinjärvi ja Tuorusjärvi, linnusto, lintujen lentoreitit ja suurikokoisten petolintujen
muuttoreitit.

Nälkäsuon tuulivoimaloiden alue

Maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden sijoitusalue. Alueen erityisominaisuudet: Kymijokilaakson valtakunnallisesti arvokas
maisema‐alue, lähiasutus, Natura 2000 ‐ohjelman kohde Rapakivenjärvi, suurikokoisten petolintujen muuttoreitit,
Etelä‐Kymenlaakson suovyöhykkeen sini‐viheryhteystarve, Härmäkankaan pohjavesialue, Kymin lentokentän ympäristön maa‐ ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta, puolustusvoimien ampuma‐ ja harjoitusalue sekä lentokentän
lentotoiminta.

Keltakankaan tuulivoimaloiden kohde

Tuulivoimaloiden alue. Alueen erityisominaisuudet: Ylimaakunnallinen patikointireitti sekä Sippolanjoen ja Summanjoen laaksojen
valtakunnallisesti arvokas maisema‐alue.
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valtakunnallisesti arvokas maisema‐alue.
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PÄÄSÄHKÖLINJA

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoon tarkoitetut merikaapeliyhteydet saaristokyliin ja saariston keskeisiin matkailukohteisiin.
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevat sähkölinjat, joiden kanssa yhteisiin johtokäytäviin voi sijoittaa rinnakkaisia linjoja. Poikkeuksena tästä maakuntakaavassa osoitetaan
Ahvenkoski‐Kymi 110 kV:n sähkölinjalle Valkmusan kansallispuiston kiertävä linjaus. Linjaus perustuu selvitykseen (Selvitys Ahvenkoski‐Kymi 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutuksista.
Kymenlaakson seutukaavaliitto 1990), jossa tutkittiin 400 kV:n voimajohdon linjauksen lisäksi mahdollisuutta siirtää 110 kV:n linjat pois kansallispuiston alueelta. Kokonaismaankäytön
kannalta edullisimmaksi selvityksessä todetaan kansallispuiston läpi kulkevien 110 kV:n linjojen siirtäminen samaan johtokäytävään kansallispuiston kiertävän 400 kV:n linjauksen kanssa 110
kV:N linjojen perusparannuksen yhteydessä.
Kymenlaakson suuret teollisuuslaitokset ovat syntyneet vesivoiman äärelle. Uudet teollisuuden sijaintipaikat edellyttävät sähköhuollolta suurta kapasiteettia ja toimitusvarmuutta.
Sähkönsiirtoon tarkoiteut merikaapeliyhteydet ovat tärkeitä saariston toiminnoille. Saariston huoltovarmuus lisää matkailun, vesiliikenteen, virkistyksen ja vapaa‐ajan asumisen
houkuttelevuutta ja turvallisuutta Itäisen Suomenlahden saaristoalueella.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Taavetti‐Orimattila pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Koria‐Lappeenranta pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Lepästensuo‐Miehikkälä pääsähkölinja

Pääsähkölinja.
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Selänpää‐Kullasvaara pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Valkeala‐Keltti pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Voikkaa‐Kuusaanniemi pääsähkölinjat

Pääsähkölinja, teollisuuden liittymä.

Koria‐Sulento pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Koria‐Juurikorpi pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Koria‐Lapinjärvi pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Isoaho‐Elimäki pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Rautakorpi‐Juurikorpi pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Mäntyharju‐Koria pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Pernoonkoski‐Mussalo pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Viipuri‐Pernoonkoski pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Länsikylä‐Siltakylä pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Laajakoski‐Korela pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Kyminlinna‐Vehkalahti pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Suur‐Miehikkälä‐Virojoki pääsähkölinja

Pääsähkölinja.
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Vehkjärvi‐Laurila pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Kirkonmaa‐Rankki sähkömerikaapeli

Sähkömerikaapeli.

Kuusinen‐Kuutsalo‐Kirkonmaa sähkömerikaapeli

Sähkömerikaapeli.

Kirkonmaa‐Haapasaari sähkömerikaapeli

Sähkömerikaapeli.

Pyötsaari‐Kuorsalo sähkömerikaapeli

sähkömerikaapeli.

Tammion sähkömerikaapeli

Sähkömerikaapeli.

Kyminlinna‐Kotka pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Kyminlinna‐Karhulanniemi pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Korkeakoski‐Kierikkala pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Vehkjärvi‐Vehkalahti pääsähkölinja

Pääsähkölinja.

Perähaka‐Jussila

Pääsähkölinja.

Kymi‐Summa

Pääsähkölinja.

Lähimmäissuo‐Kivenmäki

Pääsähkölinja.

Vehkalahti‐Salmenkylä

Pääsähkölinja.
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Kaunissaaren sähkömerikaapeli
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Sähkömerikaapeli.

PÄÄSÄHKÖLINJA, UUSI TAI KEHITETTÄVÄ

Merkinnällä osoitetaan uudet tai kehitettävät 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Merkinnällä osoitetaan uudet tai kehitettävät sähkönsiirtoon tarkoitetut merikaapeliyhteydet saaristokyliin ja
saariston keskeisiin matkailukohteisiin. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Aluekohteinen suunnittelusuositus:
Pyhtään Lövsundetin ylittävän sähköjohdon merikaapelointi avaisi purjeveneliikenteelle väylän keskeisten matkailukohteiden ja Keihässalmen sataman välille.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Uusina sähkölinjoina osoitetaan välin Laurila‐Virojoki 110 kV:n voimajohdot siltä osin kuin ne sijoittuvat uusiin johtokäytäviin.
Sähkönsiirtoon tarkoiteut merikaapeliyhteydet ovat tärkeitä saariston toiminnoille. Saariston huoltovarmuus lisää matkailun, vesiliikenteen, virkistyksen ja vapaa‐ajan asumisen
houkuttelevuutta ja turvallisuutta Itäisen Suomenlahden saaristoalueella. Uutena merikaapelina osoitetaan Pyhtään Lövsundetin ylittävä sähköjohto.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Laurila‐Virojoki uusi pääsähkölinja

Uusi pääsähkölinja

Lövsundetin kehitettävä sähkömerikaapeli

Kehitettävä sähkömerikaapeli.
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PÄÄSÄHKÖLINJAN YHTEYSTARVE
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Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoverkoston yhteystarpeet.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan yhteystarvevaraus 110 kV voimajohdolle Suur‐Miehikkälä ‐ Virojoki pääsähkölinjalta Vaalimaalle moottoritietä mukaillen.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Vaalimaan pääsähkölinjan yhteystarve

k

Lepästensuo‐Virojoki pääsähkölinjalta yhteystarve Vaalimaalle moottoritietä myötäillen.

PÄÄKAASULINJA

Merkinnällä osoitetaan korkeapaineiset maakaasuputket. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevat kaasulinjat.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien
suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
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huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.

Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Taavetti‐Orimattila pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Kouvola‐Korpela pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Kouvolan taajama‐alueen pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Myllykosken pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Kouvola‐Kotka pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Inkeroisten pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Kotkan taajama‐alueen pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Suulisniemi‐Summa pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Haminan taajama‐alueen pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Hamina‐Virojoki pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

Harjun pääkaasulinja

Pääkaasulinja.

vj

PÄÄVESIJOHTO

Merkinnällä osoitetaan runkovesijohdot. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
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Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa tai rakenteilla olevat vesihuollon runkolinjat.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Kuivala‐Tavastila päävesijohto

Päävesijohto.

Tavastila‐Rankki päävesijohto

Päävesijohto.

Tavastila‐Hamina päävesijohto

Päävesijohto.

Pyhtään kirkonkylä ‐ Kotka päävesijohto

Päävesijohto.

Hovinsaari‐Kuutsalo päävesijohto

Päävesijohto.

Hamina‐Virojoki päävesijohto

Päävesijohto.

Oravala‐Hevosoja päävesijohto

Päävesijohto.

Utti‐Jaala päävesijohto

Päävesijohto.
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Utti‐Elimäki päävesijohto

Päävesijohto.

Koria‐Kausala päävesijohto

Päävesijohto.

Rankki‐Haapasaari päävesijohto

Päävesijohto.

Virojoki‐Miehikkälä päävesijohto

Päävesijohto.

Kouvola‐Kotka päävesijohdon rinnakkaislinja

Päävesijohdon rinnakkaislinja.
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SIIRTOVIEMÄRI

Merkinnällä osoitetaan siirtoviemärien linjat. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:
Ei kaavamääräyksiä.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa osoitetaan olemassa olevat siirtoviemärit.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Teknisen huollon johdot toteutuvat taajamien ulkopuolella erillisen linjaus‐ ja yksityiskohtaisempien suunnitelmien pohjalta. Toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset vesi‐, energia‐ ym.
huollosta vastaavat yhtiöt. Toteuttamisen vaatimien alueiden käyttöoikeuksien hankinta tapahtuu vapaaehtoisin neuvotteluin tai lunastusmenettelyllä.
Merkintää on käytetty seuraavissa kohteissa:
Hamina‐Virojoki siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Jaala‐Mäkikylä siirtoviemäri

Siirtoviemäri.
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Oravala‐Tuohikotti siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Miehikkälä‐Virolahti siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Pyhtään kirkonkylä ‐ Mussalo siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Mäkikylä‐Kyminsuu siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Elimäki‐Mäkikylä siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Kouvola‐Kaipiainen siirtoviemäri

Siirtoviemäri.

Hamina‐Mussalo siirtoviemäri

Siirtoviemäri.
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