
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040

Luonnosvaiheen vaikutusten arvionti



2 

Sisällys 

1. Vaikutusten arviointi ..................................................................................................................................................................................................... 5 

1.1 Vaikutusalue ............................................................................................................................................................................................................ 6 

2. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi aihealueittain .................................................................................................................................................. 7 

2.1 Maakuntakaava-alue ............................................................................................................................................................................................... 8 

2.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne .................................................................................................................................................................................. 13 

2.3 Rakennettu kulttuuriperintö ................................................................................................................................................................................. 35 

2.4 Luonnonperintö ..................................................................................................................................................................................................... 39 

2.5 Luonnonvarat ........................................................................................................................................................................................................ 44 

2.6 Virkistys ................................................................................................................................................................................................................. 48 

2.7 Liikenne ................................................................................................................................................................................................................. 52 

2.8 Tekninen huolto .................................................................................................................................................................................................... 66 

3. Vaikutukset Natura 2000 -ohjelman alueisiin ja kohteisiin ......................................................................................................................................... 74 

4. Maakuntakaavan yhteis- ja kokonaisvaikutukset ........................................................................................................................................................ 78 

4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ..................................................................................................................................................... 78 

4.2 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja elinympäristöön ........................................................................................................................ 79 

4.3 Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen ............................................................................................................................. 81 

4.4 Vaikutukset luontoon ja ympäristöön ................................................................................................................................................................... 82 

4.5 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön ........................................................................................................ 84 

4.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään .......................................................................................................................................................... 86 

4.7. Tavoitteiden toteutuminen .................................................................................................................................................................................. 89 



3 

4.8 Yhteenveto kaavan merkittävimmistä yhteis- ja kokonaisvaikutuksista............................................................................................................... 98 

5. Kielteisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen ........................................................................................................................................... 102 

6. Vaikutusten arvioinnissa käytetty kirjallisuus ........................................................................................................................................................... 103 



4 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheen vaikutusten arviointi 
22.8.2018 



5 

1. Vaikutusten arviointi

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on toteutettu erillisasiakirjana Kymenlaakson maakuntakaava 2040 – Luonnosvaiheen vaikutusten arvi-
ointi. Maakuntakaavassa osoitetaan vuoteen 2040 ulottuva seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä maankäyttö. Pitkän 
aikavälin, ja usein ristiriitaisiakin alueidenkäyttötarpeita ratkaisevan, alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen vuoksi kaavan vaikutukset on 
selvitettävä riittävässä määrin. Tähän edellyttävät maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), 
jotka ohjaavat maakuntakaavan vaikutusten arvioinnin toteuttamista. Vaikutusten arvioinnin teon ohjeena on käytetty Ympäristöministeriön 
opasta ”Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa” (2002). Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vai-
kutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen 
vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilli-
set vaikutukset.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Kaavan laadinnassa on selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutuksia, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.  Selvitykset täytyy tehdä koko siltä alueelta, jolla kaavalla 
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten selvittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä 
päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä mahdollisuuksista lieventää haitallisia vaikutuksia. Arvioin-
nin tärkeimpänä tehtävänä on tukea kaavaratkaisujen valmistelua ja valintaa.   

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on jatkuva prosessi, joka on lähtenyt liikkeelle osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Siinä on 
esitetty, miten vaikutusten arviointi kaavassa järjestetään. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen vaikutusten arviointi on toteutettu Kymen-
laakson Liiton sisäisenä arviointina. Vaikutusten arviointi perustuu lukuisiin tausta-aineistoihin, joita on tehty sekä Kymenlaakson Liiton sisäisenä 
työnä, että ulkopuolisten konsulttien toimesta. Arvioinnissa on lisäksi käytetty hyväksi aiempien maakuntakaavojen vaikutusten arviointia. Kes-
keinen arvioinnin menetelmä on voimassa olevien ja uuden maakuntakaavan päällekkäisanalyysi.  

Vaikutusten arviointi on tehty siinä laajuudessa kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 28 §). Vaikutusten arvi-
ointi on tehty merkintäkohtaisesti, yhteis- ja kokonaisvaikutusten osalta ja suhteessa kaavalle asetettuihin tavoitteisiin. Merkintäkohtaisessa 
arvioinnissa on niputettu yhteen saman kaltaisia teemoja siten, että esimerkiksi kauppaan liittyvät merkinnät muodostavat yhden arvioitavan 
kokonaisuuden. Suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 
mukaisesti. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa on arvioitu kaavan vaikutuksia suhteessa Kymenlaakso-ohjelmaan 2018-2021 sekä muihin 
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keskeisiin maakunnallisiin strategioihin ja ohjelmiin. Maakuntakaavan vaikutukset Natura 2000 -ohjelman alueisiin ja kohteisiin sekä yhteis- ja 
kokonaisvaikutukset Natura 2000 -ohjelman verkostoon on arvioitu. 
 
1.1 Vaikutusalue 
 
Vaikutusalue voi olla hallinnollinen alue kuten maakunta, seutukunta ja kunta tai toiminnallinen alue kuten työssäkäyntialue, tai ympäristöko-
konaisuus kuten valuma-alue, tai edellisten yhdistelmä. Aluevaraukset maakunnan rajalla vaikuttavat usein naapurimaakuntiin. Samoin merkit-
tävät alueidenkäyttömuutokset muualla maakuntakaava-alueella saattavat aiheuttaa olennaisia vaikutuksia (MRL 895/1999). Kymenlaakson 
kokonaismaakuntakaava on laadittu koko Kymenlaakson alueelle Iittiä lukuun ottamatta. Kaavan vaikutusalueena ovat Kymenlaakson kunnat 
sekä ne ympäröivät alueet, joihin kaavaratkaisut vaikuttavat. Kymenlaaksossa on seitsemän kuntaa, mutta Iitti tulee siirtymään Päijät-Hämee-
seen. Iitti on ollut mukana maakuntakaavan tarkastelualueena, mutta ei varsinaisena suunnittelualueena. Iitin kohdalta ei ole noussut esiin 
mitään kriittisiä maankäytön kysymyksiä. Välittömät vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti Kymenlaakson maakunnan alueelle. Vaikutukset koh-
distuvat ja tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla (yleis- ja asemakaava). Kymenlaakson maakuntakaava aiheuttaa myös maa-
kuntarajat ylittäviä vaikutuksia ja osin valtakunnallisen tason vaikutuksia. Aiheesta on laadittu erillisselvitys Kymenlaakson ylimaakunnalliset 
kohteet (2017). 
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Kuva 1. Maakuntakaavan vaikutusalue 
 

2. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi aihealueittain 
 

Arviointi on suoritettu taulukkomuodossa käyttämällä indikaattoreina liikennevaloista tuttuja vihreää, keltaista ja punaista väriä. Vihreä väri 
tarkoittaa positiivinen/parantavaa vaikutusta, keltainen neutraalia vaikutusta ja punainen negatiivinen/heikentävää vaikutusta. Ensin 
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arvioidaan koko maakuntakaava-aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Tämän jälkeen vaikutukset arvioidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen, 
rakennetun kulttuuriperinnön, luonnonperinnön, luonnonvarojen, virkistyksen, liikenteen ja teknisen huollon merkintöjen osalta. 

 
2.1 Maakuntakaava-alue 

 
Maakuntakaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluvat vuoden 2019 alusta Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja 
Virolahden kunnat. 
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 

 
1 KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET 
 
Liittyen seuraaviin aihekokonaisuuksiin: 1. tulvariskin huomioon ottaminen, 2. rakentamiselta vapaan rantaviivan säästäminen, 3. uusiutuvan 
energian edellytykset, 4. tuulivoimaloiden sijoittaminen, 5. vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymisen edellytykset, 6. vähittäiskaupan suur-
yksiköiden mitoitus, 7. Natura 2000 -verkostoon kuuluvien tai ehdottamien alueiden huomiointi ja 8. tunnettujen muinaisjäännösten huomi-
ointi. 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Tulvariskin huomioon ottaminen asettaa reunaehtoja maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen sekä merkittävien yh-
teiskunnan toimintojen sijoitteluun erityisesti Kymijoen tulvaherkillä alueilla sekä rannikolla ja saaristossa. Näillä alueilla on 
otettava huomioon tulvariski, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä alapuolella. Myös muiden vesistöjen 
suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava tulvaherkkyys. 
 

• Samoin reunaehtoja asettaa keskeinen periaate yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä vesistöjen lä-
heisyydessä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee olla keskeisenä periaatteena yhtenäisen rakentamattoman rantavii-
van säästäminen vesistöjen läheisyydessä. Määräyksen ansiosta turvataan yleiset virkistysmahdollisuudet, monipuolinen 
elinympäristö ja pääsy rannikon saaristoihin sekä rantautumispaikat. 

 
• 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 
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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. 
Suunnittelumääräys vaikuttaa alue- ja yhdyskuntarakenteeseen siten, että maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa 
on yksityiskohtaisemmalla tasolla huomioitava asia toimintojen sijoittelussa myös Natura 2000 -ohjelman alueiden 
ulkopuolella. 

 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset.  Ajantasainen tieto on tar-

kistettava museoviranomaiselta. Suunnittelumääräys vaikuttaa siten, että maankäyttöä ei voi lähtökohtaisesti ohjata mui-
naisjäännösalueille. 

 
• Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 

taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. 
Kyseinen suunnittelumääräys sulkee lähtökohtaisesti pois tuulivoiman sijoittumisen lähelle asutusta sekä sen mahdolliset 
häiriövaikutukset ja epäedulliset terveysvaikutukset. 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. Kyseinen 
suunnittelumääräys takaa sen, ettei tuulivoiman sijoittaminen aiheuta alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta ristiriitoja 
muiden maankäyttömuotojen kanssa. 

 
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus on muuttunut lakimuutosten vuoksi siten, että kokoraja on nostettu 2000 

kerrosneliömetristä 4000 kerrosneliömetriin. Sen seurauksena maakuntakaavan ohjausvaikutus on heikentynyt erityisesti 
päivittäistavarakaupan osalta. Tämä saattaa aiheuttaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisesta seuraavia haitallisia 
vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteelle. Asia tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Tulvariskin huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa erityisesti Kymijoen tulvaherkillä alueilla 
sekä rannikolla ja saaristossa on ihmisten elinolojen turvallisuutta edistävää.  

 
• Keskeinen periaate yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä vesistöjen läheisyydessä turvaa viihtyisän 

sekä monipuolisen elinympäristön ja ihmisten yleisten virkistysmahdollisuuksien säästymistä. Suunnittelumääräys edistää 
mahdollisuutta kulkea rannikon saaristoihin ja hyödyntää rantautumispaikkoja. 
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• Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 
taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. 
Kyseinen suunnittelumääräys sulkee lähtökohtaisesti pois tuulivoiman sijoittumisen lähelle asutusta sekä sen mahdolliset 
häiriövaikutukset ja epäedulliset terveysvaikutukset. 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. Suunnittelumääräys 
turvaa sen, ettei lähtökohtaisesti pitäisi aiheutua haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja elinympäristöön. 

 
• 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. 
Suunnittelumääräys tukee välillisesti hyvää ja viihtyisää elinympäristöä.  

 
• Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjes-

telmien käyttöön. Suunnittelumääräys mahdollistaa terveellisen elinympäristön muodostumista, koska uusiutuvan ener-
gian käytöllä saadaan vähennettyä päästöjä. Tavoite on linjassa maakunnallisten ja kansallisten ilmasto- ja energiastrategi-
oiden kanssa. 

 
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus on muuttunut lakimuutosten vuoksi siten, että kokoraja on nostettu 2000 

kerrosneliömetristä 4000 kerrosneliömetriin. Sen seurauksena maakuntakaavan ohjausvaikutus on heikentynyt erityisesti 
päivittäistavarakaupan osalta. Tämä saattaa aiheuttaa ihmisten elinoloihin heikennystä, mikäli suuryksiköt eivät sijoittuisi 
optimaalisesti kestävillä liikkumismuodoilla saavutettaville paikoille. Asia tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• 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. Tällä 
suunnittelumääräyksellä voi olla vaikutusta esimerkiksi liikenneväylien linjaamiseen Natura - ohjelman alueiden 
ulkopuolella. Samoin vaikuttaa suunnittelumääräys ottaa huomioon tunnetut muinaisjäännökset. 
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• Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 
taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. 
Kyseinen suunnittelumääräys sulkee lähtökohtaisesti pois tuulivoiman sijoittumisen lähelle asutusta sekä sen mahdolliset 
häiriövaikutukset ja epäedulliset terveysvaikutukset. 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.  Suunnittelumääräys 
edistää teknisen huollon tehokkuutta tuulivoimatuotannon osalta, koska voimaloiden sijoittelu tapahtuu keskitetysti. 

 
• Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjes-

telmien käyttöön. Suunnittelumääräys edistää teknisen huollon kehittämistä entistä ekotehokkaampaan suuntaan. 
 
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus on muuttunut lakimuutosten vuoksi siten, että kokoraja on nostettu 2000 

kerrosneliömetristä 4000 kerrosneliömetriin. Sen seurauksena maakuntakaavan ohjausvaikutus on heikentynyt erityisesti 
päivittäistavarakaupan osalta, mikä saattaa aiheuttaa tarpeetonta liikennemäärien kasvua, jos suuryksiköitä sijoitetaan 
liikenteellisesti epäedullisiin paikkoihin irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Tällöin aiheutuisi lisäksi 
suurempia teknisen huollon kustannuksia. Nämä asiat tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• 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. Tällä 
suunnittelumääräyksellä on erittäin positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä siihen sopeutumisessa.  

 
• Keskeinen periaate yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä vesistöjen läheisyydessä vaalii luonnon mo-

nimuotoisuutta ja säästää kasvillisuutta sekä maa- ja kallioperää rakentamiselta. 
 
• Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjes-

telmien käyttöön. Suunnittelumääräys edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä siihen sopeutumista ja on linjassa 
sekä maakunnallisen että kansallisen ilmasto- ja energiastrategian kanssa. 
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• Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle joki-
alueilla. Suunnittelumääräys on todella oleellinen erityisesti Kymijoen vaelluskalakannan ennallistamispyrkimyksessä. 
Tämä tarkoittaa kalojen nousuesteiden poistoa ja muita joen kunnostustoimenpiteitä kuten soraistuksia. Hyöty kohdistuu 
Kymijoen lisäksi myös muihin pienempiin jokiin kuten Vehkajokeen ja Urpalanjokeen, joissa on samankaltaisia ennallista-
mistarpeita. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Keskeinen periaate yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä vesistöjen läheisyydessä vaalii maisema-ar-
voja ja yhä vähemmäksi käyviä vapaita rantoja. 

 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset.  Ajantasainen tieto on tar-

kistettava museoviranomaiselta. Suunnittelumääräys vaikuttaa positiivisesti kulttuuriperinnön huomioon ottamiseen ja 
suojelemiseen. 

 
• Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 

taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. 
Kyseinen suunnittelumääräys sulkee lähtökohtaisesti pois tuulivoiman sijoittumisen lähelle asutusta sekä sen mahdolliset 
häiriövaikutukset ja epäedulliset terveysvaikutukset. 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. Kyseinen 
suunnittelumääräys turvaa maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden säilymisen sellaisenaan kuin ne ovat.  

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle joki-
alueilla. Suunnittelumääräys luo elinkeinoelämälle mahdollisuuksia muun muassa luonto-/kalastusmatkailun kehittämi-
seen oheispalveluineen. 
 

• Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle joki-
alueilla. Suunnittelumääräys aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, kun kalojen vaellusesteitä puretaan ja tehdään muita joen 
kunnostustoimenpiteitä. Useimmilla voimalaitosyhtiöillä ei ole kuitenkaan nykyisen kalatalousvelvoitteen puitteissa suoraa 
velvoitetta rakentaa kalateitä ja lupaehdot ovat hyvin vanhoja.  
 

• Tulvariskin huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa erityisesti Kymijoen tulvaherkillä alueilla 
sekä rannikolla ja saaristossa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 
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• Yleinen periaate yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä vesistöjen läheisyydessä palvelee myös elinkei-
noelämää. Vapaiden rantojen säästäminen tukee yleisen virkistyksen ja luontomatkailun edellytyksiä.  

 
• 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. Tällä 
suunnittelumääräyksellä on elinkeinoelämän toiminnalle negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Natura -ohjelman alueiden 
ulkopuoliselle metsien käytölle aiheutuu rajoituksia. 

 
• Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjes-

telmien käyttöön. Suunnittelumääräys edistää elinkeinoelämän mahdollisuuksia luoda uudenlaisia ratkaisuja ja innovaati-
oita tavoitteen ympärille. 

 
• Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille 

taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. 
Kyseinen suunnittelumääräys sulkee lähtökohtaisesti pois tuulivoiman sijoittumisen lähelle asutusta sekä sen mahdolliset 
häiriövaikutukset ja epäedulliset terveysvaikutukset. 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. 
Suunnittelumääräyksen mukaisesti tuulivoimalat keskitetään tietyille alueilla, mikä on taloudellisesta näkökulmasta 
kustannustehokas toimintatapa. 

 
2.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne 

 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 

 
2 TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A) 
3 KEHITETTÄVÄ JA TIIVISTETTÄVÄ KAUPUNKIALUE (akt) 
4 TAAJAMATOIMINTOJEN RESERVIALUE (ar) 
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5 KYLÄ (at) 
6 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (C, c) 
 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnitteen (2017) mukaan väestömäärä tulee laskemaan huomattavasti vuoteen 2040 mennessä, mikä on 
huomioitava maakuntakaavassa. Ratkaisuissa on huomioitu tulevat tarpeet ja epävarmuustekijät kuten esimerkiksi Venäjän tilanteen muutok-
set. Kaavaratkaisu mahdollistaa yhdyskuntarakenteen täydentävän kasvun ja perustuu nykyisen alue- ja yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön 
ja eheyttämiseen. Uutena merkintänä osoitetaan taajamatoimintojen reservialue Kotkan Hietasen satamaan ja Kouvolan Valkealaan. Niiden 
avulla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin suunnitella otettavaksi vaiheittain käyttöön uusia asuinalueita. Taajamatoimintojen 
sekä keskustatoimintojen alueet on tarkistettu ja rajauksia hieman muokattu pohjautuen YKR- ja UrbanZone-aineistoihin sekä yleiskaavoihin. 
Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa on esitetty uudella kaavamerkinnällä kehitettävät ja tiivistettävät kaupunkialueet. Aiemmin käytössä ollut 
kaupunkikehittämisen kohdealue -merkintä poistuu. Keskustatoimintojen alueiden kohdalla ei esitetä enää rakennetun kulttuuriympäristön 
suojeluun liittynyttä merkintätapaa C/s. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat nyt kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkinnän alla ja sen lisäksi maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita 
ohjataan suunnittelumääräyksellä. Maakuntakaavassa korostuu strategisuus, minkä myötä kylämerkintöjä on vähennetty. Näistä vain aidosti 
maakunnallisesti merkittävät huomioidaan. 

 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue mahdollistaa kestävän ja ekotehokkaan sekä monipuolisen yhdyskuntarakenteen 
muodostumisen. Alueilla tukeudutaan tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Alueet ovat keskusta-alu-
eiden ulkopuolella, mutta ne liittyvät suoraan kaupunkikeskustoihin ja tukevat keskustojen kehittämistä. Merkintä edistää 
Kouvola–Kuusaankoski–Koria -kolmion kehittymistä muodostaen Pohjois-Kymenlaakson maakuntakeskuksen ytimen. Kot-
kassa merkintää on käytetty nauhamaisella vyöhykkeellä joukkoliikenteen keskeisen kehittämiskäytävän varrella väleillä 
Kotkansaari–Jylppy–Karhula ja Mussalo–Karhuvuori–Metsola. Tämä mahdollistaan rengasmaisen kaupunkikehittämisen 
mahdollisuudet muun muassa joukkoliikenteelle. Haminassa puolestaan kehitettäväksi ja tiivistettäväksi alueeksi on 
osoitettu keskustaan tukeutuvat alueet länsipuolella Ruissalo-Poitsila sekä itäpuolella Alakaupunki-Tallinmäki. 
Kaupunkialueiden osakeskusten välille muodostuu rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia. 
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• Taajamatoimintojen reservialue Kotkan Hietasen alueella varaa mahdollisuuden yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, mi-

käli Hietasen satamatoiminnot alueella loppuvat. Kaavamerkinnällä varaudutaan tilanteeseen, jossa satamatoiminnot mah-
dollisesti keskittyvät Kotkassa Mussalon satamaan. Sijainti on keskeisellä paikalla Kotkan taajamarakenteessa Kotkansaaren 
ja Karhulan keskustojen välissä ja hyvin saavutettavissa eri liikennemuodoilla. 
 

• Taajamatoimintojen reservialue Kouvolan Valkealassa on melko löyhästi kiinni olemassa olevassa taajamarakenteessa, 
joten sillä olisi toteutuessaan hajauttavaa vaikutusta. Kyseessä on kuitenkin pitkän aikavälin varautuminen mahdolliseen 
tarpeeseen muodostaa uusi taajamatoimintojen alue. Toteutuminen perustuu vaiheistamiseen eli, mikäli olemassa olevat 
taajama-alueet täyttyvät asumisesta, niin sen jälkeen reservialue olisi mahdollista suunnitella käyttöä varten. 

 
• Taajamatoimintojen alueiden rajauksia on tarkistettu. Rajauksien tarkennuksella vastaamaan nykyistä tilannetta on myön-

teisiä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Taajamatoimintojen alueet tukevat alue- ja yhdyskuntarakenteen ehey-
tymistä. Suunnittelumääräys edellyttää, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää 
yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.   
 

• Kylä-kohdemerkinnällä edistetään kylien elinvoimaisuutta. Maaseutualueilla kylä-kohdemerkintä ei estä muiden kylämäis-
ten alueiden kehittämismahdollisuuksia. 

 
• Keskustatoimintojen alueita on laajennettu sekä Kotkassa (Kotkansaari ja Karhula), Kouvolassa että Haminassa. Tällä ei ole 

kuitenkaan negatiivisia vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, koska kyseessä ovat tiiviit ja hyvin saavutettavat ko-
konaisuudet. Merkintä myös mahdollistaa palvelujen säilymisen ja kehittymisen keskusta-alueella. Suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen käytön suunnittelussa tulee huolehtia kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huo-
mioiden. Haminassa keskusta laajentuu Tervasaareen ja syntyy yhteys meren rantaan saakka, mikä muodostaa toiminnal-
lisesti sekä rakenteellisesti yhtenäisempää yhdyskuntarakennetta ja avaa uusia kehitysmahdollisuuksia. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Olemassa oleviin taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueisiin tukeutuminen vaikuttaa ihmisten elinoloihin, ter-
veyteen ja elinympäristöön myönteisesti. Palvelut ovat helposti saavutettavissa, mikä lisää arjen sujuvuutta. Taajamatoi-
mintojen alueen suunnittelumääräys velvoittaa huolehtimaan alueen käytön suunnittelussa kestävän liikkumisen toiminta-
edellytyksistä ja viihtyisyyden vahvistamisesta. Lisäksi 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. Keskustatoimintojen alueen 
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suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa tulee huolehtia kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä 
eri liikkumismuodot huomioiden. Huomiota tulee kiinnittää alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan ta-
sapainoisuuteen.  

 
• Kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä edistää asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden, joukkoliiken-

teen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämismahdollisuuksia keskusten sisällä ja välillä. Näiden kautta kohdistuu merkittävän 
positiivisia vaikutuksia elinoloihin, terveyteen ja elinympäristöön. Merkintä ei aiheuta haitallisia vaikutuksia myöskään vir-
kistysmahdollisuuksilla, koska se täydentää taajamatointojen alueita. Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen 
mukaan 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 taajamaraken-
teen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riit-
tävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hule-
vesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 

 
• Taajamatoimintojen reservialue mahdollistaa merellisen asuinympäristön rakentamisen aivan Kotkansaaren tuntumaan, 

mikäli Hietasen sataman nykyiset toiminnot joskus lakkaavat. Kouvolan Valkealan reservialue sijaitsee puolestaan lähellä 
Rapojärveä ja virkistysalueen äärellä.  

 
• Kylä-kohdemerkinnällä edistetään kylien elinvoimaisuutta. Kaava korostaa niiden kylien arvoa, joissa on olemassa olevia 

peruspalveluja ja riittävän suuri asutuspohja. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa rakentaminen ja muu 
maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että kylän omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu. Tällä on positiivisia vai-
kutuksia ihmisille. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Taajamatoimintojen alueet ja keskustatoimintojen alueet tukeutuvat nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, joten 
liikennemäärät pysyvät suhteellisen samana. Taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräys velvoittaa huolehtimaan alu-
een käytön suunnittelussa kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä, mikä voi vähentää yksityisautoilua. Teknisen huol-
lon tehokkuus voi parantua, koska suunnittelumääräys velvoittaa edistämään yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanai-
sesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi 
hahmottuvaksi keskukseksi. 

 
• Kehitettävän ja tiivistettävän alueen merkintä voi johtaa yksityisautoilun vähentymiseen Kotkassa, Kouvolassa ja Hami-

nassa, jos kestävien liikkumismuotojen edellytykset kehittyvät tavoiteltuun suuntaan. Suunnittelumääräyksen mukaisesti 
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joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämismahdollisuuksia tulee edistää. Raide- ja joukkoliikenteen mahdolli-
suudet parantuvat myös eri maakunnan keskusten välillä. Liikenneverkon ja kunnallistekniikan kustannukset vähentyvät, 
kun suurempi väestömäärä keskittyy pienemmälle alueelle.  

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Keskustatoimintojen alueiden laajentaminen voi aiheuttaa muutoksia luontoon ja ympäristöön esimerkiksi kasvillisuus-
peitteen pienenemisenä, pinnoitettavan maa-alan kasvuna ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisenä. Nämä ratkais-
taan kuitenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja heikennyksiä syntyy, jos asioita ei huomioida riittävästi niissä. Merkinnän 
suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hal-
lintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Haminassa keskustatoimintojen alue esitetään aivan kiinni Natura 2000 -ohjelman alu-
eeseen, joka on huomioitava tarkasti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 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. 

 
• Taajamatoimintojen alueet vaikuttavat positiivisesti luontoon ja ympäristöön, vaikka useat niistä rajautuvatkin Natura 

2000 -ohjelman alueisiin. Positiivisen vaikutuksen takaavat suunnittelumääräykset. Niiden mukaisesti yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimaisuus 
ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan.  Taajama-alueita laajen-
nettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhte-
näisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysrei-
tistöjen jatkuvuus. Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hule-
vesitulvien ehkäisyyn.  

 
• Kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä voi edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutu-

mista, koska se luo mahdollisuuksia kestäville liikkumismuodoille ja tiiviille asumiselle. Merkintä edistää kansallisen energia- 
ja ilmastostrategian tavoitteita, jossa peräänkuulutetaan muun muassa tiivistä kestävän liikkumisen mahdollistavaa yhdys-
kuntarakennetta. Myös vesistölle aiheutuu positiivisia vaikutuksia, koska suunnittelumääräys velvoittaa kiinnittämään huo-
miota yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa hulevesien hallintaan ja hulevesien ehkäisyyn. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 

• Taajama- ja keskustatoimintojen alueilla sekä kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen sisällä maisema ja raken-
nettu ympäristö voivat muuttua. Mahdollinen kehittäminen ja tiivistäminen voivat lisätä rakennuskantaa. Kotkan (Kotkan-
saari ja Karhula), Kouvolan ja Haminan keskustatoimintojen sekä joidenkin taajamatoimintojen alueilla on kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkinnän alla rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Näihin 
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kulttuuriperin-
töön 

liittyvät arvot on huomioitava kaikilla kaavatasoilla siten, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ja rakennettu kulttuuriympäristö 2009). Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkinnän 
suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  
Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 
maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Tämä takaa positiiviset vaikutukset maisemaan, rakennettuun 
ympäristöön ja kulttuuriperintöön. Keskustatoimintojen alueen suunnittelumääräyksen mukaan erityistä huomiota tulee 
kiinnittää kaupunkikuvan kehittämiseen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. 

 
• Kylä-kohdemerkinnällä on positiivisia vaikutuksia kulttuuriperinnön vaalimiseen, koska suunnittelumääräyksen mukaan 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilymi-
nen. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Kymenlaakson yritystoiminnan toimintaedellytyksiä pyritään vahvistamaan. Tätä edesauttavat erityisesti merkinnät kes-
kustatoimintojen alue sekä kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue. Kaupunkikeskustojen kehittäminen ja niissä kaupal-
listen toimintojen keskittäminen parantavat kaupan toimintaedellytyksiä. Asiakasvirtojen keskittäminen olemassa olevien 
palvelujen yhteyteen mahdollistaa palveluvalikoiman laajentamisen matalalla riskillä sekä palvelutason noston. Keskusto-
jen kehittämisellä edistetään elinkeinojen monipuolistumista perinteisesti suurteollisuuspainotteisessa maakunnassa.  

 
• Elinkeinoelämä saa enemmän tarvitsemaansa houkuttelevaa ja viihtyisää asuinympäristöä varsinkin kehitettävän ja tiivis-

tettävän kaupunkialueen merkinnän myötä.  
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
7 RAJAPALVELUIDEN JA -KAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (rk) 
8 VÄHITTÄIS- JA RAJAKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (kma_r) 
9 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (kma) 
10 VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ (km) 
11 VÄHITTÄISKAUPAN MYYMÄLÄKESKITTYMÄ (kmk) 
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Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä-merkintä on tarkennettu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Se korvaa aiemmin käytössä 
olleen tilaa vaativan kaupan keskittymä (kmt) -merkinnän. Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä -merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti 
merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamiseen soveltuvia kaupan myymäläkeskittymiä, joiden saavutettavuus on hyvä. Tässäkin 
tavoitteena on varmistaa palvelurakenteen tasapainoinen kehitys. Vaalimaan alueella kaikki kaupan ratkaisut säilyvät ennallaan. Venäläisten 
ostosmatkailun merkityksestä ja tulevaisuuden näkymistä on tehty aiemmin (2012) lisäksi erillisselvitys yhdessä Etelä-Karjalan liiton kanssa. 

 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealue sekä vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue Vaalimaalla 
ovat erillään kaikesta muusta yhdyskuntarakenteesta, mutta alueen erityisasema perustuu Pietarin talousalueen läheisyy-
teen ja Venäjän kaupan, liikenteen ja matkailun kasvuun. Alueen rakentumisella ei arvioida olevan yhdyskuntarakennetta 
hajauttavaa merkitystä, koska alueen palvelutarjonnan kohderyhmänä ovat rajan yli kulkevat matkailijat ja alue on hyvin 
saavutettavissa E18-moottoritien varrella.  

 
• Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoittuvat olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen taajatoimintojen välittömään 

läheisyyteen ja teiden varrelle. Ne eivät siten hajauta alue- ja yhdyskuntarakennetta vaikkakin ovat keskustojen ulkopuo-
lella. Lisäksi suunnittelumääräyksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa on varmistettava, 
etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutettavuutta keskustoissa ja 
seudun muissa osissa. Kaupan laatu ei ole enää perusteena sijoitettaessa suuryksikkö keskusta-alueen ulkopuolelle, mutta 
palvelujen saavutettavuus on huomioitava.  

 
• Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet sijoittuvat Kouvolan, Kotkan Karhulan ja Haminan keskustatoimintojen alueen 

ulkopuolelle, mutta ovat erinomaisesti saavutettavissa, kiinni yhdyskuntarakenteessa ja pääteiden varsilla. Alue- ja yhdys-
kuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta ei ole. 

 
• Vähittäiskaupan myymäläkeskittymät on myös osoitettu hyvin saavutettaville paikoille olemassa olevaan rakenteeseen. 

Ne täydentävät ja ryhdittävät osaltaan osoitettavia alueita.  
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Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Kaikki kaupalliseen toimintaan keskittyvät merkinnät tukevat asukkaiden lähipalveluiden saatavuutta lukuun ottamatta 
Vaalimaata, jossa ei ole kuitenkaan asukkaita. Hyvä saavutettavuus mahdollistaa myös asioinnin kävellen ja pyöräillen tai 
joukkoliikenteellä, mikä tuo terveysvaikutuksia.  

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealueella sekä vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueella liiken-
nemäärät todennäköisesti kasvavat jonkin verran kaupallisen kehityksen edetessä sekä rajapalvelujen kehittyessä, ja sitä 
myöten liikennepäästöt sekä tieliikenneonnettomuuksien riski nousevat. Tämä on kuitenkin pitkälti riippuvaista venäläisten 
ostosmatkailijoiden ja muiden rajan ylittäjien määrän kehityksestä. 

 
• Vaalimaan alueen kehittyminen aiheuttaa kunnallisteknisiä kustannuksia. Muilta osin löytyy jo olemassa olevaa infraa. Uu-

den infrastruktuurin rakentamiseen liittyy myös riskitekijöitä. Alueen suunniteltu kehitys pohjautuu erittäin vahvasti venä-
läisten matkailijoiden varaan, eikä siihen liittyvistä kehitysnäkymistä ole täyttä varmuutta. Vaarana on, että Vaalimaan 
suunnitelmien toteutuksen jälkeen alue ei kiinnosta riittävässä määrin matkailijoita, jolloin on mahdollisesti muodostunut 
mittava määrä tappiollista infrastruktuuria. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Vaalimaan rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealue on merkintätapana kehittämisperiaatteellinen, mutta kaa-
varatkaisussa sen rajaus on osittain tärkeällä pohjavesialueella. Sen läheisyydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota poh-
javeden suojeluun. 

 
• Vähittäiskaupan suuryksikön soveltuva paikka on osoitettu Pyhtään Siltakylälle lähelle tärkeää pohjavesialuetta. Suuryksi-

kön mahdollisen tarkemman suunnittelun yhteydessä asia tulee huomioida, mutta vaikutukset pohjavedelle ovat epäto-
dennäköisiä ottaen huomioon toiminnan laadun. Pohjavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueella tulee kiinnit-
tää 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.”. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Vaalimaan rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealue on osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeällä alueella (Vaalimaanjokilaakso). Kaupan aluevarauksille tyypillinen rakentaminen ei ole yleensä arvokkaalle 
maisema-alueelle soveltuvaa. Maisema-arvot on huomioitava erityisen tarkasti yksityiskohtaisemman suunnittelun yhtey-
dessä.  
 

• Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue Haminan Summassa on osittain kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeällä alueella (Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot). Kaupan aluevarauksille tyypillinen rakentaminen ei ole 
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yleensä tällaisten alueiden arvolle soveltuvaa. Arvot on huomioitava erityisen tarkasti yksityiskohtaisemman suunnittelun 
yhteydessä. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvat-
tava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen 
maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue Kotkan Jumalniemessä on osittain kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisällä. 

Lisäksi se rajautuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen (Karhulan teollisuusympä-
ristö). Asiat on huomioitava yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilymi-
nen.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimuk-
set. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Vaalimaan rajatoimintojen alueesta voi muodostua taloudellisesti ja elinkeinoelämällisesti merkittävä alue riippuen alueen 
ja venäläisten ostosmatkailijoiden määrän kehittymisestä. Alueella on mahdollisuuksia uusille elinkeinoelämän toimijoille 
rajatoimintojen edellytykset huomioiden. 

 
• Vaalimaan rajatoimintojen alueeseen liittyy toisaalta taloudellisia riskitekijöitä. Vaikutukset kääntyvät negatiivisiksi, jos 

alueelle suunniteltu ostosmatkailu ei toteudu kunnolla, minkä määrittelee pitkälti Venäjän tilanne. Yhtenä epävarmuuste-
kijänä on myös lisääntyvän verkkokaupan vaikutus. Lisäksi alueen investoinnit ja rakentamishankkeet ovat taloudellisesti 
erittäin kalliita. 

 
• Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla voi syntyä positiivisia talous- ja elinkeinoelämävaikutuksia.  
 
• Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen Jylpyssä, Keltakalliolla ja Korjalassa hyvin 

saavutettavilla paikoilla. 
 

Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
12 PALVELUIDEN ALUE (p) 
13 TYÖPAIKKA-ALUE (TP) 
14 TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENEMISSUUNTA (TP_I) 
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15 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE (T,t) 
16 TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MERKITTÄVÄN, VAARALLISIA KEMIKAALEJA VALMISTAVAN TAI VARASTOIVAN 

LAITOKSEN (T/kem) 
17 KONSULTOINTIVYÖHYKE (sev) 
 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Palveluiden alueet on tarkistettu. Merkintää ei ole tarpeen käyttää keskustatoimintojen alueilla, koska niihin itsessään sisältyy keskustoille tyy-
pillisiä palveluita. Ainoastaan Anjalan nuorisokeskus on uusi palveluiden alueena osoitettava kohde, joka toteaa nykytilanteen. Uusina työ-
paikka-alueina osoitetaan aluevaraus Rantahakaan Kotkan ja Haminan rajalle sekä Kouvolan Miehonkankaalle. Rantahaan TP-alueen sijainnin 
on katsottu olevan optimaalisempi verrattuna aiempaan Summan länsipuolen aluevaraukseen. Keltakallion TP-aluetta on laajennettu hieman 
E18-moottoritien eteläpuolelle. Maakuntaohjelman tavoitteet edellyttävät riittävien vaihtoehtojen tarjoamista yrittämistoiminnan kehittämi-
seen uusilla hyvin saavutettavilla alueilla. E18-moottoritie ja rajanylityspalveluiden kehittyminen lisäävät kansainvälistä vuorovaikutusta, mihin 
työpaikka-alueiden varaaminen pyrkii vastaamaan. Miehonkankaan TP-alue puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia KymiRing-moottoriurheilukes-
kukseen tukeutuvien toimintojen kehittämiseen. Kaavaratkaisuissa on tukeuduttu olemassa olevaan rakenteeseen ja infrastruktuuriin. 
 
Uusi teollisuus- ja varastoalue osoitetaan Virolahden Vahterikonkankaalle ja Kotkan Ojanteelle Keltakallion TP-alueen viereen. Myöskään Vuo-
hijärvellä merkintää ei ole aiemmin ollut vaikkakin siellä on ollut olemassa olevaa toimintaa. Teollisuuskohteet on muutettu teollisuus- ja varas-
toalueiksi Pyhtäällä Kumpulan teollisuusalueen osalta ja Virolahden Vahterikonkankaalla. Kouvolan Keltin ja Pyhtään/Kotkan Rajavuorten T-
aluetta on laajennettu. Samoin Huovilantien teollisuusaluetta on laajennettu hieman Vt15-tien länsipuolelle. Kymenlaakson kehittämispotenti-
aalisena tavoitteena on varautua paljon tilaa ja hyviä logistisia valmiuksia vaativien uusien globaalien teollisuudenhaarojen kuten akkutehtaiden 
ja datakeskusten aluetarpeisiin. Tämän kaltaisille toiminnoille on esitettävä maakuntakaavassa useita erilaisia vaihtoehtoja sijoituspaikaksi, 
koska tulevat tarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa sijainnin ja aluetarpeen suhteen. T/kem on uusi kaavamerkintä, mutta se ei kuitenkaan 
osoita mitään uutta toimintaa. Merkintä tarkentaa olemassa olevien teollisuus- ja varastoalueiden käyttöä. Kaikilla aluevarauksilla Myllykoskea 
lukuun ottamatta on olemassa olevaa toimintaa. Kyseessä ovat teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.  
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Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 
 

Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Palveluiden alueet ovat hyvin saavutettavissa, eivätkä hajauta alue- ja yhdyskuntarakennetta. Suunnittelumääräys edellyt-
tää alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnittämään huomiota alueen hyvän saavutettavuuden turvaamiseen 
ja kehittämiseen. 
 

• Rantahaan työpaikka-alue Kotkan ja Haminan rajalla on osoitettu uutena aluevarauksena. Samoin Miehonkankaan työ-
paikka-alue Kouvolassa Iitin rajalla. Rantahaka on sijainniltaan todella hyvin saavutettavissa Vt15- ja E18-moottoritien ris-
teyskohdassa Haminan taajamarakenteen vieressä, mikä tukee eheää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Miehonkangas on 
Vt12-tien varrella ja lähellä Kouvolan taajamarakennetta, joten myös siellä saavutettavuus on hyvä. Työpaikka-alueen suun-
nittelumääräys edellyttää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnittämään huomiota hyvään saavutettavuuteen. 

 
• Työpaikka-alueet Vaalimaalla ja Muurikkalassa hajauttavat alue- ja yhdyskuntarakennetta. Niiden erikoisasema perustuu 

kuitenkin Venäjän läheisyyteen sekä rajatoimintoihin ja kaavaratkaisu pohjautuu aiempiin vaihemaakuntakaavoihin. 
 
• Rajavuorten teollisuus- ja varastoaluetta on Kotkassa laajennettu merkittävästi länteen Pyhtään puolelle. Ratkaisu tukee 

eheää alue- ja yhdyskuntarakennetta, koska olemassa olevaa aluetta hyödynnetään. Sama pätee uutena aluevarauksena 
osoitettavaan Keltakallion TP-alueen luoteispuolelle kiinnittyvään radan varrella ja Kotkan taajamatoimintojen alueella si-
jaitsevaan teollisuus- ja varastoalueeseen. Kouvolassa keskustatoimintojen alueen tuntumassa on laajennettu hieman 
kahta T-aluetta. Vaikutukset ovat edellä mainittuja. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Työpaikka-alueet ja palveluiden alueet ovat hyvin saavutettavissa lukuun ottamatta Vaalimaan aluetta, mikä luo mahdol-
lisuuksia kestävien liikkumismuotojen käytölle. 

 
• Teollisuus- ja varastoalueilla ei pitäisi olla merkittävän negatiivisia vaikutuksia. Kuitenkin melu- ja hajuhaittoja voi syntyä, 

koska useat alueista sijaitsevat aivan taajama-alueiden sisällä tai reunamilla. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäi-
syyksin. 
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• T/kem-alueet sijoittuvat taajamarakenteeseen ja ovat vaarallisten kemikaalien käsittelyn myötä potentiaalisia riskejä ter-
veydelle sekä elinympäristölle. Suunnittelumääräys edellyttää näiden riskien huomioimista alueen ja lähiympäristön suun-
nittelussa. Alueisiin liittyy niitä ympäröivä konsultointivyöhyke. Sen suunnittelumääräyksen mukaan vaarallisia kemikaaleja 
käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tar-
koitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan 
palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Työpaikka-alueet ja palveluiden alueet, teollisuus- ja varastoalueet sekä T/kem-alueet pystyvät sijaintinsa puolesta hyö-
dyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria. Ne tukeutuvat olemassa olevaan liikenneverkkoon sekä yhdyskuntarakentee-
seen. Työpaikka-alueiden suunnittelumääräys edellyttää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnittämään huomiota 
hyvään saavutettavuuteen. Palveluiden alueen suunnittelumääräys edellyttää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiin-
nittämään huomiota liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. 

 
• Vaalimaan ja Muurikkalan työpaikka-alueet puolestaan tukeutuvat ainoastaan E18-moottoritiehen ja alueilla on tarvetta 

rakentaa uutta kunnallistekniikkaa. Myös vielä rakentamattomat työpaikka-alueet, kuten Kyminringin läheisyyteen osoi-
tettu Miehonkangas, aiheuttavat merkittävän suuria kunnallisteknisiä kustannuksia. 

 
• Uusien teollisuus- ja varastoalueiden osalta aiheutuu kunnallisteknisiä kustannuksia. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Työpaikka-alueilla, teollisuus- ja varastoalueilla sekä T/kem-alueilla ei pitäisi olla negatiivista vaikutusta vesistöjen kan-
nalta. Työpaikka-alueen sekä teollisuus- ja varastoalueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.  
 

• Rantahaan uutena osoitettava työpaikka-alue rajautuu Salminlahden ja Huhrinmetsän luonnonsuojelualueeseen ja on li-
säksi hyvin lähellä tärkeää pohjavesialuetta sekä Natura 2000 -ohjelman aluetta. Sille on osoitettu lisäksi pitkän aikavälin 
laajenemissuunta kohti pohjoista. Lisäksi Keltakallion TP-alue rajautuu samaisiin luonnonsuojelualueisiin. TP-alueiden yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava ympäristö. Sallittua on vain ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien toi-
mintojen sijoittaminen alueelle. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee kiinnittää huomiota ympäristöön. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskien on annettu suunnittelumääräys. 
Sen mukaan 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 
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luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. Pohjaveden 
pilaamiskielto on laissa ehdoton. 

 
• Haminan Lankamalmin työpaikka-alue sijoittuu tärkeän pohjavesialueen sisään ja Kouvolan Jokelan osittain. Tämä tulee 

huomioida yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Pohjavesialueiden läheisyys on huomioitava myös Vaalimaan ja 
Muurikkalan työpaikka-alueilla. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee kiinnittää huomiota ympäristöön. Lisäksi sallittua on vain ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien toimintojen si-
joittaminen. 

 
• Jumalniemen työpaikka-alueen rajalle sijoittuu uutena osoitettava Jumalniemen rantametsän luonnonsuojelualue. Suun-

nittelumääräyksen mukaan luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka 
vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelu-
alue tai tavoitteena on perustaa sellainen. Toiminnan luonteesta johtuen haitallisia vaikutuksia ei todennäköisesti aiheudu.  

 
• Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sijaitsee lähellä Pekan metsän Natura 2000 -ohjelman aluetta, mutta välissä 

on puustoinen suojavyöhyke. Asia on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Koko maakuntakaava-aluetta 
koskien on annettu Natura -ohjelman alueisiin kohdistuva suunnittelumääräys. Sen mukaan 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. Pohjaveden pilaamiskielto on laissa 
ehdoton. 

 
• Uutena kaavaan osoitettavista teollisuus- ja varastoalueista Vuohijärven aluevaraus rajautuu vedenhankinnan kannalta 

arvokkaaseen pintavesialueeseen ja ge-alueeseen. Asia on tärkeää huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Mer-
kintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaisesti merkittävät ympäristöhäiriöt tulee ehkäistä teknisin ratkaisuin ja riittä-
vin suojaetäisyyksin. Alueella on kuitenkin jo olemassa olevaa toimintaa.  

 
• Summan teollisuus- ja varastoalue rajautuu tärkeään pohjavesialueeseen. Pohjaveden pilaamiskielto on laissa ehdoton. 

Asia on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
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• T/kem-alueista Kaipiaisten aluevaraus sijoittuu kokonaisuudessa tärkeän pohjavesialueen sisään ja rajautuu arvokkaaseen 
harjualueeseen. Suunnittelumääräyksen mukaisesti alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten 
aineiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Aluetta ympäröi konsultointivyöhyke, joka edellyttää 
kaavoituksessa kiinnittämään erityistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Luonnolle ja ympäristölle 
aluevarauksesta ei aiheudu välitöntä vaaraa, mutta riski, joka on tärkeää huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa. Myös Anjalankoskella T/kem-alue, jota ympäröi konsultointivyöhyke, sivuaa tärkeää pohjavesialuetta ja rajautuu Ky-
mijoen Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Tämä tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Koko 
maakuntakaava-aluetta koskien on annettu suunnittelumääräys. Sen mukaan 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. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Uutena osoitettavista työpaikka-alueista Rantahaka Kotkan ja Haminan rajalla sijoittuu lähelle kulttuuriympäristön tai mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta (Ylänummen maakunnallinen maisema-alue). Aluevaraukselle tyypillinen raken-
taminen ei ole yleensä tällaisen alueen arvoille soveltuvaa. Kyseisen alueen arvoja tulee huomioida yksityiskohtaisemman 
suunnittelun yhteydessä. Rantahaan poikki kulkee luode–kaakko suuntaisesti historiallinen tie eli Suuri rantatie. Tie on 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) listalla. Historiallisen tien suunnittelumää-
räyksen mukaisesti alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan 
kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisten lausunto. Muinaismuis-
tolaki (295/1963) määrittelee Suuren rantatien rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten joukkoon. Merkintäkohtaisen 
suunnittelumääräyksen mukaan alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden ympä-
ristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. 
 

• Keltakallion laajennetulla työpaikka-alueella kulkee myös Suuri rantatie ja laajennettu osa rajautuu Kaarniemen maakun-
nalliseen maisema-alueeseen. Historiallisen tien suunnittelumääräyksen mukaan alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät 
saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista 
on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan alueiden yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden ympäristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen sopeutuvan 
ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen suun-
nittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön omi-
naispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 
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• Lankamalmin työpaikka-alue on merkittäviltä osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen 

sisällä (Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot). Vaalimaan työpaikka-alue rajautuu Vaalimaanjokilaakson kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan alueiden 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden ympäristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen 
sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän 
alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriym-
päristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Jumalniemen työpaikka-alue rajautuu Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon, jonka arvoja tulee vaalia. Asia on huomioi-

tava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
 
• Osa teollisuus- ja varastoalueista sijoittuu osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden 

rajalle tai sisään: Karhulan teollisuuspuisto, Keltin teollisuusalue, Summan teollisuusalue ja Kymin Ruukin teollisuusalue. 
Arvot on huomioitava yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Mäkelänkankaan teollisuus- ja varastoalueen pohjoisosan kautta kulkee Suuri rantatie. Historiallisen tien suunnittelumää-

räyksen mukaan alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kult-
tuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 

 
• Kaikki paitsi Kotkansaaren ja Kaipiaisten T/kem-alueet sijoittuvat merkittävin osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaali-

misen kannalta tärkeille alueille. Aluevaraukselle tyypillinen rakentaminen ei ole yleensä arvokkaalle maisema-alueelle so-
veltuvaa. Nämä arvot tulee huomioida yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriar-
vojen säilyminen.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvo-
jen vaatimukset. 
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Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Työpaikka-alueet luovat uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän toiminnoille ja tukevat jo olemassa olevia. 
 
• Teollisuus- ja varastoalueet edistävät Kymenlaakson globaalia kilpailukykyä esimerkiksi kilpailtaessa kansainvälisen suuren 

akkutehtaan tai datakeskuksen sijoituspaikasta. Ne vastaavat myös kasvavan biotalouden tarpeisiin toimimalla muun mu-
assa logistiikan terminaaleina. Varautumalla riittävin aluevarauksin tämän tyyppisiin asioihin mahdollistetaan talouskasvua 
ja uusien elinkeinoelämän toimijoiden tuloa Kymenlaaksoon.  

 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
18  MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE (mv) 
19  MATKAILUPALVELUJEN ALUE (RM, rm) 

 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 

 
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet on tarkistettu. Niiden rajauksia on muutettu hieman ja uusi kohdealue on osoitettu Haminan 
edustalle sekä Verla–Repovesi -alueelle. Merkinnän 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 muodostuvat arvovyöhykkeiden rungon.  
 
Kaavaratkaisussa on luovuttu loma- ja matkailualue -merkinnästä sekä loma- ja matkailualue, alueella turvataan puolustusvoimien käyttötar-
peet -merkinnästä. Matkailupalvelujen alue sisältää sekä matkailukohteet että -alueet. Virojoen Hurpun matkailualue on rajattu uudelleen hie-
man lännemmäs. Tykkimäen matkailualue osoitetaan hieman laajempana alueena Käyrälammen eteläpuolelta Vt6-tiehen saakka. Kotkan Rankki 
on aiemmin vapautunut puolustusvoimien käytöstä matkailukäyttöön. Uusia kaavaan osoitettavia matkailukohteita ovat Pyhtäällä Ahvenkoski 
ja Sirius Sport Resort sekä Mustilan Arboretum ja lähiruokamatkailu. Kaavan matkailukohteet ovat sekä olemassa olevia että potentiaalisia 
matkailupalveluiden alueita.  
 
Kymenlaaksossa sijaitsevien matkailupalvelujen määrä ei vastaa alueen potentiaalia. Erityisesti luontomatkailussa on laajaa potentiaalia. 
Suomenlahden rannikolla ja saaristossa on esitetty tästä syystä pienten ja olemassa olevien matkailupalvelukohteiden lisäksi myös alueita, joissa 
on mahdollista toteuttaa volyymiltaan laajamittaiset matkailuhankkeet. Pohjois-Kymenlaaksossa on osoitettu pääosin jo toteutettuja 
matkailupalveluiden alueita sekä alueita, joissa on mahdollista kehittää toimintaa.  
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Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealue luo mahdollisuuksia tiiviimmälle vuorovaikutukselle manner- ja meri-
alueen välille. Näin muodostuu rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia. Merkintä ohjaa suuntamaan matkailua ja 
virkistystä koskevia maakunnallisia ja seudullisia hankkeita alueelle. Näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvat kiin-
teästi myös keskusta-alueet, jotka hyötyvät merkinnästä.  
 

• Matkailupalvelujen alueet ovat suhteellisen hyvin saavutettavissa, eikä niillä ole haitallisia vaikutuksia alue- ja yhdyskun-
tarakenteelle. Maakuntakaava ei estä matkailupalveluiden kehittämismahdollisuuksia merkinnän ulkopuolella edellyttäen, 
ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealue edistää muun muassa kymenlaaksolaisten virkistäytymismahdollisuuk-
sia mantereella ja saaristossa. Merkintä luo edellytyksiä kehittää vetovoimaisia ulkoilu- ja virkistysalueverkostoja. 

 
• Matkailupalvelujen alueet hyvällä tarjonnalla muodostavat tärkeitä virkistäytymisen paikkoja kymenlaaksolaisille ja mat-

kailijoille. Ne voivat parhaimmillaan ylläpitää ja monipuolistaa paikallispalveluita. 
Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealue sekä matkailukohteet voivat nostaa liikennemääriä, jos matkailijamää-
rät kasvavat. Rannikon saaristossa matkailun- ja virkistyksen kehittäminen edellyttää tietyissä paikoissa myös uusia teknisen 
huollon tarpeita esimerkiksi sähkönsiirron osalta. 

 
• Matkailupalveluiden alueiden osalta mantereella ja saaristossa voidaan hyödyntää pääosin olemassa olevaa rakennuskan-

taa sekä toimivaa teknisen huollon infrastruktuuria lukuun ottamatta Verssonkangasta ja Hurppua. Kirkonmaa ja Rankki 
ovat puolustusvoimien käytöstä vapautuneita saaria, joten niiden kohdalla on mahdollista hyödyntää olemassa olevaa puo-
lustusvoimilta jäänyttä infrastruktuuria ja rakennuksia.  

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla on useita luonnonympäristön kannalta arvokkaita ja herkkiä paik-
koja kuten Natura 2000 -ohjelman alueita, luonnonsuojelualueita, pohjavesialueita ja arvokkaita harjualueita. On erityisen 
tärkeää sovittaa yhteen matkailun kehittäminen ja luonnonarvojen vaaliminen. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan 
muun muassa alueen luontoarvoihin niitä hyödyntäen. Koko maakuntakaavaa koskee suunnittelumääräys: ”Alueiden 
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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.”. Myös pohjavesien ja arvokkaiden 
harjualueiden huomiointi on erittäin tärkeää. 

 
• Matkailupalvelujen alueista Munapirtti ja bunkkerimuseo sijaitsevat sekä tärkeällä pohjavesialueella että arvokkaalla har-

jualueella. Hurppu, Kirkonmaa ja Tykkimäki sijaitsevat osin tärkeällä pohjavesialueella. Ollinkarit sijaitsee Lehmäsaaren geo-
logisesti arvokkaiden vedenalaismuodostumien alueella. Näistä Munapirtin Verssonkangas ja Hurppu ovat vielä täysin 
rakentamattomia. Pohjavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, 
että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Arvokkaiden 
harjualueiden osalta suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa 
yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. Matkailupalvelujen suunnittelumääräyksen mukaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen 
määrittelyllä turvata alueen erityisten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden 
säilyminen. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla on Pyhtäällä arvokkaita maisema-alueita ja historiallisen tien pätkiä. 
Kotkan edustalla on historiallinen Ruotsinsalmen meritaistelualue, Fort Elisabethin linnoituksen muinaismuisto, Kotkan 
kansallinen kaupunkipuisto ja tärkeitä maisema-alueita. Haminan edustalla on arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön 
alueita. Verla-Repovesi -seudulla on arvokasta maisema-aluetta, UNESCO:n maailmanperintökohde Verla, merkittävä ra-
kennetun kulttuuriympäristön kohde Kuutinkanava sekä Voikosken asema. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa nämä 
asiat tulee huomioida suunnittelumääräyksien ja erillislainsäädäntöjen asettamin vaatimuksin. Merkintäkohtaisen suunnit-
telumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämis-
tarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. 

 
• Useat matkailupalvelujen alueista sijaitsevat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla. Mat-

kailun kehittämisen edellytys tulee olla arvokkaaseen kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön liittyvien arvojen vaaliminen. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityis-
ten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen. Verlan historiallinen teh-
dasmiljöö on UNESCO:n maailmanperintökohde ja myös tärkeällä maisema-alueella. Siellä on jo kuitenkin olemassa olevaa 
matkailutoimintaa. 
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• Kyminlinnan matkailupalvelujen alue on muinaismuistoalue sekä kansallisen kaupunkipuiston ja arvokkaan maisema-alu-
een sisällä. Nämä tekijät on huomioitava tarkasti alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kyminlinnassa on jo ole-
massa olevaa infrastruktuuria, jota on mahdollista hyödyntää. Muinaismuistoalueen suunnittelumääräyksen mukaan alu-
een maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemal-
liset ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Kyminlin-
nalle on annettu suunnittelusuositus: Kyminlinnan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee asumisen, mat-
kailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen tukea seudun tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Maakuntakaavan ratkaisu mahdollistaa matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealue -merkinnällä monipuolisen 
matkailu- ja virkistystoiminnan kehittämistä osin vielä hyödyntämättömillä Itäisen Suomenlahden alueilla. Alueilla on kan-
sainvälisenkin mittaluokan kehittämismahdollisuuksia. Mahdollisuuksia on myös Pohjois-Kymenlaakson järviseudulla. 

 
• Matkailupalvelujen alueilla on positiivisia vaikutuksia talouteen ja elinkeinoelämään. Osoittamalla alueet maakuntakaa-

vassa turvataan matkailuelinkeinojen harjoittamista ja edelleen kehittämistä. Alueita on osoitettu myös sellaisiin potenti-
aalisiin paikkoihin, joissa matkailutoimintaa ei vielä ennestään ole. 

 
• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueista uutena osoitettava Verla–Repovesi tuo ylimaakunnallisesti positii-

visia talous- ja elinkeinoelämävaikutuksia, koska se linkittyy Etelä-Savon puolen Mäntyharjun alueeseen. 
 
• Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet luovat mahdollisuuksia myös keskustatoimintojen alueiden matkai-

lullisen vetovoiman kehittämiseen ja hyödyntämiseen. 
 

Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
20  ERITYISALUE (e) 
21  PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE (EP) 
22  PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE, JONKA TOISSIJAINEN KÄYTTÖTARKOITUS ON LUONNONSUOJELU (EAH/S) 
23  PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUE (EAH) 
24  ALUE, JOLLA KULKEMINEN ON RAJOITETTU (raj) 
25  AMPUMARATA (ea) 
26    MELUALUE (me) 
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Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Erityisalueina osoitetaan Kouvolan Pikkusuon ja Kotkan Kymin moottoriradat kohdemerkinnällä. Moottoriurheilun harrastaminen edellyttää, 
että yhdyskuntarakenteessa voidaan osoittaa näille toiminnoille alueita, joissa niiden synnyttämä melu ja muut ympäristövaikutukset voidaan 
hallita ja toiminnan turvallisuus taata. Melualueet on päivitetty perustuen puolustusvoimien, Finavian sekä Kouvolan kaupungin toteuttamiin 
meluselvityksiin. KymiRing-moottoriradan ja Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen melualueiden osalta lupaprosessien yhteydessä tehtyihin 
selvityksiin ja mallinnuksiin. Osa-alue, jolla ajoittaista puolustusvoimien harjoitustoimintaa (eph) -merkinnästä luovutaan, koska puolustusvoi-
mat ei ole nähnyt enää tarvetta niiden esittämiseen. Aluevaraukset, joissa turvataan puolustusvoimien käyttötarpeet (/EP) -merkinnät katsottiin 
myös tarpeettomiksi. Puolustusvoimien varuskunta-alueet ja Haukkavuoren tutka-asema osoitetaan EP-merkinnällä. Ampuma- ja harjoitusalu-
eet puolestaan EAH-merkinnällä, ja siihen sisältyvät myös puolustusvoimien alueet (Vanhankylänmaan ja Mustamaan saaret), joiden toissijainen 
käyttötarkoitus on luonnonsuojelu. 
 
Ampumaratojen osalta on tehty selvitykset ”Kymenlaakson ampumarataverkosto – Nykytilaselvitys” (2017) ja ampumaratalain (763/2015) edel-
lyttämänä ”Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma” (2017). Selvityksen tulosten perusteella maakunnallisesti ja seudul-
lisesti merkittäviä ampumaratoja ovat puolustusvoimien hallinnoimat radat sekä suunnitteilla oleva Yrtinkankaan ampumaurheilukeskus ja Pa-
kinkankaan ampumarata. Puolustusvoimien ampumaradat sekä Yrtinkankaan alue on jo osoitettu vaihemaakuntakaavoissa. Nyt osoitetaan 
myös Pakinkankaan ja Lupinmäen ampumaradat.  
 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Erityisalueet sijaitsevat Kymin lentokentän lähettyvillä ja Vt15-tien varrella, eivätkä siten hajauta alue- ja yhdyskuntaraken-
netta. 
 

• Puolustusvoimien alueet ovat pysyvässä käytössä olevia varuskunta-alueita, jotka varataan suunnittelumääräyksen mu-
kaan puolustusvoimien käyttöön. Näin ollen alueille ei ole mahdollista muu maankäyttö. 
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• Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet, joiden toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu, varataan suunnit-
telumääräyksen mukaisesti puolustusvoimien käyttöön. Mikäli alue vapautuu puolustusvoimien käytöstä, se varataan luon-
nonsuojelutarkoituksiin. 
 

• Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet varataan suunnittelumääräyksen mukaisesti puolustusvoimien käyttöön 
ampuma- ja harjoitustoimintoja varten.  
 

•  Ampumaradat on huomioitava yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä.  
 

• Melualueiden suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule osoittaa uutta asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa. 
Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Erityisalueet sijaitsevat kaukana taajamatoimintojen alueista, joten niillä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 
 

• Melualueilla on ajoittain melua ja tärinää, joka saattaa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Melualueiden läheisyydessä ei ole 
kuitenkaan asutusta. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä annetut 
melutason ohjearvot. 

 
• Ampumaradat aiheuttavat ympäristöön meluhaittaa, mutta niiden läheisyydessä ei ole asutusta ja kaikkia kaavaan merkit-

tyjä ratoja ympäröi melualue. Ampumaradan suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Kaikki tässä arvioitavat merkinnät rajoittavat jokamiehenoikeuksia. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Erityisalueet ovat jo olemassa olevia, joten ne eivät aiheuta kunnallisteknisiä vaatimuksia. Moottoriratoina niillä ei ole mer-
kittävää ja jatkuvaa vaikutusta liikenteeseen. 
 

• Puolustusvoimien toiminta on vakiintunutta ja tarvittava yhdyskuntatekniikka on jo olemassa. Toiminta kytkeytyy olemassa 
olevaan liikenneverkkoon. 

 
• Puolustusvoimien toiminta aiheuttaa normaalista poikkeavaa raskasta liikennettä myös yleisillä teillä. 
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Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Erityisalueet ovat jo olemassa olevia, joten ne eivät aiheuta rakentamisen kautta aiheutuvia vaikutuksia luontoon ja ympä-
ristöön. Moottoriratojen toiminta on kuitenkin aina epäedullista ilmaston kannalta. Lähialueen eliölajit voivat kärsiä myös 
toiminnasta aiheutuvasta melusta. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käy-
tön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Puolustusvoimien alueet ja alueet, joiden toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu, alue, jolla kulkeminen on ra-

joitettu sekä ampuma- ja harjoitusalueet edistävät luonnonympäristön säilymistä, koska ne ovat luonteeltaan suljettuja 
alueita. Erityisesti saaristossa Mustamaan ja Vanhankylänmaan saarilla on huomattavaa merkitystä merellisen luonnon ar-
voalueina. 

 
• Useilla puolustusvoimien alueilla sekä ampuma- ja harjoitusalueilla on tärkeitä pohjavesialueita ja/tai Natura 2000 -ohjel-

man alueita sekä arvokkaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia, joille toiminta muodostaa riskin. Puolustusvoi-
mien toiminta on kuitenkin vakiintunutta. Pohjavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan alueita koskevat toimenpiteet 
on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. 
Arvokkaan harjualueen tai muun geologisen muodostuman suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja 
toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt geologisten 
muodostumien suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista maa-aineslupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja 
geologiset arvot. Koko maakuntakaavaa koskee suunnittelumääräys: ”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.”. 

 
• Puolustusvoimien toiminta aiheuttaa normaalista poikkeavaa raskasta liikennettä myös yleisillä teillä. Tämä aiheuttaa 

melua, tärinää ja ilmanpäästöjä. 
Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Erityisalueiden (Kymin ja Pikkusuon moottorirata) lähettyvillä ei ole maiseman, rakennetun ympäristön tai kulttuuriperin-
nön arvokohteita. 

 
• Osassa puolustusvoimien alueista sekä ampuma- ja harjoitusalueista on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 

kannalta merkittäviä kohteita. Esimerkiksi Vekaranjärven kasarmialue on sellainen. Ne on tärkeää huomioida puolustusvoi-
mien toiminnassa. 
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• Utissa sijaitsee EP- ja EAH-merkintöjen vaikutusalueella Utin linnoitus, joka on muinaismuistoalue. Alueen maankäytön 

suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Erityisalueilla (Kymin ja Pikkusuon moottorirata) ei ole suurta merkitystä taloudelle ja elinkeinoelämälle. 
 
• Kymenlaaksossa sijaitsee merkittävän paljon puolustusvoimien toimintaa. Puolustusvoimat on suuri työllistäjä, joten talou-

delliset ja elinkeinoon kohdistuvat vaikutukset ovat positiivisia. 
 

2.3 Rakennettu kulttuuriperintö  
 

Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
28   MUINAISMUISTOALUE (SM) 
29   UNESCO:N MAAILMANPERINTÖKOHDE (un) 
30     RUOTSINSALMEN MERITAISTELUALUE (sm) 
31     HISTORIALLINEN TIE (sm_1) 
32     SALPALINJA (sm_2) 
33   KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO (kp) 
34   KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE (ma/v, ma/e, ma/m) 

 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Maakuntakaavassa esitetään historiallinen tie aiemmista maakuntakaavoista poikkeavalla merkinnällä ja kansallinen kaupunkipuisto. Historial-
linen tie eli Suuri Rantatie on Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys Hämeen Härkätien ohella. Se on myös valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) listalla. Ruotsinsalmen meritaistelualueen rajausta on hieman muutettu. Kotkan kansallinen 
kaupunkipuisto on perustettu ympäristöministeriön päätöksellä 29.9.2014 ja pystytään nyt esittämään uudessa maakuntakaavassa. Poistuvia 
merkintöjä ovat rakennussuojelualue ja alue, jolla on säilytettävä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita. Näiden 
osalta merkintätapa muuttunut. 
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Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue sisältää seuraavat valtakunnalliset alueet: voimassa olevan valtioneuvoston 
päätöksen mukaiset maisema-alueet, Kymenlaakson ehdotuksen valtakunnallisiksi maisema-alueiksi (2014), RKY 2009 -alueet ja lisäksi saman 
merkinnän alla ovat maakunnalliset maisema-alueet. Merkinnän alle sisältyvät nyt myös valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym-
päristöjen pistemäiset kohteet (RKY 2009) sekä Kymenlaakson maakunnallisesti merkittävät pienialaiset rakennetut kulttuuriympäristöt. 
Merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä 
alue, ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue, ma/m = kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue. Muinaismuistoalueisiin on lisätty Kyminlinna. Kyminlinna on suurista linnoituksista 
ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois-Suomen linnoitus. Se oli sotilaskäytössä yli 200 vuotta aina vuoteen 2005 asti. 
 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Muinaismuistoalueet (Utin ja Kyminlinnan linnoitukset) on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueilla 
on voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäytön suunnittelussa 
ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset ar-
vot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 

 
• UNESCO:n maailmanperintökohde (Verlan tehdasalue ja Mustaviirin Struven mittausketjun piste) edellyttää huomioimista. 

Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen raken-
nushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat.  Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyy-
dettävä lausunto museoviranomaisilta. 

 
• Ruotsinsalmen meritaistelualue vaikuttaa vesirakennustöihin. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat 
toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella tehtävää vesirakennustyötä on ol-
tava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin järjestämiseksi. 

 
• Historiallinen tie on huomioitava. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaaran-

taa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydet-
tävä museoviranomaisen lausunto. 



37 
 

 
 

 

 
• Salpalinjalla on vaikutusta sitä ympäröivän alueen maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnittelumääräyksen 

mukaan ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden histo-
riallinen arvo. 
 

• Kansallisen kaupunkipuiston osalta olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset on annettu puiston perus-
tamispäätöksessä. Muut puistoa koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (MRL 68 §-70 §). Nämä 
on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 
• Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue edellyttää suunnittelumääräyksen mukaisesti, että yk-

sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Kaa-
vamerkinnästä ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. Kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriperinnön 
vaaliminen tulee huomioida kuntien kaavoituksessa, muussa suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja rakennusvalvon-
nassa sekä eri viranomaisten toiminnassa. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Kaiken rakennetun kulttuuriperinnön vaaliminen tuo lisää viihtyisyyttä elinympäristöön ja ilmentää ympäristön kerroksel-
lisuutta. Alueidentiteetti ja -historian tuntemus vahvistuvat. Myös positiiviset terveysvaikutukset voivat lisääntyä, koska 
rakennetun kulttuuriperinnön alueilla on mahdollista käydä virkistäytymässä. Näitä alueita ovat muun muassa Kymijoen 
laakso ja rannikon saaristot kuten Kaunissaari ja Haapasaari. 

 
Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Muinaismuistoalue (Utin ja Kyminlinnan linnoitukset) asettaa erityisvaatimuksia muun muassa tiehankkeille ja teknisen 
huollon järjestämiselle. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava 
huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunnitelta-
essa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 

 
• Ruotsinsalmen meritaistelualue vaikuttaa olemassa oleviin ja uusiin laiva- tai veneväyliin silloin, kun ruoppaus yms. toi-

menpiteet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa vedenalaiselle kulttuuriperinnölle. Suunnittelumääräyksen mukaan yksi-
tyiskohtaisemmassa 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 järjestä-
miseksi. 
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• Historiallinen tie on huomioitava. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaaran-
taa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydet-
tävä museoviranomaisen lausunto. 

 
• Salpalinjalla on vaikutusta sitä ympäröivän alueen maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnittelumääräyksen 

mukaan ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden histo-
riallinen arvo. Näin ollen vaikutuksia voi kohdistua liikennehankkeisiin ja teknisen huollon järjestämiseen. 

 
• Kansallisen kaupunkipuiston osalta olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset on annettu puiston perus-

tamispäätöksessä. Muut puistoa koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (MRL 68 §-70 §). Nämä 
on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 
• Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue edellyttää suunnittelumääräyksen mukaisesti, että yk-

sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Kaa-
vamerkinnästä ei aiheudu omistajaa sitovia maankäytön rajoituksia. Kulttuurimaiseman ja rakennetun kulttuuriperinnön 
vaaliminen tulee huomioida kuntien kaavoituksessa, muussa suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja rakennusvalvon-
nassa sekä eri viranomaisten toiminnassa. Näin ollen vaikutuksia voi kohdistua liikennehankkeisiin ja teknisen huollon jär-
jestämiseen. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Rakennetun kulttuuriperinnön alaisten merkintöjen vaikutukset luonnolle ja ympäristölle ovat positiivisia sekä manner- 
että merialueella, koska merkintöjen tavoitteena on säilyttää olemassa olevat olosuhteet. Luonnon monimuotoisuuden 
vaaliminen voi lisääntyä esimerkiksi kansallisen kaupunkipuiston, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeiden alueiden myötä ja vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioivan merkinnän kautta. Kulttuuriympäristöt täydentä-
vät osin lisäksi sini-viherrakennetta. 

 
• Ruotsinsalmen meritaistelualue rajoittaa ruoppaustoimintaa sekä hiekan tai soran nostoa. Suunnittelumääräyksen mu-

kaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian 
arvot. Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella teh-
tävää vesirakennustyötä on oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin jär-
jestämiseksi. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun 

• Tunnistetut rakennetun kulttuuriperinnön ja maisema-arvot säilyvät tulevillekin sukupolville. Ne ilmentävät muun muassa 
Kymenlaakson historiallista teollisuusperintöä. 
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ympäristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Ympäristö säilyy monimuotoisena ja monikerroksisena. 
 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Rakennetun kulttuuriperinnön vaaliminen on maakunnan vetovoimatekijä. Verlan UNESCO:n maailmanperintökohde, Sal-
palinja ja Ruotsinsalmen meritaistelualue ovat kansallisen tason matkailukohteita ja voivat kehittyä entistä enemmän myös 
kansainvälisiksi. Kansallinen kaupunkipuisto ja tärkeiden maisema-alueiden vaaliminen toimivat samoin matkailuvaltteina. 
Rakennetun kulttuuriperinnön vaalimisella ja osoittamisella maakuntakaavaan luodaan elinkeinoelämälle mahdollisuuksia. 
Rakennettu kulttuuriympäristö pystyy tuottamaan kestävällä tavalla valjastettuna taloudellista voittoa. 

 
• Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeistä alueista useat käsittävät avoimia viljelysalueita. Niiden 

säilyminen edellyttää viljelytoimintaa, jolla on positiivisia vaikutuksia maaseutuelinkeinoille. 
 

2.4 Luonnonperintö 
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
38   SUOJELUALUE (S) 
39   LUONNONSUOJELUALUE (SL, sl) 
40   MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA (MY) 
41   SINI-VIHERYHTEYSTARVE (vyt) 
42   NATURA 2000 - VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE (nat) 
43   VEDENALAISEN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE (luo_v) 
44   ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA (ge) 
45  ARVOKAS VEDENALAINEN GEOLOGINEN MUODOSTUMA (ge_v) 

 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 

 
Sini-viherrakenne esitetään merkittävästi laajempana koko Kymenlaakson manner- ja merialueen kattavana kokonaisuutena kuin aiemmin. Pe-
rustelut tälle ratkaisulle löytyvät erillisraportista ”Sini-viherrakenne maakuntakaavassa – valmisteluvaiheen tarkastelu” (2018). Arvokkaiden 
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harjualueiden tai muiden geologisten muodostumien joukkoon on lisätty arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat sekä kivikot pohjautuen SYKE:n 
ja GTK:n tekemiin inventointeihin. Näistä alle 10 hehtaarin alueet esitetään kohdemerkinnällä. Luonnonsuojelualueina osoitetaan kaikki luon-
nonsuojelulain mukaiset luonnonsuojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelulailla toteutettavat Natura 2000 -ohjelman verkostoon kuuluvat alueet 
sekä kansallispuistot.  Lisäksi osoitetaan vähintään kahden hehtaarin kokoiset yksityismaiden pysyvästi rauhoitetut luonnonsuojelualueet.  2-10 
ha alueet osoitetaan kohdemerkinnällä.  Poikkeuksena tästä ovat Natura 2000 -ohjelman verkoston kanssa päällekkäiset 2-10 ha yksityismaiden 
luonnonsuojelualueet, joita ei esitetä. Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sisään osoitetaan osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa 
perustetut Äijänvuoren ja Jumalniemen rantametsän luonnonsuojelualue. Virolahdella uutena luonnonsuojelualueena on osoitettu Mustik-
kaunelma. 

 
Kaavasta on poistettu useita MY-alueita (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Osalla alueista ei ole todettu 
olevan riittäviä perusteita ympäristöllisille arvoille, osa on korvattu sini-viheryhteystarpeella ja osassa alueita on yleiskaavoitettu asumista. Li-
säksi osaan MY-alueista on liittynyt Taajamat ja niiden ympäristöt -vaihemaakuntakaavan aikainen kokonaismaankäytön periaate. Sen mukai-
sesti valkoisia alueita ei ole jätetty kaavan, vaan taajamatoimintojen alueiden laajentumista rajattiin niitä ympäröivillä MY-alueilla. Maa- ja 
metsätalousvaltaisia M-alueita ei osoiteta maakuntakaavassa. 

 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Suojelualueet on huomioitava. Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaa-
rantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan 
alueen suojelun toteuttamistavat. 

 
• Luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät 

niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perus-
taa sellainen. 

 
• Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, täytyy suunnittelumääräyksen mukaan vaalia 

maa- ja metsätalouteen pohjautuvaa toimintaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden omi-
naispiirteitä ja luontoalueen yhtenäisyyttä täytyy vaalia. Nämä ehdot muodostavat reunaehtoja maankäytön suunnittelulle 
ja rakentamiselle. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä ei heikennetä muilla, näitä alueita pirstovalla maankäytöllä. 
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• Natura 2000 -ohjelman alueet on otettava huomioon aina maankäyttöä suunniteltaessa myös niiden ulkopuolella. Koko 
maakuntakaava-aluetta koskee suunnittelumääräys alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että toiminta 
ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta Natura 2000- verkostoon kuulu-
valla 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. 

 
• Sini-viheryhteystarpeiden toteuttaminen edellyttää yhteystarpeen alueen jättämistä rakentamisen ulkopuolelle. Rakenta-

mispaine kohdistuu siten lähtökohtaisesti muille alueille, mutta kehittämisperiaatteellisena merkintänä sini-viheryhteys-
tarve ei kuitenkaan aseta rakentamisrajoituksia. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen jää rakentamiselta vapaita luonnonalu-
eita virkistys ja ulkoilukäyttöön, jotka monipuolistavat ympäristöä ja luovat osaltaan vetovoimaa. Suunnittelumääräyksen 
mukaan ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava sini-viheryhteyksien säilyminen ja edistettävä niiden toteu-
tumista tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdol-
lisuudet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä merkittävien virkistyskäytön 
verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryhteyden mitoituksessa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden mer-
kitykseen ekologisen verkoston osana sekä luontomatkailun ja virkistystarpeiden yhteensovittamiseen.”. 

 
• Arvokkaalla harjualueella tai muulla geologisella muodostumalla voi olla vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteelle. Suun-

nittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava huomioon kunkin 
alueen varausperusteluissa esitetyt geologisten muodostumien suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista maa-aineslupahake-
muksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yh-
teen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Kaikella luonnonperinnöllä on merkittävän suuri vaikutus ihmisten terveyteen, elinoloihin ja elinympäristön kokemiseen. 
Ihmiset voivat virkistäytyä, harrastaa terveysliikuntaa ja retkeillä luonnossa taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä, 
millä on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Kymenlaaksossa on Repoveden-, Valkmusan- ja Itäisen Suomenlah-
den kansallispuistot, jotka tarjoavat näihin erinomaisia mahdollisuuksia kaiken muun luonnonperinnön ohella. Luonnonpe-
rinnöllä on roolinsa myös ihmisten luontosuhteen synnyn ja kehittymisen mahdollistajana sukupolvelta toiselle. Lisäksi 
luonnontuntemus lisääntyy esimerkiksi koulun hyödyntäessä luontoa opetuskohteina sekä tutkimuksen ja ympäristön tilan 
seurannan myötä. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 

• Suojelualueet on huomioitava. Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaa-
rantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan 
alueen suojelun toteuttamistavat. 



42 
 

 
 

 

teknisen huollon 
järjestämiseen 

 
• Luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät 

niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perus-
taa sellainen. 

 
• Maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, täytyy suunnittelumääräyksen mukaan vaalia 

maa- ja metsätalouteen pohjautuvaa toimintaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa luonnon monimuotoisuuden omi-
naispiirteitä ja luontoalueen yhtenäisyyttä täytyy vaalia. Nämä ehdot muodostavat reunaehtoja liikennehankkeille ja tek-
nisen huollon järjestämiselle. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä ei heikennetä muilla, näitä alueita pirstovalla 
maankäytöllä. 
 

• Natura 2000 -ohjelman alueilla saattaa olla vaikutusta yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen ja liikennejärjestelmään 
liittyviin ratkaisuihin, koska alueella ja sen vaikutuspiirissä ei saa olla toimenpiteitä, jotka heikentävät näitä luontoarvoja. 
Nämä asiat ratkaistaan yksityiskohtaisen suunnittelun tasoilla. 

 
• Sini-viheryhteystarpeet voivat parantaa liikenneturvallisuutta, koska ne ohjaavat eliölajeja ylittämään tai alittamaan teitä 

tarkoitusta varten rakennettuja vihersiltoja ja/tai alikulkuja pitkin. Yhteystarpeet parantavat saavutettavuutta verkoston 
osana oleville viheralueille. 
 

• Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue muodostaa liikenteelle ja tekniselle huollolle 
reunaehtoja. Vaikutuksia kohdistuu esimerkiksi uusiin laivaväyliin/väylien ylläpitotoimenpiteisiin silloin, kun toimenpide 
edellyttää räjäytystöitä Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomi-
oon merellisten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen.  Alueelle ei saa suunnitella 
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja. Huo-
mattavan laajalle vaikuttavien hankkeiden toteuttaminen (esim. ruoppaus- ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten 
offshore-tuulivoimaloiden rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman että vaikutukset on selvitetty riittävästi. 

 
• Arvokkaalla harjualueella tai muulla geologisella muodostumalla voi olla vaikutusta liikenteeseen ja teknisen huollon jär-

jestämiseen. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava 
huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt geologisten muodostumien suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista maa-
aineslupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja 
sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 



43 
 

 
 

 

 
• Arvokas vedenalainen geologinen muodostuma muodostaa liikenteelle ja tekniselle huollolle reunaehtoja. Vaikutuksia 

kohdistuu esimerkiksi uusiin laivaväyliin/väylien ylläpitotoimenpiteisiin silloin, kun toimenpide edellyttää ruoppausta. Mer-
kintä voi asettaa mahdollisia rajoituksia tai lisäarvioinnin tarvetta. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on otettava huomioon vedenalaisten geologisten muodostumien ominaispiirteiden vaaliminen. 
Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät arvokkaiden vedenalaisten geologisten muodos-
tumien arvoja.  Alueelle kohdistuvista lupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Merkintä ohjaa maan-
käyttöä tai hanketoimintaa arvokkaiden vedenalaisen hiekka- ja soramuodostumien alueilla. Huomattavan laajalle vaikut-
tavien hankkeiden toteuttaminen (esim. ruoppaus- ja läjitystoiminta sekä rakentaminen kuten offshore-tuulivoimaloiden 
rakentaminen) ei siten ole mahdollista ilman, että vaikutukset geologiseen monimuotoisuuteen on selvitetty riittävästi. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Kaiken luonnonperinnön vaikutukset ovat merkittävän positiivisia kasvi- ja eläinlajeille, maa- ja kallioperälle, vedelle sekä 
ilmalle ja ilmastolle. Luonnonperintö turvaa lajien elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Natura 2000 
-ohjelman alueilla on lisäksi Euroopan laajuinen merkitys, koska ne ovat osa Euroopan unionin suojelualueverkostoa. Luon-
nonvarojen hyödyntäminen on rajoitettua luonnonperintöalueilla. Alueilla on paljon hiilinieluna toimivaa puustoa, joka hil-
litsee ilmastonmuutosta ja kasvillisuus suodattaa ilman epäpuhtauksia. Sini-viheryhteystarpeet edistävät luonnon moni-
muotoisuuden säilymistä sekä manner- että merialueella kytkemällä suojelualueita toisiinsa ja turvaavat sekä edistävät 
useille eliölajeille liikkumismahdollisuuksia suojelualueiden välillä. Ekologisen verkoston toimivuus paranee yhteystarpei-
den myötä. Vesistöalueilla sini-viheryhteystarpeet edistävät vesistöjen tilaa ja luovat mahdollisuuksia vaelluskalojen luon-
taiseen nousuun. Sini-viheryhteystarpeet hillitsevät kokonaisuutena ilmastonmuutosta luonnon monimuotoisuuden ja vih-
reiden alueiden säilymisen kautta. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Kaikella luonnonperinnöllä on koko Kymenlaaksoa rikastuttava vaikutus maisemaan. Myös rakennettuun ympäristöön 
muodostuu vaihtelevuutta vihreiden alueiden myötä. Alueet tukevat kulttuuriperinnön säilymistä, sillä maankäytöllisten 
muutoksien tekeminen on rajoitettua luonnonperintöalueilla. Poikkeuksen muodostavat maa- ja metsätalousvaltaiset alu-
eet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Näillä alueilla ainutlaatuinen kulttuuriperintö pohjautuu ihmisen muokkaamaan ym-
päristöön ja turvaaminen tapahtuu jatkamalla muutokseen johtaneita toimenpiteitä.  

 
• Sini-viheryhteystarpeiden näkyvin vaikutus aiheutuu tiestön ylittävistä ratkaisuista kuten vihersilloista. Muutoin yhteystar-

peet vaalivat viihtyisää maisemaa ja vihreiden alueiden säilymistä myös taajama-alueilla.  
Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Kaikki luonnonperinnön alaiset merkinnät voivat toimia luontomatkailun kilpailukykyetuna ja tuottaa sitä kautta alueta-
loudellisia- ja työllisyysvaikutuksia. Näiltä alueilta on mahdollista hyödyntää ekosysteemipalveluja, jotka ovat myös talou-
den kannalta merkittäviä. Esimerkiksi sini-viherrakenne luo pohjan ekosysteemipalveluille, virkistykselle, luontomatkailulle 
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ja terveysliikunnalle. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet voivat luoda uudenlaisia luontomatkailu-
mahdollisuuksia. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen tuo säästöjä terveydenhoitokuluihin.  

 
• Sini-viheryhteystarpeiden kohdalla kustannuksia syntyy, kun kalojen vaellusesteitä puretaan pois tai jokia kunnostetaan. 

 
2.5 Luonnonvarat 
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 

46   MAA-AINESTEN OTTOALUE (EO) 
47   TURVETUOTANTOALUE (EOt) 
48   TÄRKEÄ POHJAVESIALUE (pv) 
49   VEDENHANKINNAN KANNALTA ARVOKAS PINTAVESIALUE (W) 
 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Maa-ainestenottoalueiden ratkaisu on uusi. Maakuntakaavassa on aiemmin osoitettu POSKI-luokituksen mukaiset suositeltavat ja osittain suo-
siteltavat maa-ainesten ottoalueet. Ottotoimenpiteitä ei kuitenkaan pystytä maakuntakaavalla tehokkaasti ohjaamaan näille alueille. Sen vuoksi 
maakuntakaavassa on tarkoituksenmukaista osoittaa vain sellaiset geologiset arvoalueet, joille ei tule suunnata maa-ainesten ottotoimenpi-
teitä. Maa-ainesten ottoalueita ei siis osoiteta. Maakuntakaavaan merkitään vain merkittävät ja laajat Virolahden rakennuskivien ottoalueet. 
Maa-ainestenottolupien myöntäminen on ensisijaisesti lupaviranomaisten vastuulla. Kymenlaakso on edelleen luonnonkiviteollisuuden 
merkittävää tuotantoaluetta.  
 
Turvetuotantoalueista on rajattu pois Karhunsuon itäosa ja Heposaarensuo–Lakiasuo–Kähöjärvensuo, koska niissä turpeen ottaminen on vas-
toin nykykäytäntöä, kun kyseessä on ojittamaton ja luonnontilainen suo. Vapo tuottaa oman vuosikertomuksensa mukaan turvetta vain muut-
tuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla eikä hae ympäristölupia soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mu-
kaisille 4 ja 5 luokkien soille (Vapo-konserni). Kaakkois-Suomen alueella on enää hyvin vähän ojittamattomia soita, joten jäljelle jääneiden osoit-
taminen turvetuotantoalueiksi ei ole luontoarvojen säilymisen kannalta perusteltua. Kyseiset suot kuuluvat myös soidensuojelun täydennyseh-
dotukseen.  
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Arvokkaita pintavesialueita esitetään vähemmän, vain Vuohijärven alue. Kuitenkin uutena arvokkaana pintavesialueena esitetään Kymijoki Py-
häjärveltä Kouvolan Pilkanmaalle. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa vuoden 2018 aikana pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia 
vesienhoidosta ja merenhoidosta annetun lain (1299/2004) mukaisesti. Pohjavesialueen rajaukset saattavat muuttua tarkistuksen ja tarkempien 
selvitysten perusteella. Maakuntakaavan pohjavesialueiden rajaukset perustuvat Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto – palvelusta 
tammikuussa 2018 haettuihin tietoihin. 
 
Maakuntakaavasta poistetaan vesiviljelyalueet perustuen kansalliseen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmaan ja Kaakkois-Suomen vesienhoi-
don toimenpideohjelmaan vuosille 2016–2021. Merialueelle sijoittuvien vesiviljelylaitosten sijaan tavoitellaan manneralueelle sijoitettavien 
kiertovesijärjestelmällä toimivien laitosten suunnittelua ja toteutusta. Tämä on yhä yleistyvä suuntaus, minkä avulla voidaan laskea huomatta-
vasti ympäristökuormitusta. Kiertovesitekniikan avulla voidaan ottaa ravinteet tehokkaasti talteen ja hallinnoida ympäristövaikutuksia. Sijoittu-
misessa pystytään etsimään synergiaa olemassa olevasta infrastruktuurista ja teollisuustoiminnasta. 
 
Suomenlahti on ekologiselta luokitukseltaan hyvää huonommassa tilassa, minkä vuoksi siellä ei tulisi lisätä vesiviljelyn kuormitusta. Itäisen Suo-
menlahden mataluus ja rikkonaisuus sekä rajoittunut sekoittuminen avomeren kanssa tekevät rannikkovesialueesta vielä erityistä herkemmän 
ravinnekuormituksen aiheuttamalle rehevöitymiselle. Kymenlaakson alueella rannikkovedet luokittuvat tyydyttävään tai välttävään luokkaan. 
 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Tärkeillä pohjavesialueilla ja vedenhankinnan kannalta arvokkailla pintavesialueilla tulee välttää ympäristöriskiä aiheut-
tavien tai ympäristöä kuormittavien toimintojen sijoittamista. Tämä vaikuttaa muuhun maankäyttöön. Pohjavesialueen 
suunnittelumääräyksen mukaan 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. Pintavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
vesiensuojelunäkökulmat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. Erityistä 
suojelua vaativan vesistön alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan 
liittyvät tarpeet. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 

• Vaikutuksia voi syntyä turvetuotannosta sekä Virolahden rakennuskivien otosta aiheutuvasta melusta, pölystä ja raskaasta 
liikenteestä.  
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ja elinympäris-
töön 

 
• Turvetuotantoalueet rajoittavat jokamiehenoikeuksia ja heikentävät vesistöjen virkistyskäyttöä. 
 
• Koko maakunnan vedenhankinta tehdään I- ja II-Salpausseliltä. Vedenhankinta-alueet turvaavat ihmisille terveellisen ja 

hyvälaatuisen talousveden saannin. Ne tukevat myös vesistöjen virkistyskäyttöä. 
Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Tärkeillä pohjavesialueilla ja vedenhankinnan kannalta arvokkailla pintavesialueilla tulee välttää ympäristöriskiä aiheut-
tavien tai ympäristöä kuormittavien toimintojen sijoittamista, mikä voi vaikuttaa liikenteeseen ja teknisen huollon järjestä-
miseen. Pohjavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan 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. Pintavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on vesiensuojelunäkökulmat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. Erityistä 
suojelua vaativan vesistön alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan 
liittyvät tarpeet. 
 

• Turvetuotanto ja Virolahden rakennuskivien otto vaativat kuljetusta, joka aiheuttaa liikennettä ja päästöjen kasvua. Toi-
minta on kuitenkin jo melko vakiintunutta.  

 
• Turvetuotannolla on merkitystä tekniselle huollolle energiaturpeen käytön muodossa. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Turvetuotannon osalta säilyy Maaseutu ja luonto -vaihemaakuntakaavan ratkaisu. Tuotanto ja luonnonsuojelu on sovitettu 
silloin yhteen.  Turvetuotannon ottoalueilla ja Virolahden rakennuskivien ottoalueilla luontoa tuhoutuu pitkäksi aikaa, 
mutta toiminnan loputtua alueilla voidaan soveltaa jälkihoitotoimenpiteitä sekä ennallistamista. Haukkasuon ja Karhun-
suon turvetuotantoalueet rajautuvat Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Vaajersuo–Suurisuon turvetuotantoalue rajautuu 
ge-alueeseen. Turvetuotantoalueen suunnittelumääräyksen mukaan turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa 
on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä 
tuotantopinta-alan poistumat. Luonnon monimuotoisuus ei kuitenkaan palaudu näillä alueilla täysin ennalleen. 
 
Koko maakuntakaava-aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan 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. Arvokkaan harjualueen tai muun geologisen muodostuman 
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suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava huomioon 
kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt geologisten muodostumien suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista maa-
aineslupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja 
sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 

 
• Turvetuotantoalueilla pintakasvillisuuden poiston myötä jotkin eläinlajit menettävät mahdollisia ruokailu-, pesimä- ja soi-

dinpaikkoja. Suurin osa soista on jo ojitettuja, joissa ei ole merkittäviä luontoarvoja. Turvetuotantoalueet aiheuttavat ve-
sistökuormitusta, minkä vuoksi vesistöjensuojeluun on tarvetta kiinnittää huomiota. Tämä on huomioitu suunnittelumää-
räyksessä. Turvetuotannon osalta säilyy Maaseutu ja luonto -vaihemaakuntakaavan ratkaisu.  

 
• Virolahden rakennuskivialueet rajautuvat tärkeään pohjavesialueeseen ja Härmänkankaan ge-alueeseen. Pohjavesialueen 

suunnittelumääräyksen mukaan alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden 
vaikutuksesta heikkene eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Arvokkaiden harjualueiden osalta 
suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 

 
• Tärkeät pohjavesialueet ja vedenhankinnan kannalta tärkeät pintavesialueet turvaavat luonto- ja ympäristöarvoja. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Virolahden rakennuskivialueen poikki kulkee Suuri rantatie eli historiallinen tie. Tie on valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) listalla. Historiallisen tien suunnittelumääräyksen mukaisesti alueelle 
suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisten lausunto. Muinaismuistolaki (295/1963) määrittelee 
Suuren rantatien rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten joukkoon. Alueet ovat osin lisäksi kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden sisällä. Kyseiset arvot tulee huomioida yksityiskohtaisemman suunnitte-
lun yhteydessä.  

 
• Turvetuotantoalueet eivät sijaitse maiseman, rakennetun ympäristön tai kulttuuriperinnön kannalta kriittisillä paikoilla. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Turvevarojen käytöstä suurin osa on energiaturvetta. Sen saatavuus kohtuullisen kuljetusmatkan päästä on tärkeää tur-
vetta käyttäville polttolaitoksille. Nykyisen suuruinen tuotanto ja sen mukainen tarve uusiin tuotantoalueisiin jatkuu arvion 
mukaan pitkälle tulevaisuuteen.  

 
• Virolahden alueen rakennuskivi on hyvin kysyttyä, millä on positiivisia talous- ja elinkeinoelävaikutuksia.  
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• Pintavesien hyödyntäminen täydentää yhteiskunnan vesihuoltoa, millä voi olla laajat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 
koko yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi kriisitilanteissa. Se tukee lisäksi alueen yritystoiminnan edellytyksiä. 

 
• Pohjaveden suojaustarve taajamien ja teiden läheisyydessä voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhdyskunnille, haja-

asutukselle, loma-asutukselle ja elinkeinotoiminnalle. Maataloudelle voi aiheutua rajoituksia tuotantotapoihin. Pohjavesien 
osalta on kuitenkin erillislainsäädännössä ehdoton pilaamiskielto. 

 
2.6 Virkistys 
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
51 VIRKISTYSALUE JA VIRKISTYSKOHDE (V, v) 
52 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA (MU) 
54 YLIMAAKUNNALLINEN PATIKOINTIREITTI (pa) 
55 YLIMAAKUNNALLINEN PYÖRÄILYREITTI (py) 
56 YLIMAAKUNNALLINEN MELONTAREITTI (mel) 

 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Virkistys- ja viheralueverkostoon on tehty tarkistus. Merkintätapana on ainoastaan V eli virkistysalue, mikä tarkoittaa luopumista vanhoista 
retkeily- ja ulkoilualueen sekä suojelullista arvoa sisältävistä virkistysaluemerkinnöistä. Nämä alueet säilyvät, mutta jatkossa merkintä on pelkkä 
V. Näkyvin muutos on tapahtunut Kymin lentokentän ympäristössä, jossa voimassa olevassa maakuntakaavassa oli kentän länsipuolella laaja 
toteutumatta jäänyt virkistysalue. Kyseinen virkistysalue ei ole ollut realistisesti kaupungin lunastettavissa, eikä se vastannut täysin alueella 
olevien hiihtoreittien sijaintia. Näiden tekijöiden perusteella virkistysalue poistettiin ja korvattiin MU-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta). Uusi merkintä ympäröi kauttaaltaan Kymin lentokentän ja vastaa paremmin alueen todellista käyttöä. 
Vastaavanlaisia muutoksia MU-alueiksi on tehty myös muualla perustuen joko siihen, ettei alueella katsota olevan todellisia edellytyksiä kehittyä 
virkistysalueeksi tai alue on rakentamisen myötä menettänyt edellytykset virkistyskäyttöä ajatellen. Joitain yksittäisiä muutoksia on tehty myös 
niin, että MY-alue on muutettu MU-alueeksi. 
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Virkistyskohde merkintä on sisällytetty virkistysaluemerkintään. Ylimaakunnallisia patikointi- ja pyöräilyreittejä ei esitetä taajama- tai virkistys-
alueilla, taajama-alueiden läheisillä MU- tai MY-alueilla, eikä kansallispuistojen alueella. Melontareittejä ei esitetä veneväylämerkinnän yhtey-
dessä tai merialueilla. 

 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Virkistysalueita sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita ulkoilun ohjaustarpeella sijaitsee paljon taajamien yhteydessä, 
mikä tukee monipuolisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 

 
• Virkistysalueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, joka asettaa reunaehtoja muulle maankäytölle. 

Virkistysalueen perustaminen edellyttää maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä kor-
vausmenettelyt.  Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. 
Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkis-
tys- ja ulkoilualueverkoston osana. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, 
niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saa-
vutettavuus.  
 

• MU-alueet voivat pitkällä aikavälillä rajoittaa muuta maankäyttöä. Aluevarauksen pääasiallinen maankäyttö on maa- ja 
metsätalous. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollistettava maa- ja metsätalouselinkeinon monipuolinen ke-
hittäminen ja samalla on huomioitava ulkoilun ohjaustarpeet. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa tulee 
turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdolli-
suuksia 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. 

 
• Ylimaakunnallisten melontareittien, ylimaakunnallisten patikointireittien ja ylimaakunnallisten pyöräilyreittien osalta 

voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria kuten venesatamia ja muuta tiestöä, joten haitallisia vaikutuksia alue- 
ja yhdyskuntarakenteelle ei aiheudu. 
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• Ylimaakunnalliset reitit on huomioitava suunniteltaessa muuta maankäyttöä. Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa on turvattava patikointireittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toi-
mivana 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. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Virkistysalueet ja MU-alueet lisäävät merkittävästi ihmisten fyysistä ja henkistä terveyttä. Ne lisäävät myös asuinviihty-
vyyttä rikastuttaen elinympäristöä. Lisäksi niillä on merkitystä opetus- ja tutkimuskohteina. Virkistysalueita on poistunut 
entiseen kaavaan verrattuna, mutta verkosto ei ole kuitenkaan varsinaisesti heikentynyt, koska alueita on korvattu MU-
merkinnöillä. Kaava muodostaa edelleen kattavan virkistysalueista sekä maa- ja metsätalousvaltaisista alueista ulkoilun oh-
jaustarpeella muodostuvan verkoston. Se tasapuolistaa asukkaiden ja matkailijoiden mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon 
ja luontoharrastuksiin.  

 
• Näitä täydentävät ja monipuolistavat helposti saavutettavat koko Kymenlaakson laajuiset ylimaakunnalliset patikointi, 

pyöräily- ja melontareitit.  
Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Virkistysalueet ovat pääosin hyvin saavutettavissa, mikä minimoi liikkumistarvetta. Kuitenkin osa virkistysalueista sekä MU-
alueista on sen verran kaukana taajamatoimintojen alueiden ulkopuolella ja saaristoissa, että vaaditaan auton tai saaristo-
liikenteen käyttöä. On tehtävä liikennejärjestelyjen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa, jotta riittävän helppo pääsy alueille 
taataan. 

 
• Virkistyksen merkintöjen osalta on mahdollista hyödyntää pitkälti olemassa olevaa infrastruktuuria, mikä vähentää tekni-

sen huollon kustannuksia. 
 
• Virkistysalueilla on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus, joka asettaa reunaehtoja muulle maankäytölle. 

Virkistysalueen perustaminen edellyttää maanomistajan kanssa sopimuksia, joissa määritellään alueidenkäyttö sekä kor-
vausmenettelyt.  Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. 
Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkis-
tys- ja ulkoilualueverkoston osana. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, 
niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saa-
vutettavuus. 
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• MU-alueet voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa yhteensovittamista liikenteen ja teknisen huollon kanssa. Aluevarauksen 
pääasiallinen maankäyttö on maa- ja metsätalous. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mahdollistettava maa- ja met-
sätalouselinkeinon monipuolinen kehittäminen ja samalla on huomioitava ulkoilun ohjaustarpeet. Suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyk-
set. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttami-
nen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsätalouskäyt-
töä. 

 
• Ylimaakunnallisilla reiteillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen eikä tekniseen huoltoon. Kuitenkin suunnittelumää-

räyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava patikointireittien toteuttamisedellytykset maakun-
nallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa 
olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee lisäksi huomioida Puolus-
tusvoimien patikointireitille tai sen osalle mahdollisesti asettamat rajoitukset. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Virkistysalueet ja MU-alueet ovat oleellisia luonnon monipuolisuuden säilymisen kannalta ja mahdollistavat lajien liikku-
mismahdollisuuksia. Puustoisina alueina ne hillitsevät ilmastonmuutosta ja sopeuttavat siihen. Merkinnät tukevat maakun-
nallisen ja kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamista. 

 
• Virkistysalueet ja MU-alueet ovat pääsääntöisesti rakentamiselta vapaita, jolloin niiden maaperää ei ole muokattu. Näiden 

alueiden kallioperä on myös lähtökohtaisesti koskematonta. Alueiden toteuttamisen yhteydessä kuitenkin voidaan muo-
kata ja kuluttaa maaperää esimerkiksi reitistöjen ja parkkipaikkojen rakentamisen myötä. Nämä asiat ratkaistaan yksityis-
kohtaisemman suunnittelun tasoilla. Virkistysalueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. 

 
• Taajamien läheisillä virkistysalueilla, MU-alueilla ja ylimaakunnallisilla reiteillä saattaa tapahtua isommista käyttäjämää-

ristä johtuen ympäristön kulumista. Virkistysalueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. 

 
• Ylimaakunnallinen patikointireitti ja pyöräilyreitti kulkevat paikoitellen osittain Natura 2000 -ohjelman alueilla ja arvok-

kailla harjualueilla tai muilla geologisilla muodostumilla. Lisäksi ylimaakunnallinen melontareitti kulkee myös paikoitellen 
Natura 2000 -ohjelman alueilla. Ulkoilureittien vaikutus luontoon on kuitenkin hyvin vähäistä, koska esitetyt reitit eivät 
edellytä esimerkiksi rakennus- tai ruoppaustoimenpiteitä. Melonta saattaa vaikuttaa linnustoon pesimäaikana varsinkin 



52 
 

 
 

 

silloin, kun melojat liikkuvat reittien ulkopuolella. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka 
mukaan 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. 
Ylimaakunnalliset reitit ovat jo olemassa olevia. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Virkistysalueiden ja MU-alueiden ansiosta maisema ja rakennettu ympäristö monipuolistuvat taajama-alueiden läheisyy-
dessä. Muutoksia maisemaan ja rakennettuun ympäristöön voivat aiheuttaa erinäiset rakenteet ja hoitotoimenpiteet. Kult-
tuuriperinnön säilyminen edistyy, koska niihin liittyvät arvoalueet säilyvät näillä alueilla. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Taloudellinen arvo syntyy ekosysteemipalveluiden kautta, joiden alustana virkistys- ja MU-alueet toimivat. Ne luovat mah-
dollisuuksia esimerkiksi matkailuelinkeinolle ja vapaa-ajan palveluiden yritystoiminnalle. Ylimaakunnalliset reitit tukevat 
alueita ja niillä tapahtuvaa toimintaa. Myös niitä voidaan hyödyntää matkailussa. 

 
• Kustannuksia aiheutuu silloin, jos virkistysalueille tai ylimaakunnallisille reiteille toteutetaan rakenteita ja reitistöjä. Nämä 

asiat ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla. 
 

2.7 Liikenne 

 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
57  LIIKENNEALUE (L) 
58  LIIKENNE-ALUEEN LAAJENEMISSUUNTA (L_I) 
59  RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE (ryt) 
60  PÄÄRATA (rp) 
61  KEHITETTÄVÄ PÄÄRATA (rp_k) 
62  LIIKENNEPAIKKA (lp) 
63  KEHITETTÄVÄ LIIKENNEPAIKKA (lp_k) 
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64  PÄÄRATA, OHJEELLINEN (rp_o) 
65  YHDYSRATA (rs) 
66  LENTOLIIKENTEEN ALUE (LL, II) 
67  SATAMA-ALUE (LS, ls) 
68  VENESATAMA (vs) 
69  LAIVAVÄYLÄ (lv) 
70  LAIVAVÄYLÄ, SUUNNITELTU (lv_s) 
71    VENEVÄYLÄ (vv) 
72    VENEVÄYLÄ, SUUNNITELTU (vv_s) 
73    MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE (mo) 
74    MOOTTORITIE, KEHITETTÄVÄ (mo_s) 

75  KAKSIAJORATAINEN VALTA-, KANTA- TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU (vt2)  
76  KAKSIAJORATAINEN VALTA-, KANTA- TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU, kehitettävä (vt2_k) 
77  VALTATIE TAI KANTATIE (vt) 
78  SEUTUTIE TAI PÄÄKATU (st) 
79  TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE (tyt) 
80  SEUTUTIE TAI PÄÄKATU, SUUNNITELTU (st_s)  
81  YHDYSTIE (yt) 
82  YHDYSTIE, SUUNNITELTU (yt_s) 
83  ERITASOLIITTYMÄ (etl)  
84  ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU (etl_s) 
85  LIIKENNETUNNELI TAI KATETTU TIE (t_mo) 
86    LIIKENNETUNNELI TAI KATETTU TIE, SUUNNITELTU (t_mo_s) 

 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Raideliikenteen osalta Kotkan ja Haminan välinen päärata esitetään punaisella värillä kehitettäväksi pääradaksi. Väli on erittäin vilkkaasti liiken-
nöity johtuen varsinkin HaminaKotka-sataman vientiliikenteestä. Yhteysvälillä on merkittäviä kehittämistarpeita koskien rataosuuden palvelu-
tasoa ja kunnossapitoluokan nostamista siten, että tavara- ja henkilöliikenne on sovitettavissa yhteen mahdollisimman hyvin. Radan eteläosassa 
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on investointitarpeita kaksoisraideratkaisuihin liittyen ja koko rataosuudella on tarve nostaa akselipainojen kantavuus 25 tonniin. Kyseiset toi-
menpiteet parantavat satamaliikenteen ja erityisesti itään suuntautuvan tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Lisäksi rataosuudelle osoitetaan 
kehitettävä liikennepaikka -merkinnällä seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakeskukset ja rautatieliikenteen ase-
mapaikat. Kotka-Kouvola -raideosuudella on merkittävää henkilöliikenteen lisäämispotentiaalia. Raiteeseen liittyvät asemapaikat sekä 
matkakeskukset ovat merkittäviä kehittämisen kohteita kestävän liikkumisen sekä asemanseutujen muun maankäytön näkökulmasta. 
 
Liikennealueen rajausta on tarkistettu. Merkintä osoittaa Kouvolan laajentuvan rautatieterminaalin, jolla tulee olemaan suuri merkitys logis-
tiikka-alalle. Terminaali kuuluu Euroopan laajuiseen liikenteen ydinverkkoon ja tarjoaa konttiliikenteelle kuljetuskäytävän Aasiasta Pohjois-Eu-
rooppaan raiteilla. Laajentaminen mahdollistaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiikkayrityksille, kauppa- ja tukkutoimin-
nalle sekä muulle elinkeinotoiminnalle uuden konseptin liittyen kansainväliseen liiketoimintaan. Alueella on mahdollista käsitellä pitkiä junia. 
Rautatieterminaalille on osoitettu nuolella myös laajentumissuunta kohti itää. Liikennealueilla ei osoiteta tieverkkoa. 
 
Valtatie 15 Kouvola–Kotka ja Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) sekä Kotkan Mussalon satamaan johtava mt 355 Merituulentie, Vt 6 ja mt 
370 Ahlmannintie–Heparo Kouvolassa sekä Vt 12 Kouvola-Lahti ovat valtakunnallisia ja kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksiä, joiden 
liikennemäärät edellyttävät 2+2 kaistaisia keskikaiteellisia pääteitä. Nämä tieosuudet merkitään punaisella värillä kehitettävinä kaksiajorataisina 
valta-, kanta- tai seututienä tai pääkatuna. Punaisella värillä kehitettäväksi osuudeksi esitetään myös Kouvolassa Vt 6 välillä Keltti–Tykkimäki. 
Siellä oleva moottoriliikennetie on tarkoitus korottaa luokitukseltaan moottoritieksi, koska tie on Kouvolan kohdalla turvaton ja laatutasoltaan 
poikkeava. Valtatie parannetaan ensin osin moottoritieksi ja osin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. E18-moottoritie osoitetaan kokonaisuu-
dessaan mustalla värillä, koska se on saatu valmiiksi. Maakuntakaavassa on osoitettu kehitettävien tieyhteyksien suunnitelmien mukaiset 
pääliittymät. Liittymän toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. 
 
Suunniteltu liikennetunneli tai katettu tie -merkinnällä osoitetaan niin sanottuun Karhulan kanjoniin E18-moottoritien päälle katetta. 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. Kotkaan 
osoitetaan tieliikenteen yhteystarve välille Kotkansaari–Halla. Se yhdistäisi Hallan ja Sunilan saaret tiiviimmin Kotkansaaren keskustatoimintojen 
alueeseen ja mahdollistaisi kestävien liikkumismuotojen kehittämisen. Joukkoliikenteelle avautuisi rengasreitti, ja ihmisten liikkuminen 
helpottuisi huomattavasti eri alueiden välillä. Myös olemassa olevat moottoritietunnelit on esitetty kaavassa. Kaikki suunnitellut seututiet tai 
pääkadut esitetään punaisella värillä. Yhdysteistä osoitetaan vain ne, jotka yhdistävät maakunnallisesti merkittävää maankäyttöä 
ylempiluokkaiseen tieverkkoon.  Maakuntakaavassa esitetyt yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai 
kokoojakaduiksi. 
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Lentoliikenteen alueena osoitetaan vain Utin lentokenttä ja Kymin lentokenttään käytetään kohdemerkintää. Kymenlaakson muiden lentokent-
tien ominaisuudet eivät täytä maakunnallisen tarkastelun kriteereitä, vaan ovat vaikutuksiltaan ja toiminnan luonteeltaan enemmän paikallisia.  
 
Satama-alueiden osalta kohdemerkinnät on tarkistettu ja merkintä on lisätty Katariinaan puistoon ja Tervasaareen. Uusina osoitettavia venesa-
tamia merialueella ovat Ulko-Nuokot, Tervasaari ja Ukkosaari sekä Pyhäjärvellä Saunalahti ja Sahanniemi. Laivaväylät osoitetaan Liikenneviras-
ton aineiston mukaisesti kokonaisuudessaan. Suunnitteilla oleva uusi laivaväylä Kotka–Pietari osoitetaan punaisella viivalla. HaminaKotka sata-
man 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 sen 
nykyinen kulkusyvyys vastaa liikenteen tarpeita. Kimolan kanava osoitetaan suunniteltuna veneväylänä. Kanavaa ollaan kehittämässä sisäve-
siliikenteelle, mikä tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia matkailun kannalta. Se yhdistää Kymijoen Päijänteelle ja edelleen Vesijärven sekä 
Keiteleen ja Rautalammin reittiin (kansallisvesi). Kanavassa voi tulevaisuudessa liikennöidä muun muassa vesibussi Heinolan ja Kouvolan välillä. 
Avautumisen tavoitevuosi on 2019 (Kaupunki ja hallinto 2017). Suunniteltuna veneväylänä osoitetaan lisäksi Voikkaa–Kuusankoski. Vesiliiken-
teen yhteystarvemerkintää ei enää osoiteta kaavaan, koska sen selvityspohja on jo erittäin vanha, eikä sille ole näköpiirissä todellista tarvetta. 
 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Tieverkko on tiivis osa alue- ja yhdyskuntarakennetta, koska sitä kautta alueet yhdistyvät toisiinsa. Kymenlaakson tiever-
kosto luo mahdollisuuden tiiviille sekä ekotehokkaalle alue- ja yhdyskuntarakenteelle. Maakunnan eri keskukset ovat hel-
posti saavutettavissa. Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut edistävät entistä parempaa 
saavutettavuutta.  Suunnitellut seututiet tai pääkadut edistävät eritoten taajamatoimintojen alueiden sisäistä saavutetta-
vuutta. Kotkan itäosaan osoitettu uusi pääkatu mahdollistaisi uuden yhdyskuntarakenteen kehittämisen Otsolan eteläpuo-
lelle. Yhdystiet täydentävät liikenneverkkoa yhdistämällä merkittävää maankäyttöä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. 

 
• Kehitettävän moottoritien merkintä Kouvolassa Vt 6 -tiellä välillä Keltti–Tykkimäki vaatii huomioimista maankäytön suun-

nittelussa. Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja 
toteuttamista.  Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjes-
tettyjen liittymien kautta. 
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• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut edellyttävät huomioimista maankäytön suunnitte-
lussa ja rakentamisessa. Suunnittelumääräyksen mukaan ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, 
että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. 

 
• Kehitettävä liikennepaikka -merkintä osoittaa seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakeskuk-

set ja rautatieliikenteen asemapaikat. Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen 
vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuo-
dot huomioiden. Merkintä voi edistää asemanseutujen muuta maankäyttöä.  

 
• Liikennepaikka merkinnällä osoitetaan Kouvolan matkakeskus sekä Korian rautatieliikenteen asemapaikka. Suunnittelu-

määräyksen mukaan 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. Tämä edistää ekotehokkaampaa alue- ja yhdys-
kuntarakennetta, kun tarjotaan mahdollisuuksia saapua matkakeskukseen ja asemapaikalle kestävillä liikkumismuodoilla. 

 
• Kotkassa on osoitettu tieliikenteen yhteystarve Kotkansaaren ja Hallan välille. Toteutuessaan se kytkisi entistä enemmän 

taajamatoimintojen sekä keskustatoimintojen alueita toisiinsa muodostaen ekotehokasta ja tiivistä yhdyskuntarakennetta. 
Erityisesti itäisen Kotkan merelliset asuinalueet lähentyisivät kaupunkikeskustaa.  

 
• Karhulan ns. kanjoniin suunniteltu katettu tie E18-moottoritielle vapauttaa aluetta muuhun maankäyttöön ja edistää ole-

massa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä kytkien keskustan eri osat yhtenäiseksi alueeksi. Nämä ovat linjassa 
sekä maakunnallisen että kansallisen energia- ja ilmastostrategian kanssa. 

 
• Liikennealueena osoitetaan Kouvolan rautatieterminaali keskustatoimintojen alueen itäpuolelle. Merkinnällä ei ole yhdys-

kuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. 
 
• Satama-alueet, venesatamat, laivaväylät ja veneväylät edistävät manner- ja merialueen vuorovaikutusta. Itäisen Suomen-

lahden saaristot ovat hyvin saavutettavissa ja kytkeytyvät osaksi mantereen alue- ja yhdyskuntarakennetta. 
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• Päärata kytkee aluerakenteellisesti Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson toisiinsa. Kehitettävä päärata -merkinnällä edistetään 
vielä paremman kytkeytyneisyyden tavoittamista välillä Kotka–Kouvola+Hamina. Sen suunnittelumääräyksen mukaan yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää Kotka–Kouvola rataosuuden palvelutason nostoa sekä varautua junien 
akselipainojen nousuun, kaksoisraiteen rakentamiseen, tasoristeystien rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen ja 
Ylänummen alueella kolmioraiteen rakentamiseen. Kotka–Helsinki ohjeellinen päärata edistäisi alue- ja yhdyskuntaraken-
teen kytkeytyneisyyttä Etelä-Kymenlaaksossa ja aina Uudenmaan puolelle saakka sekä Pietarin suuntaan. Raideliikenteen 
yhteystarve Haminasta itään edistäisi toteutuessaan Etelä-Kymenlaakson alue- ja yhdyskuntarakenteen kytkeytymistä Lap-
peenrantaan ja Venäjän vaikutuspiiriin. Raideliikenteen yhteystarve Kouvola–Porvoo edistäisi toteutuessaan Kouvolan 
alue- ja yhdyskuntarakenteen kytkeytymistä pääkaupunkiseudun metropolialueen suuntaan. 

 
• Ohjeellinen päärata rajoittaa muuta maankäyttöä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueiden yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
• Lentoliikenteen alue aiheuttaa rajoitteita muulle maankäytölle. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisra-

joitus. Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan yleisilmailukentäksi. 
Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut edistävät ihmisten elinoloja, elinympäristöä ja ter-
veyttä erityisesti Vt 15 -osuudella Kotkan ja Kouvolan välillä. Suunniteltu parannus edistää liikenneturvallisuutta ja helpot-
taa ihmisten pendelöintiä sekä asiointia maakunnan keskusten välillä. Yhtenä tärkeänä tekijänä tulee olemaan sujuva pääsy 
Kymenlaakson keskussairaalaan, joka keskitetään Kotkaan. Kehitettävä moottoritie Kouvolassa Vt 6 -tiellä välillä Keltti–
Tykkimäki edistää myös liikenneturvallisuutta. Taajamatoimintojen sisäistä liikkumista edistää suunniteltu seututie tai pää-
katu. 

 
• Haittavaikutuksena kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut sekä suunnitellut seututiet tai 

pääkadut ja kehitettävä moottoritie aiheuttavat lisääntynyttä liikennettä ja sitä myöten viihtyisyyttä heikentävää ja ter-
veydelle haitallista tärinää, melua sekä ilmanpäästöjä. Kyseessä on itseaiheutetun kysynnän ilmiö (induced demand), joka 
on todistettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Eli rakentamalla lisäkapasiteettia luodaan uutta kysyntää autoilulle, ja 
liikenne sujuvoituu vain hetkellisesti tai paikallisesti. 

 
• Suunnitellut seututiet tai pääkadut muodostavat ihmisten kannalta myös estevaikutusta, mikä on huomioitava yksityis-

kohtaisemmassa suunnittelussa. 
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• Haminan osalta jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuudet parantuvat, koska suunnitellun seututien tai pääkadun varrelle E18 
tieltä Husulan eritasoliittymästä Haminan satamaan johtavalle Suokalliontielle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä. 
Elinympäristön viihtyisyyttä lisäävä vaikutus syntyy tien varrelle rakennettavasta meluntorjunnasta. 

 
• Liikennepaikka merkinnällä osoitetaan Kouvolan matkakeskus sekä Korian rautatieliikenteen asemapaikka. Suunnittelu-

määräyksen mukaan 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. Tämä edistää ekotehokkaampaa alue- ja yhdys-
kuntarakennetta, kun tarjotaan mahdollisuuksia saapua matkakeskukseen ja asemapaikalle kestävillä liikkumismuodoilla. 
Ihmisten terveellinen liikkuminen ja arjen sujuvuus voivat edistyä näiden alueiden ympäristössä. 

 
• Kehitettävä liikennepaikka -merkintä osoittaa seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakeskuk-

set ja rautatieliikenteen asemapaikat. Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen 
vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuo-
dot huomioiden. Tämä edistää ihmisten terveyttä ja sujuvaa pääsyä ekologisilla vaihtoehdoilla matkakeskuksiin sekä ase-
mapaikoille. 

 
• Pendelöintiä ja asiointia helpottava vaikutus on myös kehitettävä päärata -merkinnällä. Radan suurempi käyttö vaikuttaisi 

terveyteenkin positiivisesti, koska paljon päästöjä aiheuttava autoliikenne voisi silloin vähentyä. Radan kehittäminen takaa 
sujuvan pääsyn tulevaan Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan. Kehitettävä päärata -merkintää tukee oleellisesti kehi-
tettävä liikennepaikka -merkintä, joka osoittaa seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakes-
kukset ja rautatieliikenteen asemapaikat.  Hyvässä kunnossa olevat ja houkuttelevat matkakeskukset sekä asemapaikat 
ovat tärkeitä tekijöitä toimivan raideliikenteen kannalta. Ohjeellinen päärata helpottaisi toteutuessaan pendelöintiä Uu-
denmaan suuntaan E18-moottoritien ekologisena vaihtoehtona.  Raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään helpottaisi 
toteutuessaan ihmisten liikkumista ekologisella tavalla Lappeenrannan ja Venäjän suuntaan. Raideliikenteen yhteystarve 
Kouvola–Porvoo voisi edistää toteutuessaan ihmisten pendelöimistä pääkaupunkiseudun metropolialueen suuntaan. 

 
• Ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarpeet aiheuttaisivat toteutuessaan melua sekä tärinää ja muodostaisivat 

estevaikutusta. Ne myös pilkkoisivat kiinteistöjä aiheuttaen merkittäviä haittoja kiinteistönomistajille. 
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• Liikennealue-merkinnällä osoitettava entistä laajempi Kouvolan rautatieterminaali voi lisätä paikallisesti melua ja tärinää. 
Alueeseen liittyy myös suuronnettomuuksien riski aivan taajama-alueen vieressä. Asia on syytä huomioida yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä 
merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmis-
tetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista ai-
heutuvat ympäristöriskit. 

 
• Tieliikenteen yhteystarve Kotkansaari–Halla edistäisi merkittävästi ihmisten helpompaa liikkumista. 

Yhteystarvemerkinnällä osoitetaan Kotkan kaupungin kehittämisen kannalta merkittävä yhteys, joka toteutuessaan 
muodostaisi rengasyhteyden Kotkansaarelta Karhulaan ja edelleen Jumalniemen, Jylpyn ja Hovinsaaren kautta takaisin 
Kotkansaarelle. Se loisi paremman mahdollisuuden tukeutua liikkumisessa joukkoliikenteeseen, kävelyn ja pyöräilyyn, mikä 
toisi terveyshyötyjä ja edistäisi ihmisten arjen sujuvuutta. 

 
• Suunniteltu katettu tie E18-moottoritielle Karhulan kanjoniin lisää ihmisten elinolojen ja ympäristön laatua, kun kaupunki-

tilaa vapautuu Kotkan Karhulan keskustatoimintojen alueella enemmän julkiseen käyttöön kuten asumiseen ja palveluihin. 
Terveydellisiä hyötyjä se toisi liikenteen melu- ja päästöhaittojen vähentymisen myötä. Samoin suunniteltu eritasoliittymä 
aiheuttaa myönteisen terveysvaikutuksen pienempinä liikenneonnettomuusriskeinä. 

 
• Lentoliikenteen alue heikentää asumisviihtyvyyttä ja aiheuttaa melua. Kyseessä ovat kuitenkin olemassa olevat ja hyvin 

paikalliset alueet erillään taajamatoimintojen alueista. Suunnittelumääräyksen mukaan lentoliikenteen alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tulee välttää ympäristölle aiheutuvia häiriöitä. 

 
• Veneväylät ja venesatamat turvaavat merenkulkua ja satamatoimintaa. Merkinnät parantavat veneilyn, luontomatkailun 

ja virkistyksen edellytyksiä. Laiva- ja veneväylät edistävät ihmisten liikkumismahdollisuuksia merialueella. 
 
• Laivaväylät voivat aiheuttaa melua, mahdollisia ympäristöriskejä ja vaaratilanteita pienveneille. Haitat kohdistuvat eniten 

saariston ympäristövuotisiin asukkaisiin ja kesäasukkaisiin. 
 
• Satama-alueet Haminassa ja Kotkassa muodostavat riskin ihmisten terveyden ja elinympäristön kannalta, koska tavaralii-

kennemäärät ovat kasvussa ja näin ollen kuljetuksesta tai tavaroiden käsittelystä aiheutuvat onnettomuusriskit kasvavat. 
HaminaKotka-satama on aivan taajamatoimintojen alueiden yhteydessä. Myös liikennemelua aiheutuu sekä raide- että tie-
liikenteen osalta satamaan menevistä ja sieltä lähtevistä kuljetuksista. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
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yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-alu-
ein. 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 toi-
menpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut edistävät sujuvampaa ja turvallisempaa liikennettä.  
Samoin vaikuttaa tieliikenteen yhteystarve Kotkansaari–Halla ja suunniteltu eritasoliittymä -merkintä.  

 
• Toisaalta kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut ja kehitettävä moottoritie lisäävät henkilö- 

ja tavaraliikennemääriä. Kyseessä on itseaiheutetun kysynnän ilmiö (induced demand), joka on todistettu useissa kansain-
välisissä tutkimuksissa. Eli rakentamalla lisäkapasiteettia luodaan uutta kysyntää autoilulle, ja liikenne sujuvoituu vain het-
kellisesti tai paikallisesti. Myös suunniteltu seututie tai pääkatu lisää liikennemääriä.  

 
• Haminan osalta kestävän liikkumisen mahdollisuudet parantuvat, koska suunnitellun seututien tai pääkadun varrelle E18 

tieltä Husulan eritasoliittymästä Haminan satamaan johtavalle Suokalliontielle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä. 
 
• Kehitettävä päärata -merkintä Kotka–Kouvola, ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Hami-

nasta itään sekä Kouvola–Porvoo luovat mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä raideliikenteen kasvuun, mikä 
vähentäisi autoliikennettä ja lisäisi sen myötä liikenneturvallisuutta. Kehitettävä päärata -merkintää tukee oleellisesti kehi-
tettävä liikennepaikka -merkintä, joka osoittaa seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakes-
kukset ja rautatieliikenteen asemapaikat. Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen 
vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuo-
dot huomioiden. Näin luodaan mahdollisuuksia kestävälle liikkumiselle. 

 
• Teknisen huollon kustannuksia syntyy kehityshankkeista ja mahdollisista uusista hankkeista liittyen tiestöön ja rautateihin 

sekä satamiin. Olemassa oleva infrastruktuuri on kuitenkin suurimmaksi osin hyödynnettävissä. 
 
• Veneväylät sekä venesatamat ja satama-alueet turvaavat merenkulkua ja satamatoimintaa. Reittien huomioiminen tar-

kemmassa suunnittelussa esimerkiksi rantautumispalveluiden ja matkailupalvelujen sijoittelussa parantaa veneilyn edelly-
tyksiä. Venesataman suunnittelumääräyksen mukaan alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pien-
veneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus. 
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• Suunniteltu veneväylä Kimolan kanava avaa uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteen kehittämiseen Kouvolassa. Veneily-
mahdollisuudet lisääntyisivät aina Kouvolasta keskiseen Järvi-Suomeen saakka. 

 
• Satama-alueet Haminassa ja Kotkassa kasvattavat liikennemääriä sekä raide- että tieliikenteen osalta, koska tavaraliiken-

nemäärät ovat kasvussa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä 
merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmis-
tetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista ai-
heutuvat ympäristöriskit.   Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten mui-
naisjäännösten inventoinnin tarve. Alueille voi sijoittua muun muassa satamasidonnaista teollisuutta, LNG terminaalitoi-
mintaa, biopolttolaitoksia tms. tuotantoa. Nämä asettavat myös tekniselle huollolle vaatimuksia, koska alueilla tarvitaan 
esimerkiksi sähköä. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Liikennealue-merkinnällä osoitettava entistä laajempi Kouvolan rautatieterminaali voi lisätä paikallisesti melua ja tärinää. 
Alueeseen liittyy myös suuronnettomuuksien riski aivan taajama-alueen vieressä. Asia on syytä huomioida yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä 
merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmis-
tetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista ai-
heutuvat ympäristöriskit. 

 
• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut ja kehitet-

tävä moottoritie lisäävät tavara- ja henkilöliikennemääriä. Se aiheuttaa lisääntynyttä melua, tärinää ja ilmanpäästöjä. 
Näistä voivat kärsiä useat eliölajit ja luonnonympäristö.  

 
• Kehitettävä moottoritie voi mahdollisesti vaikuttaa luontoon ja ympäristöön, koska tietä on tarkoitus leventää nykyisestä 

useampikaistaiseksi täyttämään moottoritien luokituksen. Tieosuuden varrella sijaitsee Natura 2000 -ohjelman alueita (Sa-
vonsuon tervalepiköt sekä Keltin ja Ahkojan rantalehdot) ja Tornionmäen pohjavesialue. Koko kaava-aluetta koskien on 
annettu Natura 2000 -ohjelman alueisiin kohdistuva suunnittelumääräys: 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. Pohjavesialueen suunnittelumääräyksen mukaan alueella tulee kiinnittää 
erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei 
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niiden vaikutuksesta heikkene eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot 
on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Asiat on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 
• Liikennealueen laajenemissuunta osoittaa Kouvolan Kullasvaaran liikennealueen laajenemissuunnan kohti itää, jossa si-

jaitsee lähellä tärkeä pohjavesialue. Toiminta on luonteeltaan sellaista, että vakavien ympäristöriskien vaara on olemassa. 
Asia on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 
• Tieliikenteen yhteystarve Kotka–halla vaatii siltayhteyden rakentamista merialueen yli. Sillä olisi vaikutuksia mereen, me-

renpohjaan ja mahdollisesti eliölajeihin. Alueen kattaa myös Kotkan kansallinen kaupunkipuisto. Yksityiskohtaisessa suun-
nittelussa luonto- ja ympäristöarvot on otettava huomioon. 

 
• Tieliikenteen yhteystarve Kotka–halla yhdistäisi Hallan ja Sunilan saaret tiiviimmin Kotkansaaren keskustatoimintojen 

alueeseen ja mahdollistaisi kestävien liikkumismuotojen kehittämisen. Joukkoliikenteelle avautuisi rengasreitti, ja ihmisten 
liikkuminen helpottuisi huomattavasti eri alueiden välillä. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
kannalta. Merkintä tukee sekä maakunnallisen että kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. 

 
• Ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään sekä Kouvola–Porvoo aiheuttaisivat 

toteutuessaan rakentamisvaiheessa mittavia luonto- ja ympäristövaikutuksia. Luonto- ja maisema-alueita pirstoutuisi radan 
vuoksi, mikä muodostaisi estevaikutusta eliölajeille. Ohjeellinen päärata kulkisi myös Kymijoen Natura 2000 -ohjelman alu-
een poikki edellyttäen mahdollisesti luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen vaikutusarvioinnin tekemistä. Isot liikennehank-
keet edellyttävät YVA-lain mukaista tarkastelua. Tarkemmat vaikutukset tulisi tutkia yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa.  

 
• Ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään vähentäisivät toteutuessaan tieliiken-

teen päästöjä. Merkinnät tukevat myös sekä maakunnallisen että kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. 
 
• Kehitettävä päärata -merkintä Kotka–Kouvola, ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Hami-

nasta itään sekä Kouvola–Porvoo luovat mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä raideliikenteen kasvuun, mikä 
vähentäisi autoliikennettä. Kehitettävä päärata -merkintää tukee oleellisesti kehitettävä liikennepaikka -merkintä, joka 
osoittaa seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät kehitettävät matkakeskukset ja rautatieliikenteen asemapaikat. 
Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan suunnittelussa tulee huomioida liityntäpysäköinnin tarpeet, saattoliikenteen 
ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Myös liikennepaikka-merkinnän 
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suunnittelumääräyksen mukaan 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. Näin luodaan mahdollisuuksia kes-
tävälle liikkumiselle, jolla on positiivisia vaikutuksia erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Merkinnät tuke-
vat sekä maakunnallisen että kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. 

 
• Veneväylät ja venesatamat voivat edellyttää ylläpitoruoppausta ja läjityksiä, jotka vaikuttavat luontoon ja ympäristöön. 

Osa olemassa olevista satamista sijaitsee luonnon kannalta herkillä alueilla kuten harju- ja pohjavesialueilla. Merialueella 
uusina osoitettavia venesatamia ovat Ulko–Nuokot, Tervasaari ja Ukkosaari. Nämä asiat on huomioitava yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa ja mahdollisissa kehittämistoimenpiteissä. Venesataman suunnittelumääräyksen mukaan alueiden 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoi-
hin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus. 

 
• Laiva- ja veneväyliin liittyy aina ympäristöriskien mahdollisuus, jota täytyy välttää huolellisella suunnittelulla ja koordinoin-

nilla. Suunniteltu laivaväylä Kotka–Pietari on herkällä Itäisen Suomenlahden kansallispuistoalueella, joten luontonäkökul-
mat on otettava erityisen tarkasti huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  
 

• Suunnitellut veneväylät Kimolan kanava sekä Kuusankoski–Voikkaa kulkevat Kymijoessa. Niiden varrella sijaitsee arvok-
kaita harjualueita tai muita geologisia muodostumia ja Pyhäjärven rannoilla olevia Natura 2000 -ohjelman alueita. Kimolan 
kanavan kunnostaminen edellyttää muun muassa nykyisen uittokanavan ruoppaamista ja leventämistä veneilykelpoiseksi. 
Lisäksi kalliotunnelin avarretaan ja korotetaan louhimalla. Toimenpiteillä voi olla vaikutusta vesistöön. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa arvoalueet tulee ottaa huomioon ja noudattaa niihin liittyviä suunnittelumääräyksiä. 

 
• Veneväyliä ei osoiteta matalikoilla ja luonnon kannalta arvokkailla alueilla. Väylien kunnossapitoon ja kehittämiseen liitty-

vät läjitysalueet on jo aiemmin tutkittu.  
 
• Satama-alueet Haminassa ja Kotkassa muodostavat riskin luonnolle ja elinympäristölle, koska tavaraliikennemäärät ovat 

kasvussa ja näin ollen kuljetuksesta tai tavaroiden käsittelystä aiheutuvat onnettomuusriskit kasvavat. Tavaraliikenteen 
kasvavat kuljetukset aiheuttavat lisääntyneitä ilmanpäästöjä ja ympäristömelua. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-alu-
ein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita, on alueen ja sen 
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lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.   Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toi-
menpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

• Suunniteltu katettu tie E18-moottoritielle niin sanottuun Karhulan kanjoniin muodostaa mahdollisuuden luoda maisemal-
lisesti vetovoimaisempi Karhulan keskusta. 

 
• Tieliikenteen yhteystarve Kotka–Halla muuttaisi maisemakuvaa. Yhteyden mahdollistavasta sillasta tulisi rakentaa sellai-

nen, että laivaliikenne pääsee alittamaan sen. Sijainti on osittain Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sisällä, mikä on huo-
mioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

 
• Suunniteltu moottoritie Vt 6 -tiellä välillä Keltti–Tykkimäki muuttaisi maisemakuvaa, koska nykyistä moottoriliikennetietä 

levennettäisiin täyttämään moottoritien luokituksen. Tie kulkee taajama-alueiden ja keskusta-alueen kautta. Taajamatoi-
mintojen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
peutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuripe-
rintöarvojen säilyminen turvataan. Asia on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

 
• Suunnitelluista seututeistä tai pääkaduista Kuusankosken koillispuolelle sijoittuva yhteys on osittain tärkeän Kymijoen 

maisema-alueen sisällä. Maisema-arvoja tulee huomioida yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien mai-
sema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja mai-
sema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Satama-alueista ja venesatamista osa sijoittuu uutena maakuntakaavaan merkittävän Kotkan kansallisen kaupunkipuiston 

sisään. Osa puolestaan sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla. Näiden mahdolli-
sissa kehittämistoimissa asia on huomioitava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Venesataman suunnittelumääräyk-
sen mukaan Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuri-
perintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 
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• Suunnitellut veneväylät Kimolan kanava sekä Kuusankoski–Voikkaa kulkevat Kymijoessa. Niiden varrella sijaitsee Kymijoki-
laakson ja Kimolan kulttuurimaisemat. Vesiliikenne ei kuitenkaan aiheuta haittaa kulttuuriympäristöjen arvoilla. Merkintä-
kohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarpeet muuttaisivat toteutuessaan maisemakuvaa. Esimerkiksi Haminasta 

itään kulkevan raideliikenteen yhteystarpeen läheisyydessä on useita merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 
Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön tulisi arvioida tarkemmin yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa, mikäli näiden toteutusta alettaisiin viedä eteenpäin. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilymi-
nen.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimuk-
set. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarpeet pilkkoisivat arvokasta maaseutumaisemaa vähentäen peltoalaa ja 
heikentäen maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä. 

 
• Liikennealue-merkintä osoittaa Kouvolan laajentuvan rautatieterminaalin, jolla tulee olemaan suuri merkitys logistiikka-

alalle. Terminaali kuuluu Euroopan laajuiseen liikenteen ydinverkkoon ja tarjoaa konttiliikenteelle kuljetuskäytävän Aasi-
asta Pohjois-Eurooppaan raiteilla. Laajentaminen mahdollistaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiik-
kayrityksille, kauppa- ja tukkutoiminnalle sekä muulle elinkeinotoiminnalle uuden konseptin liittyen kansainväliseen liike-
toimintaan. 

 
• Lentoliikennealue Utissa säilyttää alueen työpaikkoja. 
 
• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut, suunnitellut seututiet tai pääkadut ja suunniteltu 

laivaväylä Kotka–Pietari lisäävät elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tuovat positiivisia talousvaikutuksia Kymenlaaksoon. 
 
• Suunniteltu katettu tie E18-moottoritielle Karhulan niin sanottuun kanjoniin luo mahdollisuuksia elinkeinoelämän kehityk-

selle Karhulassa. 
 



66 
 

 
 

 

• Kehitettävä päärata Kouvola–Kotka, ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään 
tuovat positiivisia talous- ja elinkeinoelämävaikutuksia. Raideliikenteen kuljetukset ovat maakunnan kilpailukykyetu. Rai-
deliikenteen kautta Kymenlaakso voi kytkeytyä myös entistä laajempaan talousalueeseen sekä Uudenmaan että Venäjän 
suuntaan.  

 
• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut, kehitet-

tävä päärata, kehitettävä liikennepaikka, Karhulan ns. kanjoniin suunniteltu katettu tie, ohjeellinen päärata, tieliikenteen 
yhteystarve, suunniteltu eritasoliittymä, raideliikenteen yhteystarve ja suunniteltu veneväylä aiheuttavat merkittäviä ra-
kennusaikaisia kustannuksia. 

 
• Satama-alueet palvelevat meriliikennettä ja vientiteollisuutta. Suurin osa varauksista palvelee loma- ja matkailutoimintaa. 

HaminaKotka-satamalla on erittäin suuri merkitys, koska se on osa Euroopan laajuista TEN-T -verkkoa ja on Suomen suurin 
yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama sekä täyden palvelun logistiikka- ja teollisuuskeskus. Myös venesatamat sekä suun-
nitellut veneväylät tukevat virkistys- ja matkailutoimintaa.  

 
• Laivaväylät ja suunniteltu laivaväylä tuovat taloudellista hyötyä Haminan ja Kotkan satamatoiminnalle. HaminaKotka sa-

taman 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. 

 
 

2.8 Tekninen huolto 
 
Arviointi kohdistuu merkintöihin: 
 
87  YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE (ET, et) 
88  ENERGIAHUOLLON ALUE (en) 
89  JÄTTEENKÄSITTELYALUE (EJ) 
90  TUULIVOIMALOIDEN ALUE (tv) 
91  PÄÄSÄHKÖLINJA (z) 
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92  PÄÄKAASULINJA (k) 
93  PÄÄVESIJOHTO (vj) 
94    SIIRTOVIEMÄRI (jv) 
 
Keskeiset kaavaratkaisun muutokset verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin 
 
Kansainvälinen öljyjohdon yhteystarve poistuu kaavasta. Sen selvityspohja on vanhentunut, eivätkä mitkään toimijat ole nähneet asiaa enää 
tarpeelliseksi. Siirtovesiviemärit on tarkistettu ajantasaisen digitaalisen aineiston pohjalta, minkä myötä linjaukset ovat tarkentuneet voimassa 
olevaan kaavaan verrattuna. Verkosto esitetään nyt kattavampana kokonaisuutena. Pääsähkölinjoihin ei ole tehty muutoksia. Myös pääkaasu-
linjat ja päävesijohtojen runkolinjat on tarkistettu ajantasaisen digitaalisen aineiston pohjalta, minkä myötä linjaukset ovat tarkentuneet. Tuu-
livoimaloiden alueiden osalta säilyy kumottavien vaihemaakuntakaavojen kaavaratkaisu, mutta Rankin matalikon, Harvajanniemen, Siikasaaren 
ja Munapirtin (2 aluetta) varaukset otetaan pois. Näiden varausten perustelut ovat vanhentuneet.  
 
Kokonaismaakuntakaavan merkintäkohtainen arviointi 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät vaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Kaavaratkaisun tavoite on, että ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa otetaan huomioon yhdyskuntateknisen huollon 
alueiden (Kouvolan Haimila, Kuivala ja Mäkikylä sekä Kotkan Mussalo), toiminnan jatkuvuus ja toiminnan mahdollisesti 
tuottamat haitat. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 
• Energiahuollon alueet (Kotkan Korkeakosken hyötyvoimalaitos, Kouvolan maakaasukeskus sekä Korian ja Kymin muunto-

asemat) asettavat reunaehtoja muulle maankäytölle. Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Ra-
kentamisrajoitus koskee myös päävesijohtoja, siirtoviemäreitä ja pääkaasulinjoja. 

 
• Jätteenkäsittelyalueina osoitetaan maakunnallinen jätekeskus Kouvolassa, Kotkan Heinsuon jäteasena, Kouvolassa teolli-

suuden kaatopaikat Lamminmäki, Sulento sekä uutena Maijanaron maankaatopaikka. Maijanaro sijoittuu olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen ja Vt 12 -tien varrelle. Muut alueet sijoittuvat alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti 
muiden toimintojen (työpaikka-alue tai teollisuusalue) kylkeen. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan jät-
teenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- 
ja teollisuustoimintaa. 
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• Tuulivoimaloiden alueilla ei ole voimassa MRL 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta. Kaavaratkaisu edistää tuulivoimaloi-

den keskittämistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti, mitä edellyttää myös koko maakuntakaava-alu-
etta koskeva suunnitelumääräys. 

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Yhdyskuntateknisen huollon alueilla ei ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, koska ne eivät sijaitse kovin lähellä asu-
tusta. Kouvolan Mäkikylän yksikkö sijaitsee Kymijoen rannalla taajama-alueella ja virkistysalueen vieressä. Laitos ei hei-
kennä merkittävästi virkistyksen edellytyksiä. Toiminnan vaikutukset asumiseen ja asuinviihtyisyyteen syntyvät pääasiassa 
liikenne- ja maisemahaittojen sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa hajuhaittojen kautta. Kotkan Mussalon yksikön osalta 
ei ole odotettavissa merkittävän kielteisiä vaikutuksia asumisviihtyvyyteen, koska lähiympäristössä ei ole asutusta. Merkin-
täkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan yhdyskuntateknisen huollon alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Yhdyskuntateknisen huollon alueet (Kouvolan Haimilan ja Kuivalan vedenottamoalueet ensimmäisellä Salpausselällä) tur-

vaavat nykyisellään kymenlaaksolaisten riittävän ja puhtaan talousveden saannin. Merkintä turvaa lisäksi energiansaantia, 
koska laitokset tuottavat biokaasua maakaasuverkkoon. 

 
• Energiahuollon alueet saattavat heikentää jonkin verran asuinviihtyvyyttä. Esimerkiksi Korkeakosken hyötyvoimalaitokselle 

toimitetaan rekka-autoilla kierrätykseen kelpaamatonta kotitalousjätettä ylimaakunnallisesti, mikä aiheuttaa päästöjä ja 
melua. Alueet ovat kuitenkin olemassa olevia, joten sinänsä uusia vaikutuksia ei aiheudu. Merkintäkohtaisen suunnittelu-
määräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät 
ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Tuulivoimaloiden alueita ei osoiteta taajama-alueiden läheisyyteen, joten vaikutukset taajama-alueiden asutukseen ovat 

vähäisiä. Monien tuulivoima-alueiden läheisyydessä sijaitsee kuitenkin loma-asuntoja ja paikoin myös yksittäisiä vakituisen 
asumisen rakennuksia. Näiden talojen tai mökkien osalta saattaa syntyä paikasta riippuen kielteisiä vaikutuksia erityisesti 
maisemahaittojen osalta. Minimietäisyys lähimpään yksittäiseen asuintaloon on suojavyöhykkeen ansiosta vähintään 800 
metriä. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan on ”b) selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä py-
rittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityis-
ominaisuuksiin.”. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja elinympäristöön tulee huomioida tuulivoimaloiden alueilla 
Nälkäsuo, Korvenmäki–Paljaankallionmäet, Karvatsuonmäki–Lintojanvuori, Hulkkiakangas ja Hallimajankangas. Näiden alu-
eiden läheisyydessä on asutusta/loma-asutusta. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskee tuulivoimaloiden alueisiin liit-
tyen annettu suunnittelumääräys. 
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• Jätteenkäsittelyalueista uutena osoitettava Maijanaron maankaatopaikka sijoittuu virkistysalueen reunaan ja aiheuttaa 

pienen kutistuksen kyseiseen virkistysalueeseen. Näin ollen, sillä on hieman negatiivinen vaikutus elinympäristöön. Alue 
voi laskea virkistysalueen houkuttelevuutta. Toisaalta maankaatopaikka ei ole lähellä taajamatoimintojen alueita, joten 
asuinviihtyvyyteen ei ole vaikutusta. Muut osoitetut alueet sijaitsevat työpaikka-alueen tai teollisuusalueen välittömässä 
yhteydessä, joten vaikutuksia ei aiheudu. Suunnittelumääräyksen mukaan jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä 
riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jä-
teraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa. 

 
• Pääsähkölinja, päävesijohto ja siirtoviemäri ovat asumisen perusedellytyksiä. Nämä ovat Kymenlaaksossa kattavia ja mah-

dollistavat ihmisten asumisen useissa rannikon saarissa. 
Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Yhdyskuntateknisen huollon alueilla on suuri merkitys toimivan teknisen huollon kannalta. Merkintä turvaa maakunnalli-
sen vesihuollon vedenotto- ja imeytysalueiden myötä. Seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot puolestaan turvaa-
vat vähintään ylikunnallisella tasolla jäteveden keräyksen. Jäteveden puhdistamot tuottavat lisäksi biokaasua, joka voidaan 
jakaa maakunnallisesti maakaasuverkon välityksellä.  

 
• Yhdyskuntateknisen huollon alueet on sijoitettu keskitetysti. 
 
• Energiahuollon alueilla on merkitystä energia- ja jätehuollon kannalta. Esimerkiksi Korkeakosken hyötyvoimalaitoksessa 

valmistuu yhteistuotantona sähköä, teollisuushöyryä ja kaukolämpöä paikalliselle teollisuudelle ja asukkaille. 
 
• Energiahuollon alueille kerätään kierrätykseen kelpaamatonta kotitalousjätettä ylimaakunnallisesti. Tämä lisää liikenteen 

kokonaiskuormitusta ja aiheuttaa haittaa sekä paikallisesti että alueellisesti. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät 
ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Jätteenkäsittelyalueista uutena osoitettava Maijanaron maankaatopaikka lisää todennäköisesti jonkin verran kuljetuksista 

johtuvaa liikennemäärää alueen lähiympäristössä.  
 

• Jätteenkäsittelyalueet ovat liikennöinnin kannalta hyvin saavutettavilla sijainneilla pääteiden varsilla. 
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• Pääsähkölinja, pääkaasulinja, päävesijohto ja siirtoviemäri muodostavat kattavan verkoston Kymenlaaksossa. Sähkö ja 
vesi kattavat myös useat rannikon asutut saaristot. Tekninen huolto on näin ollen tehokkaalla ja toimivalla pohjalla. 

 
• Tuulivoimaloiden alueen suunnittelumääräyksen mukaan ”b) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä vai-

kutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohde-
kuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin”. Liikenteeseen ja tekniseen huoltoon liittyen erityisesti huomioita-
vien ominaisuuksien joukossa on mainittu Nälkäsuolla Kymin lentokentän lentotoiminta ja Karvatsuonmäellä–Lintojanvuo-
rella Utin lentoliikenteen lentoesterajoituspinnat. Kyseessä ovat siis lentoliikenteen turvallisuutta koskevat kysymykset. 

 
• Tuulivoimaloiden alueiden rakentaminen aiheuttaa raskaan kuljetusliikenteen vaikutuksia tieverkostolle. Vaikutukset ovat 

paikallisia ja kestävät yleensä vuodesta kahteen. Raskaat kuljetukset eivät toistu yhtä laajoina koko rakentamisen ajan. 
Liikenteellisesti osoitetut alueet ovat hyvin saavutettavissa, eikä tuulivoimaloiden sijoittamisesta synny vaaratilanteita tie-
liikenteelle. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Yhdyskuntateknisen huollon alueista Kouvolan Mäkikylän yksikkö sijaitsee taajamatoimintojen alueen reunalla ja lähellä 
virkistysaluetta sekä Myllypuron ja Pentsojan luonnonsuojelualuetta. Puhdistamoiden ei pitäisi vaikuttaa näihin alueisiin. 
Mahdollisessa kohteen kehittämisessä on kuitenkin huomioitava nämä tekijät, ja varmistettava ettei toiminta aiheuta hait-
taa taajamatoimintojen alueelle, virkistysalueen käyttöön tai läheisille luonnonsuojelualueille. Merkintäkohtaisen suunnit-
telumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, 
ettei vedenotto- ja imeytysalueiden käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.  Yhdyskuntateknisen huollon alueiden yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin 
ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Yhdyskuntateknisen huollon alueilla jäteveden tehokas käsittely vaikuttaa myönteisesti pinta- ja pohjavesiin. Biokaasu-

tuotanto vaikuttaa myönteisesti ilmastoon ja tukee sekä maakunnallisen että kansallisen energia- ja ilmastostrategian ta-
voitteita. 

 
• Energiahuollon alueet eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, koska niiden vaikutuspii-

rissä ei ole arvokkaita alueita. Kouvolan maakaasuaseman lähellä tosin on Myllypuron ja Styrmanin luonnonsuojelualue, 
mutta niihin ei todennäköisesti kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt 
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 
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• Energiahuollon alueelle Kotkan Korkeakoskelle kuitenkin kerätään kierrätykseen kelpaamatonta kotitalousjätettä ylimaa-
kunnallisesti. Tämä lisää liikenteen kokonaiskuormitusta ja sitä kautta liikenteen päästöjä. Merkintäkohtaisen 
suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä 
merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. 

 
• Energiahuollon alueella Kotkan Korkeakosken hyötyvoimalaitoksella tuotetaan kierrätykseen kelpaamattomasta kotita-

lousjätteestä energiaa, jolla korvataan muun muassa maakaasua sekä säästetään fossiilisilla polttoaineilla tuotettua ja ul-
komailta hankittua energiaa. Laitoksen savukaasunpuhdistusjärjestelmä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitsee siten osal-
taan ilmastonmuutosta. Jätteiden palamisesta jäljelle jääneet savukaasut puhdistetaan ja lasketaan sen jälkeen ilmaan. 

 
• Tuulivoimaloiden alueet ohjaavat energiantuotantoa kestävän kehityksen suuntaan. 
 
• Tuulivoimaloiden alueet on osoitettu arvokkaiden luontoalueiden ja -kohteiden ulkopuolelle. Alueita ei ole inventoitu laji-

tasolla. Ajankohtainen tieto harvinaisten tai uhanalaisten lajien esiintymisestä (esimerkiksi liito-orava) tulee huomioida 
hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä. Lajien esiintymistietoja ei voida esittää maakuntakaavassa kaavatason yleispiir-
teisyyden vuoksi. Erityisesti suojeltavien lajien kuten liito-oravan elinympäristön osalta voidaan lähteä pääsääntöisesti siitä, 
ettei niitä ole tarpeen selvittää kattavasti maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntakaavaa laadittaessa on kuitenkin selvi-
tysten avulla varmistettava, että kaavan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa löytyy kaavalle asetetut sisältövaa-
timukset täyttävä ratkaisu. Esitettävien tuulivoimaloiden alueiden sisällä ei ole saatavilla olleiden tietojen mukaan esimer-
kiksi erityisesti suojeltavien lajien keskittymiä. Tuulivoimarakentamisella on aina pieniä paikallisia vaikutuksia kasvillisuu-
teen erityisesti voimaloiden välittömässä lähiympäristössä. Luontoalueiden pienimuotoista pirstoutumista voi tapahtua. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa haitalliset vaikutukset voidaan lieventää tai ehkäistä huomioimalla luonto- ja ym-
päristöarvot.  
 
Ympäristövaikutukset kohdistuvat usein alueen linnustoon erityisesti törmäysriskinä, joka on suuri lintujen muuttoreiteillä. 
Vaikutukset vesistöihin ovat usein suurimmat rakentamisaikana. Maakuntakaavassa ei osoiteta tuulivoimaloiden alueita 
pintavesiin kuten merialueelle, joten vaikutukset esimerkiksi kalastoon ovat vähäisiä. Osa alueista sijoittuu tärkeille pohja-
vesialueille tai läheisyyteen, mikä tulee huomioida. Pohjaveden pilaamiskielto on ympäristönsuojelulaissa ehdoton. Tuuli-
voima-alueita on mahdollista sijoittaa pohjavesialueille, kun alueen suunnittelu, rakentaminen ja huolto tehdään erityisen 
huolellisesti. Yleisesti voidaan todeta, ettei tuulivoimarakentamisella ole merkittäviä haittavaikutuksia pohjavesiin tai ve-
denhankintaan, koska kallio- ja maaperään kohdistuvat maanrakennustöiden vaikutukset kohdistuvat varsin suppeille alu-
eille tarkastelualueiden kokonaispinta-alasta. Pohjaveden laadun turvaamiseksi tuulivoimalat voidaan tarvittaessa varustaa 
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suojarakentein, joilla estetään mahdollisten vaihteistoöljyjen sekä muiden pohjaveden laatua huonontavien aineiden jou-
tuminen maaperään. 

 
Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan ”b) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä vaikutukset 
liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa 
esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin”. Luontoon ja ympäristöön liittyen erityisesti huomioitavien ominaisuuksien jou-
kossa on mainittu seuraavia: 
 
Nälkäsuo: Natura-2000 -ohjelman kohde Rapakivenjärvi, suurikokoisten petolintujen muuttoreitit, maakuntakaavan Etelä-
Kymenlaakson suovyöhykkeen sini-viheryhteystarve, Härmäkankaan pohjavesialue sekä Kymin lentokentän ympäristön 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta. 
 
Keltakangas: Ylimaakunnallinen patikointireitti. 
 
Korvenmäki-Paljaankallionmäet: Tuulivoima-alueen läheisyyden linnusto: kalasääsken pesäpaikat sekä ylimaakunnallinen 
patikointireitti. 
 
Karvatsuonmäki–Lintojanvuori: Tuulivoima-alueen läheisyyden Natura 2000 -ohjelman kohde Somuranmäki ja kalasääsken 
pesäpaikat. 
 
Hulkkiankangas: Tuulivoima-alueen läheisyyden Natura-2000 -ohjelman kohde Onkamaanjärvi-Haudansyvä ja suurikokois-
ten petolintujen muuttoreitit. 
 
Hallimajankangas: Tuulivoima-alueen läheisyyden Natura 2000 -ohjelman kohteet Leukaniemi-Tyllinjärvi ja Tuorusjärvi, lin-
nusto, lintujen lentoreitit ja suurikokoisten petolintujen muuttoreitit. 

 
• Jätteenkäsittelyalueista Maijanaro leikkaa pienen siivun pois Tykkimäen huvipuistoon kytkeytyvästä virkistysalueesta. Alu-

eella ei ole kuitenkaan mitään merkittäviä luontoarvoja. Muiden osoitettujen alueiden läheisyydessä ei ole merkittäviä 
luonto- tai ympäristöarvoja. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätet-
tävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoit-
taa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa. 

Vaikutukset 
maisemaan, 

• Yhdyskuntateknisen huollon alueista Kouvolan Mäkikylän yksikkö sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Kymijoen mai-
sema-alueen sisällä. Olemassa olevan yksikön osoittaminen maakuntakaavassa ei heikennä maisema-arvoja, mutta 
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rakennettuun 
ympäristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

mahdollisessa kohteen kehittämisessä on huomioitava maisema-arvot. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeän alueen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.  Yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
• Energiahuollon alueista Kotkan Korkeakosken hyötyvoimalaitos ja Kouvolan maakaasuasema sijaitsevat tärkeillä maisema-

alueilla. Molemmat ovat jo olemassa olevia laitoksia. Korkeakosken laitos sulautuu olemassa olevaan teollisuusympäris-
töön, joten vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kouvolan maakaasuasema on lähellä Kymijoen laakson tärkeää maisema-aluetta. 
Asema ei aiheuta merkittäviä maisemahaittoja. 

 
• Jätteenkäsittelyalueena osoitettava maankaatopaikka Kouvolan Maijanarossa heikentää toiminnan luonteesta johtuen 

alueen yleistä maisemakuvaa aivan virkistysalueen ja Vt 12 -tien varrella. 
 
• Jätteenkäsittelyalueista Keltakankaan itäpuolella on Sippolanjoen ja Summanjoen laaksojen valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue ja länsipuolella Kymijokilaakson kulttuurimaisema. Myös Heinsuon alueesta itään sijaitsee Kymijoen kulttuu-
rimaisema. Merkittävää maisemahaittaa ei kuitenkaan aiheudu, koska esimerkiksi ensin mainittu maisema-alue on erittäin 
laaja ja ulottuu vain luoteisosastaan lähelle jätteenkäsittelyaluetta. Myös Kymijokilaakson alue on hyvin laaja, eikä ole aivan 
lähellä. Molemmat jätteenkäsittelyalueet ovat lisäksi olemassa olevien teollisuusalueiden yhteydessä ja merkintäkohtaisen 
suunnittelumääräyksen mukaisesti ”Jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyn-
tämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa.”. Lamminmäen alueen ympäristössä ei ole arvoalueita. 

 
• Tuulivoimaloiden alueet vaikuttavat maisemaan, koska ne näkyvät suuren kokonsa myötä hyvin kauas. Alueille on määri-

tetty vähintään 500-1000 metrin suojavyöhyke suhteessa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin 
alueisiin. Nämä tärkeät alueet ovat usein laajalle ulottuvia kokonaisuuksia, joista valtaosaan tuulivoimarakentaminen ei 
näkyisi. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukaan ”b) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä vai-
kutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohde-
kuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin”. Maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön liit-
tyen erityisesti huomioitavien ominaisuuksien joukossa on mainittu Nälkäsuolla Kymijokilaakson valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue, Keltakankaalla Sippolanjoen ja Summanjoen laaksojen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä Karvat-
suonmäki–Lintojanvuorella Valkealan kirkon ja kartanon muodostaman kokonaisuuden valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö. 
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Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Yhdyskuntateknisen huollon alueiden toiminta korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä kustannustehokkaasti, mikä vai-
kuttaa myönteisesti aluetalouteen. Alueilla on positiivinen merkitys elinkeinoelämälle. Kaavaratkaisu turvaa maakunnalli-
sen vesihuollon vedenotto- ja imeytysalueiden myötä myös elinkeinoelämän tarpeisiin. 

 
• Pääsähkölinjasto on hyvin kattava, mikä palvelee elinkeinoelämän tarpeita. Tämä on kilpailukykytekijä esimerkiksi mahdol-

listen suuren luokan akkutehtaiden tai datakeskusten sijoittumisesta kilpailtaessa. Lisäksi sähkönsiirtoon tarkoitetut meri-
kaapeliyhteydet ovat tärkeitä saariston toiminnoille. Saariston huoltovarmuus lisää matkailun, vesiliikenteen, virkistyksen 
ja vapaa-ajan asumisen houkuttelevuutta ja turvallisuutta Itäisen Suomenlahden saaristoalueella. 

 
• Tuulivoimaloiden alueiden mahdolliset uudet rakennushankkeet vaikuttaisivat positiivisesti talouteen ja elinkeinoelämään 

välillisten ja välittömien työllisyysvaikutusten myötä. 
 

• Tuulivoimaloiden alueet saattavat aiheuttaa haittaa matkailuelinkeinolle. Vaikutukset riippuvat muun muassa harjoitetta-
van matkailuelinkeinon tyypistä. Potentiaaliset haitalliset vaikutukset kohdistuvat yleisesti erämaamatkailuun tai kohteisiin, 
joiden matkailullinen arvo perustuu koskemattomaan luontoon.  

 
• Tuulivoimaloiden alueet saattavat aiheuttaa haittaa yksittäisille maanomistajille. Tuulivoimarakentaminen edellyttää usein 

puuston paikallista kaatamista huoltoteiden ja pystytysalueiden tieltä, mikä vaikuttaa maa- ja metsätalouden harjoittami-
seen alueella. 

 

3. Vaikutukset Natura 2000 -ohjelman alueisiin ja kohteisiin 
 
Kaikki Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat alueet ja kohteet on huomioitu maakuntakaavan suunnitteluratkaisuissa. Koko kaava-aluetta koskien 
on annettu lisäksi Natura 2000 -ohjelman alueisiin kohdistuva suunnittelumääräys: 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.  
 
Keskustatoimintojen rajausten tarkistamisen myötä Haminassa keskustatoimintojen alue esitetään aivan kiinni Natura 2000 -ohjelman aluee-
seen. Asia on huomioitava tarkasti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Sillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta Natura 
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2000 -ohjelman alueen luonnonarvoille. Keskustatoimintojen alue on ollut jo ennen laajennusta suhteellisen lähellä kyseistä Natura 2000 -
ohjelman aluetta. 
 
Useat taajamatoimintojen alueet rajautuvat Natura 2000 -ohjelmaan kuuluviin tai ehdotettuihin alueisiin tai ovat lähellä niitä. Taajamatoimin-
tojen alueiden suunnittelumääräys mahdollistaa vaikutusten lieventämisen ja ehkäisemisen. Merkintäkohtaisen suunnittelumääräyksen mukai-
sesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimai-
suus 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-alu-
eilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. Nämä asiat on huomioitava tarkasti 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Taajamatoimintojen alueet ovat sovitettavissa ympäristöönsä siten, että yksittäiset tai yhteis- ja koko-
naisvaikutukset eivät aiheuta merkittävää haittaa Natura 2000 -ohjelman alueille. 
 
Rantahaan uutena osoitettava työpaikka-alue on lounaisosaltaan vaille 200 metrin päässä Natura 2000 -ohjelman alueesta. Työpaikka-alueen 
toiminnan luonne on sellaista, ettei Natura 2000 -ohjelman alueeseen todennäköisesti ulotu merkittäviä vaikutuksia. Kumpulan laajempana 
esitettävä teollisuusalue on suunnilleen samalla etäisyydellä Natura 2000 -ohjelman kohteesta. Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on huomioitava Natura 2000 -ohjelman alueen läheisyys, ja varmistettava sitä heikentävien vaikutusten välttäminen. Vaikutuksia lievennetään 
ja ehkäistään työpaikka-alueen suunnittelumääräyksellä: Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden 
hyvään saavutettavuuteen, ympäristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen.  Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 
 
Tiestöön liittyvien merkintöjen osalta kehitettävä moottoritie Kouvolassa Vt 6 -tiellä välillä Keltti–Tykkimäki on lähellä kahta Natura 2000 -
ohjelman aluetta (Savonsuon tervalepiköt sekä Keltin ja Ahkojan rantalehdot). Moottoriliikennetietä on tarkoitus leventää nykyisestä useampi-
kaistaiseksi täyttämään moottoritien luokituksen. Valtatie parannetaan ensi vaiheessa osin moottoritieksi ja osin keskikaiteelliseksi ohituskais-
tatieksi. Merkinnän toteutuminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamalla tavalla niitä luonnon-
arvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -ohjelman verkostoon, koska kyseessä on olemassa oleva tie. 
 
Inkeroisissa T/kem-alue, jota ympäröi konsultointivyöhyke rajautuu Kymijoen Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Tällaisen alueen toimintaan 
liittyy sen vakiintuneisuudesta huolimatta aina riskejä, koska siellä on sallittua valmistaa tai varastoida merkittävän vaarallisia kemikaaleja. 
Mahdollisen onnettomuuden yhteydessä vaikutukset kohdistuisivat suoraan Kymijoen Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Tämä tulee huomi-
oida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Suunnittelumääräys edellyttää, että alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida 
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vaarallisten aineiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. 
 
Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla on useita luonnonympäristön kannalta arvokkaita ja herkkiä paikkoja kuten Natura 2000 
-ohjelman alueita. On erityisen tärkeää sovittaa yhteen matkailun kehittäminen ja luonnonarvojen vaaliminen. Merkinnän suunnittelumääräyk-
sen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, 
rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. 
 
Haukkasuon ja Karhunsuon turvetuotantoalueet rajautuvat Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Haukkasuo rajautuu valtakunnallisesti merkittä-
vään Alajansuon–Hangassuon–Haukkasuon suoalueeseen. Haukkasuolla on harjoitettu turvetuotantoa pitkään ennen Natura 2000 -ohjelman 
kohteen perustamista. Turpeenotto ohjataan ympäristöluvalla ja turvetuotannon aluevaraukset eivät todennäköisesti merkittävästi heikennä 
kyseisellä Natura 2000 -ohjelman alueella suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja. Karhunsuon turvetuotantoalue rajautuu Karhunsuon–Hietakan-
kaanniemen laajaan erilaisten suotyyppien ja vanhan metsikön kokonaisuuden muodostamaan Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Natura 2000 
-ohjelman kohteen tietolomakkeella todetaan, että ”Natura 2000 -alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista siihen rajoittu-
valla suoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt turvetuotantoalueen kuivatusvedet voidaan johtaa tällaisilta alueilta myös 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan vesistöalueeseen tai suojelusuolle”. Turvetuotannon aluevaraus ei todennäköisesti merkittävästi heikennä 
Karhunsuon Natura 2000 -ohjelman alueella suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja. Myöskään turvetuotannon yhteis- ja kokonaisvaikutukset eivät 
aiheuta merkittävää heikennystä. 
 
Tuulivoimaloiden alueet on sijoitettu arvokkaiden luontoalueiden ja -kohteiden ulkopuolelle. Karvatsuonmäen––Lintojanvuoren, Nälkäsuon, 
Hulkkiakankaan ja Hallimajankankaan tuulivoimaloiden alueiden lähettyvillä on Natura 2000 -ohjelman alueita. Näille alueille on luotu vähintään 
500–1000 metrin suojavyöhyke suojelualueen ja tuulivoima-alueen välille. Kaavaselostuksessa on lisäksi kohdekohtainen maininta Natura 2000 
-ohjelman kohteista, mikäli tuulivoimaloiden alue sijoittuu Natura 2000 -ohjelman kohteen läheisyyteen. Potentiaalisia tuulivoima-alueita on 
supistettu Natura 2000 -ohjelman alueiden luontoarvojen vaalimiseksi erityisesti Etelä-Kymenlaaksossa esimerkiksi Valkmusan kansallispuiston 
eteläpuolelle ja Kymijoen laakson ympäristössä. Kaikkien tuulivoimala-alueiden osalta voidaan tehdä johtopäätös, ettei maakuntakaava toden-
näköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -ohjelman verkostoon. Kaikkien 
tuulivoimaloiden alueiden toteuttamiselle voidaan löytää yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä sellaiset toteuttamiskeinot, jotka turvaavat 
Natura 2000 -ohjelman alueiden luonnonarvot. 
 
Ylimaakunnallinen patikointireitti ja pyöräilyreitti kulkevat paikoitellen osittain Natura 2000 -ohjelman alueilla. Lisäksi ylimaakunnallinen me-
lontareitti kulkee myös paikoitellen Natura 2000 -ohjelman alueilla. Ulkoilureittien vaikutus luontoon on kuitenkin hyvin vähäistä, koska esitetyt 
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reitit eivät edellytä esimerkiksi rakennus- tai ruoppaustoimenpiteitä. Melonta saattaa vaikuttaa linnustoon pesimäaikana varsinkin silloin, kun 
melojat liikkuvat reittien ulkopuolella. Kaavaratkaisu ei ole muuttunut verrattuna kumottaviin vaihemaakuntakaavoihin. Kielteiset vaikutukset 
lievennetään ja ehkäistään koko maakuntakaava-aluetta koskevalla Natura 2000 -ohjelmaan liittyvällä suunnittelumääräyksellä.  
 
Myös useat sini-viheryhteyksistä kulkevat Natura 2000 -ohjelman alueiden läheltä tai lävitse. Näillä ei ole kuitenkaan yksittäisiä tai yhteis- ja 
kokonaisvaikutuksiltaan negatiivista vaikutuksia, koska yksi keskeinen tarkoitus on nimenomaan säilyttää arvokkaita luontokohteita. Suunnitte-
lumääräyksen mukaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava sini-viheryhteyksien säilyminen ja edistettävä niiden toteutu-
mista tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä merkittävien virkistyskäytön verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryh-
teyden mitoituksessa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä luontomatkailun ja 
virkistystarpeiden yhteensovittamiseen. 
 
Maakuntakaavan osoitetuista virkistysalueista monet rajautuvat tai ovat lähellä Natura 2000 -ohjelman alueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
virkistyskäytön ohjaamista herkkien suojelualueiden ulkopuolelle, joten Natura 2000 -ohjelman alueille ei kohdistu yksittäisten tai yhteis- ja 
kokonaisvaikutusten osalta kielteisiä vaikutuksia.  
 
Useilla puolustusvoimien alueilla sekä ampuma- ja harjoitusalueilla on Natura 2000 -ohjelman alueita, joille toiminta muodostaa riskin. Puolus-
tusvoimien toiminta on kuitenkin vakiintunutta. Merkittäviä Natura 2000 -ohjelman alueita heikentäviä vaikutuksia ei näin ollen todennäköisesti 
aiheudu yksittäisten tai yhteis- ja kokonaisvaikutusten osalta. Kielteiset vaikutukset lievennetään ja ehkäistään koko maakuntakaava-aluetta 
koskevalla Natura 2000 -ohjelmaan liittyvällä suunnittelumääräyksellä. 
 
Ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarpeet aiheuttaisivat toteutuessaan rakentamisvaiheessa mittavia luonto- ja ympäristövaikutuk-
sia. Luonto- ja maisema-alueita pirstoutuisi radan vuoksi, mikä muodostaisi estevaikutusta eliölajeille. Ohjeellinen päärata kulkisi myös Kymijoen 
Natura 2000 -ohjelman alueen poikki edellyttäen mahdollisesti luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen vaikutusarvioinnin tekemistä. Tarkemmat 
vaikutukset tulisi tutkia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, jos hankkeet lähtevät joskus toteutumaan.  
 
Suunnitellut veneväylät Kimolan kanava ja Voikkaa–Kuusankoski sijaitsevat Kymijoessa. Näiden läheisyydessä on Kouvolan taajama-alueella ja 
Pyhäjärven ranta-alueilla Natura 2000 -ohjelman alueita. Kimolan kanavan kohdalla kyse on kunnostamisesta.  Se edellyttää muun muassa 
nykyisen uittokanavan ruoppaamista ja leventämistä veneilykelpoiseksi. Lisäksi kalliotunnelin avarretaan ja korotetaan louhimalla. Toimenpi-
teistä ei aiheudu todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman alueille, koska kyse ei ole täysin uuden rakentamisesta ja 
suojelualueet ovat etäämmällä kanavasta.  
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Maakuntakaavan kaikkien merkintöjen osalta voidaan todeta, että Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ei todennäköisesti merkittävästi hei-
kennä yksittäisten tai yhteis- ja kokonaisvaikutusten osalta luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamalla tavalla niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -ohjelman verkostoon. 

4. Maakuntakaavan yhteis- ja kokonaisvaikutukset 
 
Maakuntakaavan merkinnät ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa ja tavoiteltavaan kokonaisratkaisuun nähden. Yhteisvaikutusten arvioinnissa ko-
rostuu yksittäisen merkinnän ja sen vaikutuksen suhde ympäröivään alueidenkäyttöön ja ympäristöön, muihin merkintöihin ja näiden yhteisvai-
kutuksiin sekä tavoiteltaviin vaikutuksiin nähden. Yhteisvaikutuksia syntyy esimerkiksi niillä alueilla, joille ohjataan uusia toimintoja kuten teol-
lisuus- ja työpaikka-alueita. Näistä muodostuvalla kokonaisuudella saattaa olla vaikutuksia vaikkapa lähistöllä oleviin suojelualueisiin. Kaavan 
kokonaisvaikutusten arvioinnissa tarkastelun kohteena on koko vaikutusalue, kaava ja sen eri tekijät kokonaisuutena. Arvioinnissa korostuvat 
lisäksi kaavan vaikutukset sen tavoitteiden toteutumiseen sekä suhde muihin maakunnallisiin tavoitteisiin ja ohjelmiin (Heikkonen & Irjala 2002).  
 
4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Kaavaratkaisu tukeutuu vahvasti Kymenlaakson olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Eri taajamatoimintojen ja keskustatoimin-
tojen alueita on pyritty roolittamaan kunkin vahvuuksien mukaan. Alueet eivät muodosta kilpailuasetelmaa, vaan ennemmin täydentävät toisi-
aan esimerkiksi palvelutarjonnan osalta muodostaen positiivista synergiaa koko Kymenlaaksossa. Taajamatoimintojen alueita ei laajenneta, 
vaan kehitystä ohjataan eheytyvän yhdyskuntarakenteen suuntaan. Eheyttämistä korostetaan erityisesti maakunnan suurimmissa keskuksissa 
Kotkassa (Kotkansaari ja Karhula), Kouvolassa (Kouvola ja Kuusankoski) ja Haminassa, joihin on osoitettu kehitettävän ja tiivistettävän kaupun-
kialueen merkintä. Tiivistämispyrkimystä tukee myös näiden suurimpien keskustatoimintojen aluerajausten laajentaminen. Maakuntakaavan 
ratkaisu turvaa palveluiden säilymisen ja kehittymisen lähellä ihmisiä helposti saavutettavissa. Ratkaisussa on huomioitu se, että Kymenlaakson 
väestömäärä vähentyy huomattavasti vuoteen 2040 mennessä (Kymenlaakso väestö- ja työpaikkasuunnite 2040 2017). 
 
Uusina työpaikka-alueina osoitettavat aluevaraukset Rantahakaan Kotkan ja Haminan rajalle sekä Kouvolan Miehonkankaalle tukevat eheän ja 
tiiviin alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteita. Ne sijaitsevat lähellä taajamatoimintojen alueita ja pääteitä, kuten E18-moottoritietä. Teolli-
suus- ja varastoalueet sijoittuvat myös pääteiden varsille. Kaupallisten palveluiden alueet ovat keskeisillä sijainneilla ja helposti saavutettavissa 
lukuun ottamatta erityisasemassa olevaa rajakaupan aluetta Vaalimaalla. Vaalimaalla on lisäksi työpaikka-alue, mutta alueella sijaitsevien toi-
mintojen ei arvioida hajauttavan alue- ja yhdyskuntarakennetta. Syynä siihen on alueen luonne, joka palvelee pääasiassa rajan ylittäviä matkai-
lijoita.  
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Kymenlaaksossa on kattava tieverkosto, joka kytkee eri keskukset tehokkaasti yhteen. Entistä parempien ja turvallisempien yhteyksien muo-
dostumista tavoitellaan kehitettävillä valtateiden- ja raideliikenteen osuuksilla, joista erityisesti Kotka–Kouvola -väli korostuu. Myös aluekeskus-
ten sisäinen liikkuminen on sujuvaa, ja kehitystä painotetaan niihinkin esimerkiksi tieliikenteen yhteystarve merkinnällä sekä kehitettävillä 
seutu-/pääteillä. Mikäli ohjeellinen päärata Uudenmaan suuntaan ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään tulisivat toteutumaan tulevai-
suudessa, niin Kymenlaakso kytkeytyisi aluerakenteellisesti tiiviimmin osaksi erityisesti pääkaupungin metropolialuetta.  
 
Taajamatoimintojen alueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä löytyy kattavasti virkistys- ja viheralueita, jotka turvaavat osaltaan monipuo-
lisen, viihtyisän sekä tasapainoisen alue- ja yhdyskuntarakenteen. Maakuntakaavan ratkaisut edistävät taajamatoimintojen alueilla eheyttä-
mistä, mikä monipuolistaa alue- ja yhdyskuntarakennetta. Tosin keskustatoimintojen alueiden laajentaminen saattaa aiheuttaa muutoksia luon-
toon ja ympäristöön esimerkiksi kasvillisuuspeitteen pienenemisenä, pinnoitettavan maa-alan kasvuna ja luonnon monimuotoisuuden heiken-
tymisenä. Nämä ratkaistaan kuitenkin yleis- ja asemakaavoituksessa ja heikennyksiä syntyy, jos asioita ei huomioida riittävästi niissä. Merkinnän 
suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitul-
vien ehkäisyyn. Kotkassa on erityiskysymyksenä vielä kansallinen kaupunkipuisto, jonka arvoja tulee vaalia. Lisäksi taajatoimintojen- ja keskus-
tatoimintojen alueilla on merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita, joiden arvot tulee huomioida tarkasti alue- ja yhdyskuntaraken-
teen kehittämisessä. Yhdessä taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen suunnittelumääräykset pitävät kuitenkin huolen, että kaikki nämä 
asiat pitäisi tulla huomioiduksi yksityiskohtaisemmilla suunnittelutasoilla. Myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä 
alue -merkinnän suunnittelumääräys pitää siitä huolen. 
 
Maakuntakaavassa on paljon myös valkoisia alueita, joissa ei ole maakunnallista maankäytön ohjaamistarvetta. Tämä takaa maakunnan jousta-
van kehittymisen riippuen ylimaakunnallista ja globaaleista tekijöistä. Valkoiset alueet luovat mahdollisuuksia esimerkiksi biotaloudelle. Näille 
alueille ei tule silti sijoittaa maakunnallisesti merkittävää maankäyttöä. 

 
4.2 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja elinympäristöön 
 
Maakuntakaavan ratkaisut eivät lähtökohtaisesti heikennä merkittävästi ihmisten elinoloja, terveyttä ja elinympäristöä, vaan pikemminkin pää-
osin päinvastoin. Olemassa oleviin taajama- ja keskustatoimintojen alueisiin tukeutuminen edistää mahdollisuuksia kehittää asumista, kauppaa 
ja muita palveluita, joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Kaava luo mahdollisuuksia viihtyisän ja terveellisen elinympäristön muodostumiseen. 
Myös työpaikka- ja palveluiden alueet sijaitsevat keskeisillä sijainneilla kohtuullisten etäisyyksien päässä asumisesta ja pääteiden välittömässä 
läheisyydessä. Eheyttämispyrkimykset luovat samalla haasteen viihtyisän elinympäristön kannalta. Mahdollinen vaaratekijä voisi olla esimerkiksi 
lähiluonnon supistuminen taajama- ja keskustatoimintojen alueilla. Maakuntakaavan ratkaisujen yhteis- ja kokonaisvaikutusten pitäisi kuitenkin 
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muodostaa monipuolista alue- ja yhdyskuntarakennetta, jossa turvataan myös virkistys- ja viheralueiden riittävä määrä.  Taajama- ja keskusta-
alueisiin liittyvien suunnittelumääräysten kautta pyritään turvaamaan elinympäristön viihtyisyys ja terveellisyys.  
 
Huomattavat teollisuus- ja varastoalueiden aluevarausten laajennukset saattavat heikentää elinoloja asutuksen läheisyydessä, mikäli ne toteu-
tuvat täysimittaisesti. Olemassa olevat T/kem-alueet sijoittuvat taajarakenteeseen ja ovat vaarallisten kemikaalien käsittelyn sekä varastoinnin 
myötä aina riskejä terveydelle sekä elinympäristölle. Alueisiin liittyy niitä ympäröivä konsultointivyöhyke, jonka suunnittelumääräys velvoittaa 
huomioimaan turvallisuusnäkökohdat alueen sisällä. Suuren ympäristöriskin muodostaa myös Kouvolan rautatieterminaali aivan asutuksen lä-
hellä. Onnettomuusriskeihin on syytä varautua. 
 
Kymenlaaksolaisilla on hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, minkä takaavat kattava virkistys- ja viheralueverkosto sekä kolme kansallispuis-
toa. Näitä täydentävät ylimaakunnalliset patikointi-, pyöräily- ja melontareitit sekä uutena esitettävät sini-viheryhteystarpeet. Kaavassa on su-
pistettu virkistysalueverkostoa niiltä osin, joissa virkistysalueen toteutumiselle ei ole ollut realistisia mahdollisuuksia. Virkistys- ja ulkoilumah-
dollisuudet eivät ole silti merkittävästi heikentyneet, sillä useita virkistysaluevarauksia on muutettu MU-merkinnäksi (maa- ja metsätalousval-
tainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta). Sini-viheryhteystarpeet yhdistävät keskeisiä virkistys- ja viheralueita edistäen entisestään ihmis-
ten virkistys- ja terveysliikuntamahdollisuuksia. Näitä tukevat edelleen matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet, jollainen on lisätty 
Verla–Repovesi -alueelle ja Haminan edustalle. Veneväylien ja -satamien ansiosta ihmisillä on pääsy myös rannikon saariston monipuolisiin 
virkistys- ja matkailukohteisiin. 

 
Liikenteen kaavaratkaisut edistävät toteutuessaan merkittävästi ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista eri aluekeskusten välillä sekä ylimaa-
kunnallisesti. Mikäli ohjeellinen päärata Uudenmaan suuntaan ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään tulisivat toteutumaan, niin ne 
avaisivat uudenlaisia pendelöintimahdollisuuksia. Kaavaratkaisu korostaa Kotka–Kouvola yhteysvälin liikenteen kehittämistä sekä raideliiken-
teen että tieliikenteen osalta, mikä puolestaan helpottaisi huomattavasti Kymenlaakson sisäistä pendelöintiä pääkeskusten välillä ja lisäisi lii-
kenteen turvallisuutta. Se on myös kriittinen terveystekijä Kotkaan keskitettävän keskussairaalaan pääsyn kannalta. Edelleen taajamien sisäistä 
liikkumista parantavat suunnitellut seututiet tai pääkadut sekä Kotkassa tieliikenteen yhteystarve Kotkansaari–Halla. Kokonaisuutena kaavarat-
kaisu helpottaa ihmisten elinoloja liikkumisen osalta. Kääntöpuolena liikenteen kehittämisen osalta on se, että toteutuessaan nämä kaikki lisää-
vät tavara- ja henkilöliikennemääriä ja sitä kautta ilmanpäästöjä, melua, tärinää ja estevaikutusta. Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat tervey-
teen ja elinympäristön viihtyisyyteen. 
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4.3 Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Kaavaratkaisut edistävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kymenlaakson liikenneverkko on kattava mahdollistaen liikkumisen eri aluekes-
kusten välillä. Se palvelee hyvin esimerkiksi työmatkaliikennettä ja logistiikkaa. Tärkeimmät väylät muodostuvat nyt kokonaisuudessaan valmis-
tuneesta E18-moottoritiestä, Vt 6- ja 12- sekä Vt 15 -tiestä Kotkan ja Kouvolan välillä. Kaava turvaa myös merialueella liikkumista veneväylien 
ja -satamien myötä. Ihmisillä on mahdollisuus asua rannikon saaristossa ja tekninen huolto kattaa ne pääosin hyvin. Taajama- ja keskustatoi-
mintojen alueilla eheyttämispyrkimykset pitävät liikennemäärät suunnilleen samalla tasolla ja luovat mahdollisuuksia kävelyn, pyöräilyn sekä 
joukkoliikenteen kehittämiseen. Suunnitellut seututiet tai pääkadut sekä Kotkassa tieliikenteen yhteystarve Kotkansaari–Halla tukevat tätä. 
Yleisesti Kymenlaakson tavara- ja henkilöliikennemäärät tulevat kuitenkin todennäköisesti lisääntymään erityisesti taajamatoimintojen alueiden 
ulkopuolella. Kasvua aiheuttavat kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut erityisesti Kotka–Kouvola välillä sekä suun-
nitellut seututiet tai pääkadut. Myös kehitettävä moottoriliikennetie Vt 6 -tiellä välillä Keltti–Tykkimäki lisäisi toteutuessaan liikennemääriä. 
 
Raideliikenteen kehittäminen voi hillitä autoilun kasvua. Kehitettävä päärata -merkintä Kotka–Kouvola, ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki sekä 
raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään ja Kouvola–Porvoo luovat mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä raideliikenteen kasvuun. Tätä tukee 
seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeiden kehitettävien matkakeskusten ja rautatieliikenteen asemapaikkojen osoittaminen. Kaikkien 
näiden toteutuessa kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaisi merkittävästi, jos samaan aikaan yksityisautoilijoita siirtyy raideliikenteen käyt-
täjiksi. Kymenlaakso kytkeytyisi liikenteellisesti entistä tiiviimmin Uuteenmaahan ja Etelä-Karjalaan sekä Pietarin suuntaan. Tällä olisi ylimaa-
kunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset näkyisivät raideliikenteen kasvuna sekä Uudellamaalla että Etelä-Karjalassa.  
 
Kaavaratkaisut edistävät monilta osin yleistä liikenneturvallisuutta. Kouvola–Kotka välille on suunniteltu kaksiajorataisuuden lisäksi useita eri-
tasoliittymiä, jotka ovat oleellinen turvallisuustekijä. Suunniteltuja eritasoliittymiä on lisäksi kaikilla muillakin kehitettävillä kaksiajorataisilla 
valta-, kanta- tai seututeillä tai pääkaduilla. Esitettävät sini-viheryhteystarpeet parantavat myös osaltaan liikenneturvallisuutta, sillä ne ohjaavat 
eliölajiston ylitykset tai alitukset tielle sitä varten tehtyihin paikkoihin. Se voi vähentää oikeisiin paikkoihin sijoitettuna esimerkiksi hirvikolarien 
riskiä, kun eliölajit oppivat käyttämään näitä paikkoja.  
 
Kaavaratkaisuista syntyy merkittäviä teknisen huollon kustannuksia, jotka ovat erityisesti rakennusaikaisia. Kustannukset muodostuvat pääosin 
uusista aluevarauksista: työpaikka-alueet sekä teollisuus- ja varastoalueet. Merkittävimmän riskin muodostaa Vaalimaan alue. Sen suunniteltu 
kehitys pohjautuu kaupallisten toimintojen osalta erittäin vahvasti venäläisten matkailijoiden varaan, eikä siihen liittyvistä kehitysnäkymistä ole 
täyttä varmuutta. Vaarana on, että Vaalimaan suunnitelmien toteutuksen jälkeen alue ei kiinnosta riittävässä määrin matkailijoita, jolloin on 
mahdollisesti muodostunut mittava määrä tappiollista infrastruktuuria. Muutoin tekninen huolto voi jopa tehostua lähinnä keskustatoimintojen 
alueilla. Edellytyksiä sille luovat tukeutuminen nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenneverkkoon ja eheyttämispyrkimys. 
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Kymenlaakson yhdyskuntateknisellä huollolla on positiivisia vaikutuksia myös ylimaakunnallisesti, sillä energiahuollon alueille kerätään jätettä 
keskitetysti Kymenlaakson ulkopuoleltakin. 
 
4.4 Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 
 
Maakuntakaavaratkaisut eivät heikennä merkittävästi luonnon ja ympäristön tilaa. Luonnonperinnön yhteis- ja kokonaisvaikutukset ovat mer-
kittävän positiivisia kasvi- ja eläinlajeille, maa- ja kallioperälle, vedelle sekä ilmalle ja ilmastolle. Luonnonperintö turvaa lajien elinympäristöjen 
ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Natura 2000 -ohjelman alueilla on lisäksi Euroopan laajuinen merkitys, koska ne ovat osa Euroopan 
unionin suojelualueverkostoa. Luonnonvarojen hyödyntäminen on rajoitettua luonnonperintöalueilla. Alueilla on paljon hiilinieluna toimivaa 
puustoa, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja kasvillisuus suodattaa ilman epäpuhtauksia. Uudet Kymenlaakson laajasti kattavat sini-viheryhteys-
tarpeet edistävät merkittävästi yhdessä kaiken muun luonnonperinnön kanssa luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä manner- että meri-
alueella kytkemällä virkistys- ja viheralueita toisiinsa ja turvaavat sekä edistävät useille eliölajeille liikkumismahdollisuuksia näiden alueiden 
välillä. Ekologisen verkoston toimivuus paranee yhteystarpeiden myötä. Vesistöalueilla sini-viheryhteystarpeet edistävät vesistöjen yleistä tilaa 
ja luovat mahdollisuuksia vaelluskalojen luontaiseen nousuun. Sini-viheryhteystarpeet hillitsevät kokonaisuutena ilmastonmuutosta luonnon 
monimuotoisuuden ja vihreiden alueiden säilymisen kautta.  Tämä on linjassa maakunnallisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden kanssa. Sini-
viheryhteystarpeilla on ylimaakunnallisia vaikutuksia, koska osa niistä ulottuu Uudenmaan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan rajoille. Eliölajien liik-
kumismahdollisuudet eivät katso maakuntien rajoja. Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa yhteydet myös jatkuvat vastaavanlaisella mer-
kintätavalla. 

 
Maakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden laajentaminen voi aiheuttaa muutoksia luontoon ja ympäristöön esimerkiksi kasvillisuuspeit-
teen pienenemisenä, pinnoitettavan maa-alan kasvuna ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisenä. Nämä ratkaistaan yleis- ja asemakaa-
voituksessa ja heikennyksiä syntyy, jos asioita ei huomioida riittävästi niissä. Keskustatoimintojen alueiden suunnittelumääräyksen mukaan yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Taajamatoimintojen 
alueiden suunnittelumääräys edellyttää muun muassa seuraavaa: ”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 taajamaraken-
teen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä virkistys-
reitistöjen jatkuvuus.”. Näiden suunnittelumääräysten yhteisvaikutuksena merkittävät muutokset luontoon ja ympäristöön eivät toteudu. 
 
Kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä voi edistää yhdessä keskustatoimintojen sekä palveluiden alueiden kanssa ilmastonmuu-
toksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, koska se luo mahdollisuuksia kestäville liikkumismuodoille ja tiiviille asumiselle. Kestävien 
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liikkumismuotojen edistämistä tukee Kotkassa tieliikenteen yhteystarve Kotkansaari–Halla. Merkintä edistää joukkoliikenteen kehittämismah-
dollisuuksia mahdollistaen rengasreitin muodostamisen. Tällä olisi positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Se edel-
lyttää kuitenkin sillan rakentamista merialueen yli, joka aiheuttaa tarkkaa suunnittelua vaativia rakentamisen aikaisia luonto- ja ympäristövai-
kutuksia. 
 
Myös muilla liikennehankkeilla olisi toteutuessaan rakentamisesta seuraavia merkittäviä vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Ohjeellinen pää-
rata ja raideliikenteen yhteystarve aiheuttaisivat toteutuessaan rakentamisvaiheessa mittavia luonto- ja ympäristövaikutuksia. Luonto- ja mai-
sema-alueita pirstoutuisi radan vuoksi, mikä muodostaisi estevaikutusta eliölajeille. Ohjeellinen päärata kulkisi myös Kymijoen Natura 2000 -
ohjelman alueen poikki edellyttäen mahdollisesti luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen vaikutusarvioinnin tekemistä. Tarkemmat vaikutukset 
tulisi tutkia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, jos hankkeet lähtisivät toteutumaan. Toteutumisen jälkeen tieliikenteen päästöt tulisivat 
todennäköisesti vähentymään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, millä olisi positiivisia ilmastovaikutuksia. Raideliikenteen houkuttelevuutta lisää 
kehitettävän pääradan merkintä Kotka–Kouvola välillä yhdessä kehitettävä liikennepaikka -merkinnän kanssa. Molempien toteutuessa radan 
kapasiteetti olisi entistä parempi henkilöliikenteen kannalta ja hyvässä kunnossa olevat matkakeskukset sekä rautatieliikenteen asemapaikat 
houkuttelisivat käyttäjiä raideliikenteen pariin. Raideliikenteen osalta kaavassa tavoiteltava kehityssuunta tukee maakunnallisia sekä kansallisia 
energia- ja ilmastotavoitteita. 
 
Kymenlaakson tavara- ja henkilöliikennemäärät tulevat kuitenkin todennäköisesti lisääntymään erityisesti taajamatoimintojen alueiden ulko-
puolella. Kyseessä on itseaiheutetun kysynnän ilmiö (induced demand), joka on todistettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Eli rakenta-
malla lisäkapasiteettia luodaan uutta kysyntää autoilulle, ja liikenne sujuvoituu vain hetkellisesti tai paikallisesti. Kasvua aiheuttavat kehitettävät 
kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut erityisesti Kotka–Kouvola välillä sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut ja kehitettävä 
moottoriliikennetie Keltti–Tykkimäki. Liikennemäärien vähentäminen on haastavaa Kymenlaaksossa. Esimerkiksi energiahuollon alueille kerä-
tään jätettä ylimaakunnallisesti. Kymenlaakso on myös hyvin vientioerientoitunut maakunta, joten ilmanpäästöjä, melua ja tärinää aiheuttava 
logistiikka korostuu. Yhdessä nämä tekijät voivat heikentää jonkin verran luonto- ja ympäristöarvoja liikennemäärien yhä kasvaessa.  
 
Maakuntakaavan millään uusilla aluevarauksilla ei pitäisi olla merkittävän suuria haittoja luonnolle ja ympäristölle, mutta toteutuksen suunnit-
telussa on huomioitava tarkkaan niihin liittyviä arvoja ja suunnittelumääräyksiä. Rantahaan uutena osoitettava työpaikka-alue rajautuu luon-
nonsuojelualueeseen ja on lisäksi hyvin lähellä tärkeää pohjavesialuetta sekä Natura 2000 -ohjelman aluetta. Summan työpaikka-alue sijoittuu 
tärkeän pohjavesialueen sisään ja Jokelan vastaava osittain. Teollisuus- ja varastoalueista Vuohijärven aluevaraus rajautuu tärkeään pohjavesi-
alueeseen ja ge-alueeseen. Kumpulan teollisuusalue on hyvin lähellä yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. T/kem-alueista Kaipiaisten alueva-
raus sijoittuu kokonaisuudessaan tärkeän pohjavesialueen sisään ja rajautuu arvokkaaseen harjualueeseen. T/kem-alueet muodostavat yli-
päänsä suuren ympäristöriskin mahdollisuuden, koska näillä alueilla valmistetaan tai varastoidaan vaarallisia kemikaaleja hyvin lähellä muita 
yhteiskunnan toimintoja. Merkittävän ympäristöriskin uhan muodostaa myös aivan taajama-alueen viereen sijoittuva Kouvolan 
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rautatieterminaalialue, jolle osoitetaan laajentumissuunta itään kohti tärkeää pohjavesialuetta. Lisäksi ympäristöriskin muodostaa Hamina-
Kotka-satama, koska tavaraliikennemäärät ovat kasvussa ja näin ollen kuljetuksesta tai tavaroiden käsittelystä aiheutuvat onnettomuusriskit 
kasvavat. Tavaraliikenteen kasvavat kuljetukset aiheuttavat lisääntyneitä ilmanpäästöjä ja ympäristömelua. Uutena esitettävä Maijanaron jät-
teenkäsittelyalue leikkaa pienen siivun pois Tykkimäen huvipuistoon kytkeytyvästä virkistysalueesta. Alueella ei ole kuitenkaan mitään merkit-
täviä luontoarvoja. Vielä rakentamattomista matkailupalvelujen alueista Munapirtin Verssonkangas sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja 
Hurppu osittain. Aluevarausten yhteisvaikutukset luonnolle ja ympäristölle jäävät hyvin pieniksi huolellisella yksityiskohtaisemman tason suun-
nittelulla. Haitallisia vaikutuksia lievennetään ja ehkäistään suunnittelumääräyksillä. 
 
Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla on sekä merellä että uutena osoitettavalla Verla–Repovesi alueella useita luonnonympä-
ristön kannalta arvokkaita ja herkkiä paikkoja kuten Natura 2000 -ohjelman alueita, luonnonsuojelualueita, pohjavesialueita ja arvokkaita har-
jualueita. On erityisen tärkeää sovittaa yhteen matkailun kehittäminen ja luonnonarvojen vaaliminen. Merkinnän suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan muun muassa alueen 
luontoarvoihin niitä hyödyntäen. Koko maakuntakaavaa-aluetta koskee Natura 2000 -ohjelman verkostoon liittyvä suunnittelumääräys. 
Pohjavedet ja arvokkaat harjualueet on huomioitava myös erityisen tarkasti näihin liittyvine suunnittelumääräyksineen. Merialueella veneväylät 
ja venesatamat voivat edellyttää ylläpitoruoppausta ja läjityksiä, jotka vaikuttavat luontoon ja ympäristöön. Uusina osoitettavia venesatamia 
ovat Ulko-Nuokot, Tervasaari ja Ukkosaari sekä Pyhäjärvellä Saunalahti ja Sahanniemi. Veneväyliä ei ole osoitettu matalikoilla ja luonnon kan-
nalta arvokkailla alueilla. Merialueen osalta luonto- ja ympäristöarvoihin ei kohdistu merkittäviä haittavaikutuksia. Uutena esitettävät sini-vi-
heryhteystarpeet edistävät osaltaan myös siellä luonto- ja ympäristöarvojen vaalimista yhdessä olemassa olevien merkintöjen, kuten ge-v, 
kanssa. 
 
4.5 Vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön 
 
Kaavaratkaisu turvaa tunnistettujen merkittävien rakennetun kulttuuriperinnön kohteiden säilymisen tulevillekin sukupolville. Kaavassa esite-
tään muinaismuistoalueina Kyminlinna Kotkassa ja linnoitusalue Kouvolan Utissa. UNESCO:n maailmanperintökohteiden ja Salpalinjan säilymi-
nen turvataan. Ruotsinsalmen meritaistelualueen rajausta on tarkennettu. Historiallinen tie eli Suuri Rantatie osoitetaan nyt omalla merkinnäl-
lään. Uutena merkintänä on Kotkan kansallinen kaupunkipuisto. Lisäksi esitetään kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät 
alueet, joihin sisältyvät myös arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Keskusta- ja taajama-alueilla maakunnallisesti merkittäviä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ohjataan suunnittelumääräyksellä. 
 
Luonnonperintö tukee kulttuuriperinnön säilymistä, sillä maankäytöllisten muutoksien tekeminen on rajoitettua luonnonperintöalueilla. Kai-
kella kaavassa esitettävällä luonnonperinnöllä on koko Kymenlaaksoa rikastuttava vaikutus maisemaan. Myös rakennettuun ympäristöön 
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muodostuu vaihtelevuutta vihreiden alueiden myötä. Poikkeuksen muodostavat maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityisiä ympäris-
töarvoja. Näillä alueilla ainutlaatuinen kulttuuriperintö pohjautuu ihmisen muokkaamaan ympäristöön, ja turvaaminen tapahtuu jatkamalla 
muutokseen johtaneita toimenpiteitä.  
 
Useat kaavaratkaisut vaativat yksityiskohtaisemmalla tasolla maiseman, rakennetun ympäristön ja kulttuuriperinnön arvojen huomioimista. 
Taajama- ja keskustatoimintojen alueilla sekä kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen sisällä maisema ja rakennettu ympäristö voivat 
muuttua. Näiden mahdollinen kehittäminen ja eheyttäminen saattavat lisätä rakennuskantaa. Kotkan (Kotkansaari ja Karhula), Kouvolan ja Ha-
minan keskustatoimintojen sekä joidenkin taajamatoimintojen alueilla on rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Taajamatoimintojen ja kes-
kustatoimintojen alueiden suunnittelumääräykset velvoittavat huomioimaan merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Myös kau-
palliset alueet voivat muokata maisemakuvaa. Kaupan aluevarauksille tyypillinen rakentaminen ei ole yleensä arvokkaalle maisema-alueelle 
soveltuvaa. Haminan Summan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue on osittain maisema-alueen sisällä. Kotkan Jumalniemessä vastaava 
merkintä rajautuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen ja on lisäksi osittain Kotkan kansallisen kaupunki-
puiston rajauksen sisällä. Vaalimaan rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealue on puolestaan aivan oma kokonaisuutensa osin kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeällä alueella. Alueelle on suunniteltu mittavaa kaupallisten toimintojen rakentamista ja 
sitä on osin jo alettu toteuttamaan. Sielläkin korostuu rakennusten sovittaminen arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
 
Osa teollisuus- ja varastoalueista on osin arvokkaiden maisema-alueiden rajalla tai sisällä. Kaikki paitsi Kotkansaaren ja Kaipiaisten T/kem-alueet 
sijoittuvat merkittävin osin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden sisään. Kymenlaakson teollisuusperintö 
on hyvin vanhaa, ja monet näistä alueista ovat muodostuneet teollisuuden kasvun myötä. Uutena osoitettavista työpaikka-alueista Rantahaka 
Kotkan ja Haminan rajalla sijoittuu hyvin lähelle tärkeää maisema-aluetta. Näille aluevaraukselle tyypillinen rakentaminen ei ole yleensä arvok-
kaalle maisema-alueelle soveltuvaa. Suurimmaksi osaksi nämä ovat kuitenkin jo olemassa olevia alueita. Lisäksi Kouvolassa jätteenkäsittelyalu-
eena osoitettava Maijanaron maankaatopaikka heikentää toiminnan luonteesta johtuen alueen yleistä maisemakuvaa aivan virkistysalueen ja 
Vt 12 -tien varrella. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida merkintäkohtaiset suunnittelumääräykset. 
 
Tiehankkeet vaikuttavat väistämättä maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön, osa positiivisesti ja osa negatiivisesti. Kotkaan suunniteltu 
katettu tie E18-moottoritielle niin sanottuun Karhulan kanjoniin muodostaa mahdollisuuden luoda Karhulan keskustasta vetovoimaisempi ja 
maisemallisesti miellyttävämpi. Suunniteltu yhteystarve Kotka–Halla muuttaisi maisemakuvaa, koska kyseeseen tulisi meren ylittävä silta. Siitä 
tulisi rakentaa sellainen, että laivaliikenteen on mahdollista päästä alitse. Sijainti on osittain Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sisällä. Suun-
nitelluista seututeistä tai pääkaduista Kuusankosken koillispuolelle sijoittuva yhteys on osittain merkittävän maisema-alueen sisällä. Sini-viher-
yhteystarpeiden näkyvin vaikutus aiheutuu tiestön ylittävistä ratkaisuista kuten vihersilloista, joista pääosa on jo toteutettu. Yhteystarpeet vaa-
livat muilta osin viihtyisän maiseman ja vihreiden alueiden säilymistä myös taajama-alueilla. Raideliikenteen osalta ohjeellinen päärata ja 
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raideliikenteen yhteystarve muuttaisivat toteutuessaan maisemakuvaa. Esimerkiksi raideliikenteen yhteystarpeen läheisyydessä on useita mer-
kittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, mitkä tulee huomioida mahdollisessa jatkosuunnittelussa. 
 
Matkailun kehittämisen edellytys tulee olla arvokkaaseen kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön liitty-
vien arvojen vaaliminen. Useat matkailupalvelujen alueista sijaitsevat arvokkailla maisema-alueilla. Matkailun- ja virkistyksen kehittämisen koh-
dealueilla on myös yhteensovittamisen tarpeita. Uutena esitettävällä Verla–Repovesi -seudulla on arvokasta maisema-aluetta, UNESCO:n maa-
ilmanperintökohde Verla, merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kuutinkanava sekä Voikosken asema.  Puolustusvoimien Utissa 
sijaitsevien EP- ja EAH-merkintöjen vaikutusalueella sijaitsee myös merkittävä huomioon otettava tekijä, Utin linnoitus. Alueen maankäytön 
suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. 
Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. Vekaranjärvellä puolestaan on puolustusvoimien käytössä oleva 
RKY-alue.  
 
Kaavaratkaisujen kokonaisvaikutukset voivat heikentää tietyissä paikoissa jonkin verran lähinnä maisema-arvoja ja rakennettua ympäristöä riip-
puen toteutumisasteesta, mutta se on vältettävissä huolellisella suunnittelulla. Tie- ja raideliikenteen merkintöjen sekä kaavan aluevarausten 
yhteisvaikutukset muodostavat potentiaalisimman riskin kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden arvoille. Yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merkintäkohtaiset suunnittelumääräykset. On myös huomioitava, että osa merkin-
nöistä kuten raideliikenteen yhteystarve ovat pitkän aikavälin tarpeeseen varautumista, jolloin välittömiä vaikutuksia ei synny. 
 
4.6 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään 
 
Kaavaratkaisu pyrkii vahvistamaan Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä niin seudullisesti, maakunnallisesti, kan-
sallisesti kuin globaalistikin. Kaupunkikeskustojen kehittäminen ja niissä kaupallisten toimintojen keskittäminen parantavat kaupan toiminta-
edellytyksiä. Asiakasvirtojen keskittäminen olemassa olevien palvelujen yhteyteen mahdollistaa palveluvalikoiman laajentamisen matalalla ris-
killä sekä palvelutason noston. Keskustojen kehittämisellä edistetään elinkeinojen monipuolistumista perinteisesti suurteollisuuspainotteisessa 
maakunnassa. Erityisesti kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä edesauttaa asiaa. Elinkeinoelämä saa sitä kautta enemmän 
tarvitsemaansa houkuttelevaa ja viihtyisää asuinympäristöä. 
 
Kaupallista toimintaa pyritään kehittämään. Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen Jylpyssä, Kelta-
kalliolla ja Korjalassa hyvin saavutettavilla paikoilla. Näillä alueilla voi syntyä positiivisia talous- ja elinkeinoelämävaikutuksia. Vaalimaan raja-
kaupan alue on rakentumassa ja siitä voi muodostua taloudellisesti sekä elinkeinoelämällisesti merkittävä alue riippuen alueen ja venäläisten 
ostosmatkailijoiden määrän kehittymisestä. Alueella on mahdollisuuksia uusille elinkeinoelämän toimijoille. Kääntöpuolena ovat Vaalimaahan 
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liittyvät riskit. Alueelle suunniteltu ostosmatkailu ei välttämättä toteudu kunnolla, minkä määrittelee pitkälti Venäjän tilanne. Yhtenä epävar-
muustekijänä on myös alati lisääntyvän verkkokaupan vaikutus. 
 
Liikenne tukee osaltaan taloutta ja elinkeinoelämää. Kaikki kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut, suunnitellut 
seututiet tai pääkadut lisäävät elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tuovat positiivisia talousvaikutuksia Kymenlaaksoon. Kotkaan suunniteltu ka-
tettu tie E18-moottoritielle niin sanottuun Karhulan kanjoniin luo mahdollisuuksia elinkeinoelämän kehitykselle Karhulassa. Kouvolassa puoles-
taan liikennealue-merkintä osoittaa Kouvolan laajentuvan rautatieterminaalin, jolla tulee olemaan suuri merkitys logistiikka-alalle. Terminaali 
on osa Euroopan laajuista liikenteen TEN-T -ydinverkkoa ja tarjoaa konttiliikenteelle kuljetuskäytävän Aasiasta Pohjois-Eurooppaan raiteilla. Sen 
laajentaminen mahdollistaa tuotantolaitoksille, kotimaisille ja kansainvälisille logistiikkayrityksille, kauppa- ja tukkutoiminnalle sekä muulle elin-
keinotoiminnalle uuden konseptin liittyen kansainväliseen liiketoimintaan. Rautatieterminaali täydentää HaminaKotka-sataman toimintaa, mikä 
on myös erittäin merkittävää. 
 
Raideliikenne tukee samalla tavoin talouden ja elinkeinoelämän tarpeita täydentäen tieliikennettä. Raideliikenteen kuljetukset ovat maakunnan 
kilpailukykyetu. Raideliikenteen kautta Kymenlaakso voi kytkeytyä myös entistä laajempaan talousalueeseen sekä pääkaupunkiseudun metro-
polialueen että Venäjän suuntaan. Kehitettävä päärata, ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarve toisivat toteutuessaan yhteisvaiku-
tuksiltaan positiivisia talous- ja elinkeinoelämävaikutuksia. Tosin tällä hetkellä realistista on ainoastaan kehitettävän pääradan toteutuminen. 
Ohjeellinen päärata ja raideliikenteen yhteystarpeet ovat pitkän aikavälin hankkeita ja varautumista mahdolliseen tulevaisuuden tarpeeseen. 
Toteutuessaan niistä aiheutuisi myös negatiivisia vaikutuksia, sillä ratalinjaukset pilkkoisivat arvokasta maaseutumaisemaa vähentäen peltoalaa 
ja heikentäen maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä. Kymenlaaksossa merikuljetukset ovat myös erittäin merkittävässä roolissa Hamina-
Kotka-sataman myötä. Satama kuuluu TEN-T -ydinverkkoon ja on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama. Satama-alueille tuo-
daan ja sieltä viedään kuljetuksia sekä tie- että raideliikenteen kautta, joten kaikki nämä tukevat ja täydentävät toisiaan. Meritiestön kautta 
Kymenlaakso on osa globaaleita markkinoita.  
 
Kattava tiestö tukee työpaikka-alueiden sijoittumista hyvin saavutettaville paikoille. Nämä alueet luovat uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän 
toiminnoille ja tukevat jo olemassa olevia. Samoin teollisuus- ja varastoalueet on sijoitettu erittäin hyvin saavutettaville paikoille tiestön varteen. 
Teollisuus- ja varastoalueet edistävät Kymenlaakson globaalia kilpailukykyä vaikkapa kansainvälisten suurten datakeskusten tai akkutehtaiden 
sijoituspaikoista kilpailtaessa. Kyseiset aluevaraukset vastaavat myös kasvavan biotalouden tarpeisiin toimimalla muun muassa logistiikan ter-
minaaleina. Riittävät aluevaraukset mahdollistavat talouskasvun ja uusienkin elinkeinoelämän toimijoiden tulon Kymenlaaksoon.  
 
Maakuntakaavan ratkaisu huomioi matkailun ja virkistyksen tarpeet. Erityisesti matkailun- ja virkistyksen kehittämisen kohdealue -merkintä 
mahdollistaa matkailu- ja virkistystoiminnan kehittämistä osin vielä hyödyntämättömillä Itäisen Suomenlahden alueilla sekä Pohjois-
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Kymenlaakson järvialueilla. Näillä alueilla on kansainvälisenkin mittaluokan kehittämismahdollisuuksia. Satama-alueet palvelevat saaristoliiken-
nettä ja rannikon satamia sekä suurilta osin myös loma- ja matkailutoimintaa. Samoin venesatamat tukevat virkistys- ja matkailutoimintaa. 
Kehittämisen kohdealueita täydentävät matkailupalvelujen alueet, joilla on positiivisia vaikutuksia talouteen ja elinkeinoelämään. Osoittamalla 
alueet maakuntakaavassa turvataan matkailuelinkeinojen harjoittamista ja edelleen kehittämistä. Alueita on osoitettu myös sellaisiin paikkoi-
hin, joissa matkailutoimintaa ei vielä ennestään ole. Luonnonperinnön vaaliminen tukee luontomatkailuun ja biotalouteen liittyviä tavoitteita. 
Luonnonperintö voi toimia luontomatkailun kilpailukykyetuna ja tuottaa sitä kautta aluetaloudellisia- ja työllisyysvaikutuksia. Näiltä alueilta on 
mahdollista hyödyntää ekosysteemipalveluja, jotka ovat myös talouden kannalta merkittäviä. Esimerkiksi sini-viherrakenne luo pohjan ekosys-
teemipalveluille, virkistykselle, luontomatkailulle ja terveysliikunnalle. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet voivat luoda 
uudenlaisia luontomatkailumahdollisuuksia. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen tuo säästöjä terveydenhoitokuluihin. 
 
Rakennettu kulttuuriperintö ja sen vaaliminen linkittyy luonnonperinnön tavoin luontomatkailun kilpailukykyeduksi. Verlan UNESCO:n maail-
manperintökohde, Salpalinja ja Ruotsinsalmen meritaistelualue ovat kansallisen tason matkailukohteita ja voivat kehittyä entistä enemmän 
myös kansainvälisiksi. Kansallinen kaupunkipuisto ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden osoittaminen 
toimivat samoin matkailuvaltteina. Rakennetun kulttuuriperinnön vaalimisella ja osoittamisella maakuntakaavaan luodaan elinkeinoelämälle 
mahdollisuuksia. Rakennettu kulttuuriympäristö pystyy tuottamaan kestävällä tavalla valjastettuna taloudellista voittoa. 
 
Kaavassa luovutaan maa-ainestenottoalueista, mutta Virolahden alueen rakennuskivialueet esitetään. Kyseinen rakennuskivi on hyvin kysyttyä, 
millä on positiivisia talous- ja elinkeinoelävaikutuksia. Maakuntakaavassa on tarkoituksenmukaista osoittaa vain sellaiset geologiset arvoalueet, 
joille ei tule suunnata maa-ainesten ottotoimenpiteitä. Turvetuotannon ratkaisut pysyvät pääosin samoina, kuin kumottavissa vaihemaakunta-
kaavoissa. Suurin osa turpeen käytöstä on energiaturvetta. Sen saatavuus kohtuullisen kuljetusmatkan päästä on tärkeää turvetta käyttäville 
polttolaitoksille. Nykyisen suuruinen tuotanto ja sen mukainen tarve uusiin tuotantoalueisiin jatkuu arvion mukaan pitkälle tulevaisuuteen. 
Vesistöjen osalta pintavesien hyödyntäminen täydentää yhteiskunnan vesihuoltoa, millä voi olla laajat sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 
koko yhteiskunnan toimintaan esimerkiksi kriisitilanteissa. Se tukee lisäksi alueen yritystoiminnan edellytyksiä. Pohjaveden osalta suojaustarve 
taajamien ja teiden läheisyydessä voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yhdyskunnille, haja-asutukselle, loma-asutukselle ja elinkeinotoimin-
nalle. Maataloudelle siitä voi aiheutua rajoituksia tuotantotapoihin. Kuitenkin erillislainsäädännössä on olemassa ehdoton pohjavesialueiden 
pilaamiskielto. Lisäksi erikoisalueina esitetään erilaisia puolustusvoimien toimintaa turvaavia aluevarauksia. Kymenlaaksossa on merkittävän 
paljon puolustusvoimien toimintaa, joka on suuri alueellinen työllistäjä tuoden positiivisia vaikutuksia talouteen ja elinkeinoelämään. 
 
Maakuntakaavan ratkaisut aiheuttavat taloudellisia kustannuksia riippuen toteutumisasteesta. Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai 
seututiet tai pääkadut sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut, kehitettävä päärata, kehitettävä liikennepaikka, kehitettävä moottoriliikennetie, 
Karhulan kanjoniin suunniteltu katettu tie, ohjeellinen päärata, tieliikenteen yhteystarve, suunniteltu eritasoliittymä ja raideliikenteen 
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yhteystarve aiheuttavat merkittäviä rakennusaikaisia kustannuksia. Vaelluskalakantojen luontaisten lisääntymismahdollisuuksien kehittäminen 
edellyttää vaellusesteiden purkamista, mikä aiheuttaa myös kustannuksia. Uudet työpaikka-alueet sekä teollisuus- ja varastoalueet aiheuttavat 
investointi- ja rakennuskustannuksia. Merkittävimmän taloudellisen riskin muodostaa Vaalimaan alue, jonka kehitysnäkymiin liittyy epävar-
muutta riippuen muun muassa Venäjän tilanteen kehityksestä. 
 
Maakuntakaavaratkaisujen yhteis- ja kokonaisvaikutukset ovat pääosin hyvin positiivisia taloudelle ja elinkeinoelämälle. Erityisesti liikenne ja 
sen varrella olevat aluevaraukset kuten työpaikka-alueet luovat yhdessä aluekeskusten kehittämisen kanssa perusrungon talouden ja elinkei-
noelämän kehittämisen mahdollisuuksille. Matkailun osalta Kymenlaaksossa on erittäin paljon potentiaalia kasvulle, jota edistävät matkailuun 
liittyvät kaavamerkinnät yhdessä monipuolisen luonnon- ja rakennusperinnön turvaavien merkintöjen kanssa. Kaavan kokonaisvaikutukset 
edesauttavat Kymenlaakson elinkeinoelämän vahvistumista ja monipuolistumista mukaan lukien globaalin tason. Suurimmat taloudelliset kus-
tannukset muodostuvat uusista aluevarauksista sekä tiestöön liittyvistä kaavamerkinnöistä, jotka vaativat mittavia investointeja ja rakenta-
mista.  

 
4.7. Tavoitteiden toteutuminen 

 
Maakuntakaavan valmistelun keskeisimpinä lähtökohtina ovat toimineet maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet. Näin ollen kaava toteuttaa niissä asetettuja velvoitteita ja tavoitteita. Kaavan toteutumisen seurannalla tullaan vielä varmistamaan, 
että näin todella tapahtuu. Maankäyttö- ja rakennuslain 28 § liittyen maakuntakaavan sisältövaatimuksiin edellyttää valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden huomioonottamista maakuntakaavaa laadittaessa siten kuin siitä edellä säädetään. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet on uudistettu kesken maakuntakaavaprosessin, mikä on otettu huomioon. Uudistetut tavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. Kokonaisvai-
kutusten arvioin yhteydessä on otettava lisäksi huomioon kaavan vaikutukset muihin maakunnallisiin tavoitteisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin. 
Tässä kyseinen arviointi kohdistetaan tarkemmin Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteisiin (tavoiteasiakirja), Kymenlaakson ilmasto- 
ja energiastrategiaan 2011–2020, Kymenlaakson luonnonvarastrategiaan 2011–2020 ja Kymenlaakso-ohjelmaan 2018–2021, johon sisältyy 
myös Kymenlaakson strategia 2040. 
 
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteet 
 

Maakuntakaavan yleiset tavoitteet: Toteutuminen Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040: 
Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle  
ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä ja elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä.  

• Maakuntakaavaratkaisussa korostuu tukeutuminen olemassa olevaan 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Kaava edistää näiden kehittämistä viih-
tyisäksi ja monipuoliseksi eheyttämisellä ja turvaamalla riittävät 
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 lähivirkistys- ja viheralueet. Taajama- ja keskustarakenteen suunnittelussa 
on pyritty luomaan mahdollisuuksia palveluiden helpolle saavutettavuu-
delle kestävillä liikkumismuodoilla sekä elinkeinoelämän toimintamahdolli-
suuksien kehittymiselle ja monipuolistumiselle. 

Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäris-
tön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luon-
nonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehok-
kuutta. 
 

• Maakuntakaava mahdollistaa ekotehokkaan alue- ja yhdyskuntarakenteen 
muodostumisen tukeutumalla olemassa olevaan rakenteeseen, mikä on 
myös teknisen huollon kannalta kustannustehokasta. Kaikki merkittävä 
luonnonperintö sekä rakennettu kulttuuriperintö turvataan niitä suojele-
villa merkinnöillä. 

Kymenlaakso on vetovoimainen asuin- ja toimintaympäristö. 
 

• Asuin- ja toimintaympäristön vetovoimaisuudelle luodaan erittäin hyvät 
mahdollisuudet. Kymenlaakson taajama- ja keskustarakenne on roolitettu 
kunkin vahvuuksien mukaan ja täydentäen toisiaan. Erityisesti tärkeim-
missä aluekeskuksissa muodostuu eheyttämisen kautta monipuolista ja 
viihtyisää asuin- ja toimintaympäristöä, jossa arjen liikkuminen hoituu kes-
tävillä liikkumismuodoilla. 

Maakuntakaavan teemakohtaiset tavoitteet: Toteutuminen Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040: 
Alue- ja yhdyskuntarakenne:  
Maakuntakaava tukee maakunnan kestävää ja tasapainoista aluera-
kenteen kehittymistä hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, 
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja vahvistamalla eri 
taajamien ja keskustojen luonnetta ja roolia. 

• Maakuntakaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevan alue- ja yhdyskuntara-
kenteen hyödyntämiseen. Kaikki uudet aluevaraukset on osoitettu lähelle 
taajama-alueita ja aivan liikenteen pääreittien varrelle. Elinympäristön laa-
tua pyritään parantamaan muun muassa osoittamalla kehitettävät ja tiivis-
tettävät kaupunkialueet. Merkintä myös vahvistaa taajamia ja keskustoja. 
Liikenteen osalta kaavaratkaisut tukevat sujuvampaa ja turvallisempaa liik-
kumista niin kuntien sisäisesti kuin välisestikin. 

Maakuntakaavassa hahmotetaan maakunnan taajama- ja kylära-
kenne ja edistetään eri alueiden elinvoimaisuutta. Taajama- ja keskus-
tarakenteen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kehittyvät ja supis-
tuvat alueet ja tätä kautta tukea toimivaa aluerakennetta ja eheyttä-
vää yhdyskuntarakennetta. 

• Kaavassa on tarkistettu kaikkien taajama-alueiden rajaukset. Ne on ajanta-
saistettu pohjautuen YKR- ja UrbanZone-aineistoihin sekä yleiskaavoihin. 
Kylärakenteen osalta on noudatettu strategista periaatetta, jonka mukai-
sesti vain maakunnallisesti merkittävimmät kylät osoitetaan kaavassa. Taa-
jama- ja keskustarakenteen suunnittelussa on pyritty luomaan mahdolli-
suuksia palveluiden helpolle saavutettavuudelle sekä elinkeinoelämän toi-
mintamahdollisuuksien kehittymiselle ja monipuolistumiselle. 
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Maakuntakaavaratkaisut perustuvat ajantasaiseen väestö- ja työpaik-
kasuunnitteeseen. 

• Taajama- ja keskustarakenteen suunnittelun tukena on ollut Kymenlaakson 
väestö- ja työpaikkasuunnite, jonka pohjalta on tunnistettu kehittyvät ja su-
pistuvat alueet. 

Viherrakenne:  
Maakunnan viherverkosto on toimiva • Maakuntakaavaratkaisut turvaavat viherverkoston säilymisen ja kehittämi-

sen. Erityisesti esitettävät sini-viheryhteystarpeet muodostavat viherver-
kostosta entistä paremmin kytkeytyneen.  

Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja 
geodiversiteetti ja luodaan samalla edellytykset alueiden kestävälle 
moninaiskäytölle. 

• Luonnon monimuotoisuus turvataan suojelualueilla, luonnonsuojelualu-
eilla, maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on ympäristöarvoja, maa- 
ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta, Natura 
2000 -ohjelman verkostolla, sini-viheryhteystarpeilla, vedenalaisen luon-
non kannalta erityisen tärkeillä alueilla, arvokkailla harjualueilla tai muilla 
geologisilla muodostumilla sekä arvokkailla vedenalaisilla geologisilla muo-
dostumilla. Lisäksi on osoitettu tärkeät pohjavesialueet ja vedenhankinnan 
kannalta arvokkaat pintavesialueet. Ratkaisuissa on yhteensovitettu virkis-
tys, luontomatkailu, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja muu maan-
käyttö. 

Matkailu:  
Vahvistetaan maakunnan matkailun vetovoima-alueiden kehittämis-
mahdollisuuksia ja luodaan edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden 
verkostolle. 

• Matkailu ja sen kehittäminen Kymenlaakson potentiaalisimmilla alueilla on 
huomioitu laajasti maakuntakaavassa. Tavoitetta vetovoima-alueiden ke-
hittämiseksi tukevat uutena osoitettavat matkailun ja virkistyksen kehittä-
misen kohdealueet Verla–Repovesi ja Haminan edusta. Erityisesti Itäisellä 
Suomenlahdella ja Pohjois-Kymenlaakson järviseudulla on vielä paljon hyö-
dyntämätöntä matkailupotentiaalia. Kymenlaakson sini-viherranteen 
osoittaminen tukee virkistyksen ja luontomatkailun kehittämistä sekä man-
ner- että joki- ja merialueella. 

Huomioidaan teemamatkailun trendit ja tuetaan niiden kehittymistä • Kaavaratkaisu muodostaa mahdollisuuksia laajasti matkailun eri teemoille. 
Meri- ja saaristomatkailu on huomioitu erityisesti sini-viherrakenteen sekä 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueitten kautta. Nämä luovat 
lisäksi mahdollisuuksia luontomatkailulle manneralueella. Elämysmatkailua 
on tuettu osoittamalla matkailupalvelujen alueet kuten huvipuisto Tykki-
mäki ja Sirius Sport Resort.  
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Tuetaan ylimaakunnallisten matkailuvyöhykkeiden kehittymistä. • Tuki muodostuu pääasiassa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
alueen Verla–Repovesi kautta. Myös sini-viheryhteystarpeiden osoittami-
nen tukee ylimaakunnallisuutta ja lisäksi kaavassa on ylimaakunnalliset pa-
tikointi-, pyöräily- ja melontareitit. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö:  
Vaalitaan kulttuuri- ja rakennusperintöä ja edistetään alueellisen 
omaleimaisuuden säilymistä maakunnan vahvuuksiin tukeutuen. 

• Kulttuuri- ja rakennusperintö turvataan kaavamerkinnöillä muinaismuisto-
alue, UNESCO:n maailmanperintökohde, Ruotsinsalmen meritaistelualue, 
historiallinen tie, salpalinja, kansallinen kaupunkipuisto, kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue ja merkittävä rakennetun 
kulttuuriympäristön kohde. Lisäksi rakennettuun kulttuuriperintöön liit-
tyen on annettu suunnittelumääräyksiä. 

Osoitetaan päivitetyn inventoinnin pohjalta valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.  

• Tavoite toteutuu merkinnän kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeä alue kautta. 

Tarkistetaan kaavamerkintöjä muinaismuistojen osalta siten, että 
osoitetaan vain erityisen merkittävät kohteet tai keskittymät. 

• Tarkistus on tehty. Näihin liittyen on koko maakuntakaava-aluetta koskeva 
suunnittelumääräys. 

Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan 
ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia. 

• Luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet on kartoitettu osana sini-viherra-
kenteen suunnittelua. Sini-viherrakenne tukee osaltaan muun luonnonpe-
rinnön suojelemisen ohessa ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia. 

Luonnonvarat:  
Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja 
tuetaan Itämeren alueen sinistä kasvua. 

• Biotalouden edellytyksiä tukee osoitettava sini-viherranne, joka edistää 
kestävän biotalouden peruslähtökohdan luonnon monimuotoisuuden säi-
lymistä. Kymenlaakson paperi- ja selluteollisuus hyödyntää biotaloutta toi-
minnassaan. Maakuntaakaava on myös joustava, koska siinä on paljon val-
koisia alueita. Kiertotalous käsittää jätteenkäsittelylaitokset, jotka on mer-
kitty maakuntakaavaan. Itämeren sinistä kasvua tuetaan kestävyysnäkökul-
maa korostaen. Sini-viheryhteystarpeet luovat mahdollisuuksia merialueen 
luontomatkailulle.  

Turvataan arvokkaat pinta- ja pohjavedet sekä luonnon monimuotoi-
suus. 

• Kaikki nämä on huomioitu maakuntakaavassa. Luonnon monimuotoisuu-
den entistä parempaa huomioimista edistää sini-viherrakenne. 

Luodaan edellytyksiä laadukkaiden kiviainesten käytölle. • Virolahden rakennuskivien ottoalueet esitetään kaavassa. 
Tekninen huolto:  
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Luodaan edellytykset aluerakenteen toimivuutta edistävien kestävien 
teknisen huollon ratkaisujen kehittämiselle.  

• Maakuntakaava luo edellytykset tälle tavoitteelle. Kaavaan on merkitty 
päälinjat veden ja viemärin, sähkön ja kaasun osalta. Kaavassa on lisäksi ve-
denottamot, vedenpuhdistamot, biokaasu- tai jätteenpolttolaitokset sekä 
tuulivoimala-alueet. 

Turvataan yhdyskuntien vedenhankinta. • Vedenhankinta turvataan merkinnöillä tärkeä pohjavesialue ja vedenhan-
kinnan kannalta arvokas pintavesialue. 

Huomioidaan uudet teknologiat ja synergiaedut. • Maakuntakaava mahdollistaa uusien teknologioiden käytön siinä määrin 
kuin se on mahdollista. Esimerkiksi tuulivoiman osalta hyödyntämismah-
dollisuudet ovat kuitenkin rannikko- ja merialueella rajalliset puolustusvoi-
mien toiminnan vuoksi. Uudet työpaikka- ja teollisuusalueet edistävät sy-
nergiaetuja. 

Liikenne:  
Kehitetään elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja 
niihin liittyvien pääväylien sujuvuutta. 

• Maakuntakaava edistää merkittävällä tavalla kyseistä tavoitetta. Kotka–
Kouvola yhteysvälin parantaminen niin tie- kuin raideliikenteen osalta on 
nostettu yhdeksi merkittävämmäksi kehityskohteeksi. Myös muita paran-
nettavia yhteyksiä on esitetty. 

Vahvistetaan maakunnan logistista asemaa parantamalla kansainväli-
siä yhteyksiä ja rajatoimintoja. 

• Logistista asemaa parantavat useat kehitettäväksi esitetyt tie- ja raidelii-
kenteen yhteydet, joista tärkeimpänä Vt15 Kotka–Kouvola väli. Kouvolassa 
puolestaan liikennealue-merkintä osoittaa Kouvolan TEN-T-ydinverkkoon 
kuuluvan laajentuvan rautatieterminaalin, jolla tulee olemaan suuri merki-
tys logistiikka-alalle.  
 

• Maakuntakaava tukee myös meriliikennettä ja satamatoimintaa. Laiva-
väylät osoitetaan Liikenneviraston aineiston mukaisesti kokonaisuudes-
saan. Suunnitteilla oleva uusi laivaväylä Kotka–Pietari osoitetaan punaisella 
viivalla. HaminaKotka sataman kilpailukyvyn parantaminen meriteitse itään 
edellyttää itäsuunnan meriväylän oikaisemista. Uusi väylä Kotkan ja Pieta-
rin välillä on tarpeen toimivamman yhteyden ja aluskokojen kasvamisen 
vuoksi. Nykyinen Haapasaaren itäpuolitse kulkeva väylä on mutkainen ja 
ahdas eikä sen nykyinen kulkusyvyys vastaa liikenteen tarpeita. 
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Varmistetaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman 
verkon toimivuus. 

• Tavoite toteutuu. Maakuntakaavassa osoitetut liikenteen kokonaisratkai-
sut edistävät yhteiskunnan toimintojen toimivuutta. 

Edistetään arjen kestävää liikkumista. • Maakuntakaava tukeutuu olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, mikä luo edellytyksiä kestäville liikkumismuodoille. Kehitettävän ja 
tiivistettävän alueen suunnittelumääräyksen mukaan kehitettävillä ja tiivis-
tettävillä alueilla tulee yhdyskuntarakennetta kehittää niin, että elin-
keinotoiminnan, asutuksen, kaupan ja muiden palveluiden sekä joukko- ja 
kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia edistetään. Yhdyskuntara-
kennetta kehittämällä tulee luoda rakenteellisia ja toiminnallisia kokonai-
suuksia kaupunkialueen osakeskusten välille.  Alueen vetovoimaisuutta tu-
lee parantaa kokonaisvaltaisella kaupunkisuunnittelulla alueen ominaispiir-
teet huomioiden.  
 
Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suun-
nittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri 
liikkumismuodot huomioiden. Myös keskustatoimintojen suunnittelumää-
räyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän 
liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. 

Erityiskohteet:  
Huomioidaan Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun itään päin kas-
vamisen vaikutukset. 

• Asiaan on varauduttu muun muassa säilyttämällä ohjeellinen päärata -mer-
kintä Kotka–Helsinki. 

 
• Maakuntakaavassa on varauduttu mahdolliseen asukasmäärän kasvuun va-

raamalla hyvillä sijainneilla olevia asuinalueita olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen pääteiden varsille ja läheisyyteen. Kaavassa on osoitettu 
useita teollisuus- ja työpaikka-alueita, joista osa on uusia varauksia. Myös 
nämä luovat mahdollisuuksia asumiseen ja työskentelyyn tai vähintään 
pendelöintiin Kymenlaaksossa. 

Tuetaan Kimolan kanavan ja KymiRing-kokonaisuuden toteutumista. • Molemmat on huomioitu niitä tukevilla kaavamerkinnöillä. Kimolan kanava 
on osoitettu suunniteltuna veneväylänä ja Kouvolaan on osoitettu uusia ve-
nesatamia. Kymiringin läheisyyteen on osoitettu aluekokonaisuutta tukeva 
työpaikka-alue. Sen suunnittelusuosituksen mukaisesti ”Miehonkankaan 



95 
 

 
 

 

työpaikka-alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee mahdollisuuksien mu-
kaan tukea moottoriurheiluradan toimintoja.”.  

Tarkistetaan entiseen Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan kuuluneen 
Vastilan mutkan maankäyttöratkaisut. 

• Tarkistus on tehty. 

Vahvistetaan Vaalimaan rajanylityspaikan asemaa. • Vaalimaan rajapalveluiden kaavaratkaisut mahdollistavat alueen kehityk-
sen. 

Huomioidaan tulvariskien hallintasuunnitelmat. • Koko maakuntakaava-alueelle on annettu tähän liittyvä suunnittelumää-
räys. 

Tarkistetaan ampumaratojen kaavaratkaisut. • Tarkistus on tehty. Selvityksen tulosten perusteella maakunnallisesti ja seu-
dullisesti merkittäviä ampumaratoja ovat puolustusvoimien hallinnoimat 
radat sekä suunnitteilla oleva Yrtinkankaan ampumaurheilukeskus ja Pakin-
kankaan ampumarata. Puolustusvoimien ampumaradat sekä Yrtinkankaan 
alue on jo osoitettu vaihemaakuntakaavoissa. Nyt osoitetaan myös Pakin-
kankaan ja Lupinmäen ampumaradat. 

Tarkistetaan puolustusvoimien alueiden kaavaratkaisut. • Tarkistus on tehty yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. 
Huomioidaan melualueiden päivitys. • Tarkistukseen on käytetty ajantasaista aineistoa. 
Huomioidaan Seveso-alueiden päivitys. • Tarkistukseen on käytetty ajantasaista aineistoa. 
Kymin lentokentän maankäytön tarkastelu. • Alueelle on tehty muutoksia tarkastelun jälkeen. Lentokenttä osoitetaan 

kohdemerkinnällä ja sitä ympäröivä virkistysalue on muutettu MU-alu-
eeksi. 

 
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia 2011–2020 
 
Maakuntakaavaratkaisut saattavat kokonaisuudessaan vähentää energian kulutusta jonkin verran. Esimerkiksi kehitettävän ja tiivistettävän kau-
punkialueen merkintä voi edistää tavoitetta, koska eri toiminnot on mahdollista keskittää hyvin saavutettavalle alueelle. Tällöin tekninen huolto 
on tehokkaampaa. Maakuntakaavan keinoin on haastavaa edistää tuulivoimatuotannon kasvua sähköntuotannossa. Tuulivoimalle on alueva-
raukset, mutta Kymenlaaksossa puolustusvoimat asettaa merkittävän estevaikutuksen tuulivoiman kasvulle rannikko- ja merialueella. 
 
Maakuntakaava ei kokonaisuutena edistä tavoitetta liikenteen kuormituksen vähentymisestä, vaan tavara- ja henkilöliikennemäärät tulevat 
todennäköisesti kasvamaan. Kaava pyrkii parantamaan raideliikenteen ja joukkoliikenteen tehokasta käyttöä kehitettäväksi merkittyjen 
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yhteysvälien kautta. Maakuntakaava ei edistä merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nousua, mutta näiden edellytyksien kehit-
tyminen erityisesti tarvittavan infrastruktuurin kehittämisen osalta on enemmän yksityiskohtaisen suunnittelun tehtävä. Ensisijainen tuki näiden 
osuuksien kasvulle maakuntakaavassa muodostuu keskittymisestä olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Kaikki eri toiminnot on 
sijoitettu lähelle taajama-alueita. Kaava huomioi myös matkaketjujen muodostumisen kehitettävien liikennepaikkojen kohdalla. Kävelyn ja pyö-
räilyn edellytykset saattavat parantua taajama- ja keskustatoimintojen alueilla. Kehitettävän ja tiivistettävän alueen suunnittelumääräyksen 
mukaan 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 rakenteel-
lisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia kaupunkialueen osakeskusten välille.  Alueen vetovoimaisuutta tulee parantaa kokonaisvaltaisella kaupun-
kisuunnittelulla alueen ominaispiirteet huomioiden. Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön suunnittelussa on huo-
lehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. Myös keskustatoimintojen suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden. 
 
Tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja joukkoliikenteen mahdollisuuksien luonnista edistyy maakuntakaavan kautta. Eheyttämistä 
edistää tukeutuminen olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kaikkien toimintojen osalta. Joukkoliikenteen mahdollisuuksia edistää 
suorimmin lähinnä Kotkansaari–Halla välille osoitettu tieliikenteen yhteystarve, joka mahdollistaisi joukkoliikenteen rengasreitin muodostumi-
sen. Tämän lisäksi kehitettävä raideliikenteen yhteys Kotkan ja Kouvolan välillä edistää myös joukkoliikennettä. Kaavan kokonaisvaikutukset 
kohdistuvat kuitenkin enemmän yksityisautoiluun. Tavoite ajoneuvosuoritteen vähentymisestä voi toteutua lähinnä taajama- ja keskustatoi-
mintojen alueilla. 
 
Maakuntakaavassa on esitetty Kymenlaakson biokaasu- ja jätteenpolttolaitokset. Muilla tavoin maakuntakaavan on haastavaa vaikuttaa tavoit-
teeseen vähentää syntyvän määrän jätettä. Maakuntakaava toteuttaa kokonaisvaikutuksiltaan tavoitteen kehittää suojelualueiden verkostoa ja 
vaalia ekosysteemipalveluita. Kaavassa on esitetty suojelualueiden verkosto, ja erityisesti sini-viheryhteystarpeiden avulla verkoston ekologinen 
kytkeytyneisyys parantuu. Nämä ovat maakuntakaavan keskeisiä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä. Näin ollen tavoite huo-
mioida ilmastonmuutos ja varautua siihen toteutuu. Koko maakuntaakaava-aluetta koskee lisäksi suunnittelumääräys liittyen tulvakorkeuksien 
huomioimiseen maankäytön suunnittelussa. 

 
Kymenlaakson luonnonvarastrategia 2011–2020 
 
Maakuntakaavan kokonaisvaikutukset edistävät monilta osin luonnonvarastrategian toteutumista. Kaava on lähtökohtaisesti melko joustava, 
sillä valkoisia alueita on paljon ja ne luovat mahdollisuuksia muun muassa biotalouden kannalta. Kaava edistää kestävän luonnonvarojen hyö-
dyntämisen mahdollisuuksia, minkä pohjan muodostaa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Luonnon monimuotoisuus turvataan 
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suojelualueilla, luonnonsuojelualueilla, maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, joilla on ympäristöarvoja, maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla, 
joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta, Natura 2000 -verkostolla, sini-viheryhteystarpeilla, vedenalaisen luonnon kannalta erityisen tärkeillä alueilla, 
arvokkailla harjualueilla tai muilla geologisilla muodostumilla sekä arvokkailla vedenalaisilla geologisilla muodostumilla. Lisäksi vesistöjen suo-
jelu on huomioitu osoittamalla tärkeät pohjavesialueet ja vedenhankinnan kannalta arvokkaat pintavesialueet. 
 
Turvetuotannon osalta on pyritty vähentämään haittoja rajaamalla Karhunsuon itäosa ja Kähöjärvensuo turvetuotannon ulkopuolelle. Niissä 
turpeen ottaminen on vastoin nykykäytäntöä, kun kyseessä on ojittamaton ja luonnontilainen suo. Kiviainesten kestävää ottoa ohjataan osoit-
tamalla kaavaan Virolahden rakennuskivien ottoalueet. Maakuntakaavassa luovutaan kuitenkin muun maa-ainesten oton osoittamisesta, koska 
ohjausvaikutuksen on katsottu jääneen hyvin pieneksi. Maa-ainestenottolupien myöntäminen on ensisijaisesti lupaviranomaisten vastuulla. 
 
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen luo samalla perustan ekosysteemipalvelujen hyödyntämiselle Kymenlaaksossa. Maakuntakaavan ko-
konaisvaikutukset luovat sille monenlaisia mahdollisuuksia. Sini-viherrakenne edistää virkistyksen ja luontomatkailun kehittämismahdollisuuk-
sia niin mantereella kuin merelläkin. Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet on lisätty Haminan edustalle ja Verla–Repovesi seu-
dulle. Näitä täydentävät ylimaakunnalliset patikointi-, pyöräily- ja melontareitit sekä kaikki suojeltu luonnonperintö. Kymijoki sekä myös pie-
nempien jokien potentiaali ja kehittäminen on tunnistettu osana sini-viherrakennetta. Maakuntakaava edistää jokien kalastus-/luontomatkailua 
ja vaelluskalojen esteiden poistoa. 
 
Kymenlaakso-ohjelma 2018–2021 
 
Kymenlaakson strategian 2040 älykkään erikoistumisen RIS3-strategian kärjet ovat logistiikka, biotalous ja digitalisaatio. Maakuntakaan ratkai-
sut edistävät näistä kahta ensimmäistä. Kokonaisvaikutukset kehittävät Kymenlaakson logistiikkaa niin tie- kuin raideliikenteenkin osalta. Maa-
kuntakaava vaalii luonnonperintöä, mikä on kestävän biotalouden lähtökohta ja toisaalta kaavan valkoiset alueet mahdollistavat myös biota-
louden toimintaa.  

 
Kymenlaakson strategiset valinnat ovat luotettava liiketoimintaympäristö, laadukas asuin- ja kulttuuriympäristö, vetovoimainen osaamis- ja 
innovaatioympäristö sekä toimivat liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä. Nämä ovat myös maakuntaohjelman valitut toimintalinjat. Maakun-
takaavan kokonaisvaikutukset tukevat näitä kaikkia. Kaavan aluevaraukset luovat mahdollisuuksia esimerkiksi globaalien akkutehtaiden ja da-
takeskusten sijoittumiseen Kymenlaaksoon. Asuin- ja kulttuuriympäristö kehittyy kaavan kokonaisvaikutuksien myötä, mitä tukevat muun mu-
assa kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä ja päivitetyt kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. 
Panostaminen asuinympäristöön tekee samalla Kymenlaaksosta vetovoimaisemman osaamiselle ja innovaatioille, mutta maakuntakaava ei 
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varsinaisesti voi vaikuttaa osaamiseen ja innovaatioihin. Liikennejärjestelmä ja toimivat liikenneyhteydet edistyvät merkittävästi kaavan koko-
naisvaikutusten myötä. Sen mahdollistavat kehitettäviksi merkityt raide- ja tieliikenteen yhteydet sekä yhteystarpeet. 
 
Lisäksi maakuntaohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi on valittu kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Maakuntaakaavaratkaisut tukevat molempia. 
Kestävää kehitys edistää muun muassa kaavassa esitettävä sini-viherrakenne ja luonnonperinnön vaaliminen. Kansainvälisyyttä puolestaan edis-
tävät varsinkin edellä mainitut globaalien toimijoiden sijoittumista tukevat aluevaraukset ja TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan Kouvolan rautatie-
terminaalin kehittäminen ja verkkoon myös kuuluvan HaminaKotka-sataman osoittaminen kaavassa. 
 
4.8 Yhteenveto kaavan merkittävimmistä yhteis- ja kokonaisvaikutuksista 

 
Vaikutuksen 
kohde: 

Merkittävimmät yhteis- ja kokonaisvaikutukset: 

Vaikutukset 
alue- ja yhdys-
kuntarakentee-
seen 

• Kaavaratkaisu tukeutuu vahvasti Kymenlaakson olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Sitä pyritään kehittä-
mään ja eheyttämään erityisesti Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa. Tämä mahdollistaa kestävän ja ekotehokkaan yhdys-
kuntarakenteen muodostumisen. Alueilla tukeudutaan tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. 
Kaupunkialueiden osakeskusten välille muodostuu rakenteellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia. Keskustatoimintojen 
alueiden kehittämiseen panostetaan niitä laajentamalla (Kotka, Kouvola, Hamina), mikä mahdollistaa palveluiden säilymi-
sen ja kehittymisen keskusta-alueilla. Yhdyskuntarakenteen monipuolisuutta muun muassa riittävien viher- ja virkistysalu-
eiden muodossa turvaavat merkintäkohtaiset suunnittelumääräykset. 

 
• Manner- ja merialueen tiiviimpi vuorovaikutus lisääntyy muun muassa sini-viheryhteystarpeiden sekä matkailun- ja virkis-

tyksen kehittämisen kohdealueiden kautta. 
 

• Kymenlaaksossa on kattava tieverkosto, joka kytkee eri keskukset tehokkaasti yhteen. Entistä parempien ja turvallisempien 
yhteyksien muodostumista tavoitellaan kehitettävillä valtateiden- ja raideliikenteen osuuksilla, joista erityisesti Kotka–Kou-
vola -väli korostuu. Myös aluekeskusten sisäinen liikkuminen on sujuvaa, ja kehitystä painotetaan niihinkin esimerkiksi tie-
liikenteen yhteystarve merkinnällä sekä kehitettävillä seutu-/pääteillä.  

Vaikutukset ih-
misten elinoloi-
hin, terveyteen 
ja elinympäris-
töön 

• Kaava luo mahdollisuuksia viihtyisän ja terveellisen elinympäristön muodostumiseen. Työpaikka- ja palveluiden alueet si-
jaitsevat keskeisillä sijainneilla kohtuullisten etäisyyksien päässä asumisesta ja pääteiden välittömässä läheisyydessä. Näin 
luodaan mahdollisuuksia kestävälle liikkumiselle. 
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• Virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet ovat riittävät, minkä takaavat kattava virkistys- ja viheralueverkosto sekä kolme kansal-
lispuistoa. Näitä täydentävät ylimaakunnalliset patikointi-, pyöräily- ja melontareitit sekä sini-viheryhteystarpeet. 

 
• Liikenteen kaavaratkaisut edistävät toteutuessaan merkittävästi ihmisten sujuvaa liikkumista eri aluekeskusten välillä ja 

ylimaakunnallisesti. 
 
• Toteutuessaan kaikki tieliikennehankkeet, kuten kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut sekä 

suunnitellut seututiet tai pääkadut ja kehitettävä moottoriliikennetie, lisäävät tavara- ja henkilöliikennemääriä ja sitä kautta 
ilmanpäästöjä, melua, tärinää ja estevaikutusta. Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat terveyteen ja elinympäristön viihtyi-
syyteen. 
 

• Huomattavat teollisuus- ja varastoalueiden aluevarausten laajennukset saattavat heikentää elinoloja asutuksen läheisyy-
dessä, mikäli ne toteutuvat täysimittaisesti. Kaikki osoitetut T/kem-alueet ovat olemassa olevia teollisuusympäristöjä. His-
toriallisista syistä ne sijoittuvat taajamarakenteeseen ja ovat vaarallisten kemikaalien käsittelyn myötä aina riskejä tervey-
delle sekä elinympäristölle. Merkittävän ympäristöriskin muodostaa myös Kouvola rautatieterminaali aivan asutuksen vie-
ressä. Satama-alueet Haminassa ja Kotkassa muodostavat riskin terveyden ja elinympäristön kannalta, koska tavaraliiken-
nemäärät ovat kasvussa ja näin ollen kuljetuksesta tai tavaroiden käsittelystä aiheutuvat onnettomuusriskit kasvavat. Ha-
minaKotka-satama on aivan taajamatoimintojen alueiden yhteydessä. Myös liikennemelua aiheutuu sekä raide- että tielii-
kenteen osalta satamaan menevistä ja sieltä lähtevistä kuljetuksista. 

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja 
teknisen huollon 
järjestämiseen 

• Kaavaratkaisut edistävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta aluekeskusten välillä (erityisesti Kotka–Kouvola) sekä taaja-
mien sisällä. 

 
• Taajama- ja keskustatoimintojen alueilla eheyttämispyrkimykset pitävät liikennemäärät suunnilleen samalla tasolla ja luo-

vat mahdollisuuksia kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittämiseen. 
 

• Raideliikenteen kehittäminen voi hillitä autoilun kasvua. 
 

• Yleisesti Kymenlaakson tavara- ja henkilöliikennemäärät tulevat kuitenkin todennäköisesti lisääntymään erityisesti taaja-
matoimintojen alueiden ulkopuolella. Kasvua aiheuttavat kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pää-
kadut erityisesti Kotka–Kouvola välillä sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut ja kehitettävä moottoriliikennetie Kouvo-
lassa.  
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• Teknisen huollon edellytykset tehostuvat monin paikoin, kun kaavaratkaisujen painotus on olemassa olevan alue- ja yhdys-

kuntarakenteen hyödyntämisessä. 
 
• Kaavaratkaisuista syntyy merkittäviä teknisen huollon kustannuksia, jotka ovat erityisesti rakennusaikaisia. Kustannukset 

muodostuvat pääosin uusista aluevarauksista: työpaikka-alueet sekä teollisuus- ja varastoalueet. Merkittävimmän riskin 
muodostaa Vaalimaan alue. Sen suunniteltu kehitys pohjautuu kaupallisten toimintojen osalta erittäin vahvasti venäläisten 
matkailijoiden varaan, eikä siihen liittyvistä kehitysnäkymistä ole täyttä varmuutta. Vaarana on, että Vaalimaan suunnitel-
mien toteutuksen jälkeen alue ei kiinnosta riittävässä määrin matkailijoita, jolloin on mahdollisesti muodostunut mittava 
määrä tappiollista infrastruktuuria. 

Vaikutukset 
luontoon ja ym-
päristöön 

• Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ei todennäköisesti merkittävästi heikennä yksittäisten tai yhteis- ja kokonaisvaikutus-
ten osalta luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamalla tavalla niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisälly-
tetty Natura 2000 -ohjelman verkostoon.  
 

• Maakuntakaavan luonnonperinnön yhteis- ja kokonaisvaikutukset ovat merkittävän positiivisia kasvi- ja eläinlajeille, maa- 
ja kallioperälle, vedelle sekä ilmalle ja ilmastolle. 

 
• Maakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden laajentaminen voi aiheuttaa muutoksia luontoon ja ympäristöön esimer-

kiksi kasvillisuuspeitteen pienenemisenä, pinnoitettavan maa-alan kasvuna ja luonnon monimuotoisuuden heikentymi-
senä. Haminassa keskustatoimintojen alue esitetään aivan kiinni Natura 2000 -ohjelman alueeseen, joka on huomioitava 
tarkasti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Natura 2000 -ohjelman 
alueisiin on annettu koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys. 

 
• Kehitettävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkintä voi edistää yhdessä keskustatoimintojen sekä palveluiden alueiden 

kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, koska se luo mahdollisuuksia kestäville liikkumismuodoille 
ja tiiviille asumiselle. 
 

• Voidaan todeta, että maakuntakaavan kaikkien aluevarausten yhteisvaikutukset luonnolle ja ympäristölle jäävät pieniksi 
huolellisella yksityiskohtaisemman tason suunnittelulla.  
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• Liikennehankkeilla on toteutuessaan rakentamisesta seuraavia merkittäviä vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Erityisesti 
ohjeellinen päärata Kotka–Helsinki ja raideliikenteen yhteystarve Haminasta itään sekä Kouvola–Porvoo aiheuttaisivat to-
teutuessaan rakentamisvaiheessa mittavia luonto- ja ympäristövaikutuksia. Luonto- ja maisema-alueita pirstoutuisi radan 
vuoksi, mikä muodostaisi estevaikutusta eliölajeille. Ohjeellinen päärata kulkisi myös Kymijoen Natura 2000 -ohjelman alu-
een poikki edellyttäen mahdollisesti luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen vaikutusarvioinnin tekemistä. Isot liikennehank-
keet edellyttävät YVA-lain mukaista tarkastelua. Tarkemmat vaikutukset tulisi tutkia yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa. 

 
• Kymenlaakson liikennemäärät tulevat todennäköisesti lisääntymään erityisesti taajamatoimintojen alueiden ulkopuolella. 

Myös tämä voi heikentää luonto- ja ympäristöarvoja.  
 

• Satama-alueet Haminassa ja Kotkassa muodostavat riskin luonnolle ja elinympäristölle, koska tavaraliikennemäärät ovat 
kasvussa ja näin ollen kuljetuksesta tai tavaroiden käsittelystä aiheutuvat onnettomuusriskit kasvavat. Tavaraliikenteen 
kasvavat kuljetukset aiheuttavat lisääntyneitä ilmanpäästöjä ja ympäristömelua. Liikennealue-merkinnällä osoitettava en-
tistä laajempi Kouvolan rautatieterminaali voi lisätä paikallisesti melua ja tärinää. Alueeseen liittyy myös suuronnettomuuk-
sien riski aivan taajama-alueen vieressä. 

Vaikutukset 
maisemaan, ra-
kennettuun ym-
päristöön ja 
kulttuuriperin-
töön 

•  Kaavaratkaisujen yhteisvaikutukset turvaavat tunnistettujen merkittävien rakennetun kulttuuriperinnön kohteiden säily-
misen tulevillekin sukupolville. 

 
• Tie- ja raideliikenteen hankkeiden sekä aluevarausten yhteisvaikutukset muodostavat riskin kulttuuriympäristön tai maise-

man vaalimisen kannalta tärkeiden alueiden arvoille. Hankkeiden toteutumisen myötä arvot saattavat heikentyä jonkin 
verran, mutta se on minimoitavissa noudattamalla merkintäkohtaisia suunnittelumääräyksiä. Erityisesti ohjeellinen päärata 
ja raideliikenteen yhteystarve muuttaisivat toteutuessaan maisemakuvaa. Esimerkiksi Haminasta itään kulkevan raidelii-
kenteen yhteystarpeen läheisyydessä on useita merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Vaikutukset maise-
maan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön tulisi arvioida tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, 
mikäli näiden toteutusta alettaisiin viedä eteenpäin. 

Vaikutukset ta-
louteen ja elin-
keinoelämään 

• Kaavaratkaisu vahvistaa Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä niin seudullisesti, maakunnal-
lisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. 

 
• Erityisesti liikenteen kehittämisratkaisut ja liikenteen varrella olevat aluevaraukset kuten työpaikka-alueet luovat yhdessä 

aluekeskusten kehittämisen kanssa perusrungon talouden ja elinkeinoelämän kehittämisen mahdollisuuksille. 
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• Kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- tai seututiet tai pääkadut sekä suunnitellut seututiet tai pääkadut, kehitettävä 
päärata, kehitettävä liikennepaikka, kehitettävä moottoriliikennetie Keltti–Tykkimäki, Karhulan kanjoniin suunniteltu ka-
tettu tie, ohjeellinen päärata, tieliikenteen yhteystarve, suunniteltu eritasoliittymä ja raideliikenteen yhteystarve aiheutta-
vat merkittäviä rakennusaikaisia kustannuksia. Merkittäviä investointi- ja rakennuskustannuksia syntyy lisäksi kaikista uu-
sista aluevarauksista. 

5. Kielteisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 
 

Maakuntakaavan kielteisiin vaikutuksiin tulee kiinnittää huolellista huomiota yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa yleis- ja asemakaavata-
soilla. Mahdollisten kielteisten vaikutusten syntymistä on pyritty valmisteluvaiheessa ehkäisemään ja lieventämään antamalla koko maakunta-
kaava-aluetta koskevia ja merkintäkohtaisia suunnittelumääräyksiä. Esimerkiksi koko maakuntaakaava-aluetta koskee Natura 2000 -ohjelman 
alueisiin kohdistuva suunnittelumääräys. Osoitettavat aluevaraukset ja niihin liittyvät määräykset kohdistuvat kuntatason kaavoitukseen ja 
muuhun viranomaisten alueidenkäyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ympäristövaikutuksiin ja annettuihin kaavamääräyksiin 
on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä haittojen minimoimiseksi.  
 
Merkittävien toimenpiteiden, hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutukset arvioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa hankekohtai-
sesti lain edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Velvoittavia lakeja ovat muun muassa YVA-laki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, 
vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Maakuntakaava on hyvin yleispiirteinen ja pitkän aikavälin suunnitelma, minkä vuoksi konkreettisten ehkäisy- 
ja lieventämiskeinojen esittäminen ei ole mahdollista. Vasta tarkemmissa hankekohtaisissa tarkasteluissa tulee etsiä konkreettisia keinoja hait-
tojen ehkäisemiseksi ja vertailla vaihtoehtoisia toteutustapoja. 
 
Puolustusvoimat on Kymenlaaksossa merkittävä toimija. Siihen liittyvässä kaikessa toiminnassa on huomioitava Natura 2000 -ohjelman alueiden 
ja muiden ympäristön kannalta tärkeiden alueiden kuten luonnonsuojelualueiden ja geologisesti arvokkaiden alueiden arvoja. Puolustusvoimien 
harjoituskartan ja ympäristönsuojelukartan ohjeita tulee noudattaa ja lisäksi on varmistettava tietojen ajantasaisuus luonnonarvoista. 
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