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Kysymykset yleisölle
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Vastaukset yleisökysymyksiin – sini-viheryhteystarvemerkinnät
•

Miten leveitä sini-viheryhteystarvevyöhykkeiden ajatellaan olevan?
–

•

Mielestäni ei tule antaa metsänhoitosuosituksia. Sovelletaan metsälakia.
–

•

Mukana on Kymijoen haarojen lisäksi Summanjoen alaosa ja Virojoen alaosa/Saarasjärvenoja. Jokien valintakriteerit on selitetty
tarkemmin Sini-viherrakenne maakuntakaavassa -valmisteluvaiheen tarkastelussa. Muut joet on huomioitu koko
maakuntakaavaa koskevalla suunnittelumääräyksellä: "Maankäytön suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen
luontaiselle lisääntymiselle jokialueilla.".

Miten siniviheryhteystarve säilyy metsissä, jos yhteystarvealueella voi tehdä avohakkuita?
–

•

Sini-viheryhteystarpeiden kohdalla sovelletaan metsälakia, mutta niiden toteuttamisen kannalta korostuvat vapaaehtoisen
suojelun keinot. Näihin lukeutuvat METSO-ohjelma, metsien eri-ikäiskasvatus ja puustoiset suojavyöhykkeet. Emme anna
varsinaisia metsänhoitosuosituksia, vaan ainoastaan toteamme mm. em. keinot mahdollisiksi toteuttamistavoiksi.

Miksi vain Kymijoki sini-viheryhteystarpeessa mukana? Vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia jokia myös
Summajoki, Vehkajoki ja Virojoki.
–

•

Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, ja sen lopullinen sijainti sekä leveys tarkennetaan yksityiskohtaisemman
suunnittelun tasoilla. Toteutus ja mittakaava poikkeavat toisistaan taajama-alueilla ja niiden ulkopuolella sekä vesistöalueilla
johtuen näiden keskinäisistä olosuhde-eroavaisuuksista. Yhteystarve on kuitenkin tärkeää turvata riittävän leveänä, jotta se voi
palvella sekä ihmisten että eliölajien liikkumista.

Suunnittelumääräyksen mukaan yhteystarpeiden säilyminen on turvattava ja edistettävä niiden toteutumista tavalla, joka
huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Maakuntakaavassa
ei anneta metsänhoitosuosituksia.

Metsätalousalueilla on aina viheryhteyksiä käytettäväksi. Käsittelyalueet ovat pieniä. Onko tarpeen kaavoittaa
siniviherverkostoa?
–

Sini-viherverkoston huomioiminen kaavassa on välttämätöntä. Keskeisin peruste on maankäyttö- ja rakennuslain pykälät 5 § ja
28 § sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät mm. ekologisten yhteyksien huomiointia. Perusteina ovat
lisäksi mm. sekä kansainväliset että kansalliset tavoitteet pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.
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Vastaukset yleisökysymyksiin – muut merkinnät
•

Onko kaikki Natura2000 –alueet jo perustettu?
–

•

Mitä on ”ulkoilun ohjaustarve”? Mihin MU-alueet perustuvat? Mikä on määräyksen konkreettinen tulkintaero
valkoisiin alueisiin?
–

•

Pohjaveden pilaamiskielto on laissa ehdoton. Maakuntakaavassa esitetään tärkeät pohjavesialueet, joihin on annettu
suunnittelumääräys: Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Aluetta koskevat toimenpiteet on
suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene.
Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Miksi esitetään kaavaan maisema-alueita, joita ei ole valtioneuvosto hyväksynyt? Voi muuttua vielä käsittelyssä.
Kaavan muuttaminen vaikeaa.
–

•

Biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on haastava tavoite. Maakuntakaavan keskeisimmät
keinot ovat luonnonperinnön suojelu ja sini-viherrakenne.

Miten pohjavedet turvataan 100% kaavoituksella?
–

•

Maakuntakaavassa osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueet ovat
pääkäyttötarkoituksen lisäksi ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. Tavoitteena on ohjata
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ottamaan huomioon lisääntyvä metsien jokamiehenoikeuteen perustuva virkistyskäyttö
alueilla, jotka sijaitsevat virkistyksen ja luontomatkailun kannalta vetovoimaisilla alueilla. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia
ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai
ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen.

Onko maakuntakaavan esitykset riittäviä biodiversiteetin köyhtymisen lopettamiseksi 2020 mennessä?
–

•

Euroopan komissio on tehnyt päätöksen luontodirektiivin mukaisesta Natura 200 -verkostosta ja jäsenmaana Suomi on
määritellyt verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin
mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka Suomi on valinnut ja ilmoittanut komissiolle. Natura-alueet on siis näillä
päätöksillä perustettu. Luonnonsuojelulailla toteutettavista Natura-alueista osa on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja,
osalla ei ole suojelupäätöksiä.

Valtakunnallisiksi esitetyt maisema-alueet ovat nykyisellään jo maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Maakuntakaavan
ohjausvaikutus näihin on sama, joten ristiriitaa ei synny vaikka valtioneuvosto ei maisema-aluetta valtakunnallisesti merkittäväksi
hyväksyisikään.

Voisiko rantaradan mahdollinen toinen linja Karhulan keskustan kautta nousta myös keskusteluun?
–

Maakuntakaavan tulee lain mukaan perustua riittäviin selvityksiin. Ns. rantaradasta ei ole maakuntakaavan pohjaksi riittävää
selvitystä ja vaikutusten arviointia muusta linjauksesta kuin ohjeellisena ratalinjauksena esitetystä. Maakuntakaavatason selvitys
rantaradan kaltaisesta suuresta infrahankkeesta vaatii laajempaa tarkastelua kuin vain Kymenlaakson alue, kyseessä on
valtakunnallinen kysymys.
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Työpajan yhteenveto
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Työpajan yhteenveto – Osa 1: Tavoitteiden saavuttaminen
Tavoite
ALUERAKENNE
Maakuntakaava tukee maakunnan kestävää ja tasapainoista aluerakenteen kehittymistä hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita,
edistämällä elinympäristön
laadun
parantamista
ja vahvistamalla
eri taajamien
ja keskustojen
ja roolia. Taajama- ja
Maakuntakaavassa
hahmotetaan
maakunnan
taajamaja kylärakenne
ja edistetään
eri alueidenluonnetta
elinvoimaisuutta.
keskustarakenteen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kehittyvät ja supistuvat alueet ja tätä kautta tukea toimivaa aluerakennetta
ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.
Maakuntakaavaratkaisut perustuvat ajantasaiseen väestö- ja työpaikkasuunnitteeseen.
VIHERRAKENNE JA LUONNONPERINTÖ
Maakunnan viherverkosto on toimiva.
Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti sekä luodaan edellytykset alueiden kestävälle
moninaiskäytölle.
Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia.
MATKAILU
Vahvistetaan maakunnan matkailun vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja luodaan edellytykset laajalle vapaaajanalueiden verkostolle.
Huomioidaan teemamatkailun trendit ja tuetaan niiden kehittymistä.
Tuetaan ylimaakunnallisten matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.
KULTTUURIPERINTÖ

Valmisteluaineistoon
tarvitaan tarkennuksia
tavoitteen
täyttymiseksi

Valmisteluaineisto
täyttää tavoitteen
riittävällä tasolla
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Vaalitaan kulttuuri- ja rakennusperintöä ja edistetään alueellisen omaleimaisuuden säilymistä maakunnan vahvuuksiin tukeutuen.
Osoitetaan päivitetyn inventoinnin pohjalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

10
11

4
2

Tarkistetaan kaavamerkintöjä muinaismuistojen osalta siten, että osoitetaan vain erityisen merkittävät kohteet tai keskittymät.
LUONNONVARAT
Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle
Tuetaan Itämeren alueen Sinistä kasvua
Turvataan arvokkaat pinta- ja pohjavedet sekä vedenalaisen luonnon monimuotoisuus.
Luodaan edellytyksiä laadukkaiden kiviainesten käytölle.
TEKNINEN HUOLTO
Luodaan edellytykset aluerakenteen toimivuutta edistävien kestävien teknisen huollon ratkaisujen kehittämiselle.
Turvataan yhdyskuntien vedenhankinta.
Huomioidaan uudet teknologiat ja erilaiset synergiaedut.
LIIKENNE
Kehitetään elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien pääväylien sujuvuutta.
Vahvistetaan maakunnan logistista asemaa parantamalla kansainvälisiä yhteyksiä ja rajatoimintoja.
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Varmistetaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman verkon toimivuus.
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Edistetään arjen kestävää liikkumista.
ERITYISKOHTEET
Huomioidaan Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun itään kasvamisen vaikutukset
Tuetaan Kimolan kanavan ja KymiRing-kokonaisuuden toteutumista.
Tarkistetaan entiseen Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan kuuluneen Vastilan mutkan maankäyttöratkaisut.
Vahvistetaan Vaalimaan rajanylityspaikan asemaa.
Huomioidaan tulvariskien hallintasuunnitelmat.
Tarkistetaan ampumaratojen kaavaratkaisut
Tarkistetaan puolustusvoimien alueiden kaavaratkaisut
Huomioidaan melualueiden päivitys
Huomioidaan Seveso-alueiden päivitys
Tarkistetaan Kymin lentokentän maankäyttö
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
ALUERAKENNE

YHTEENVETO:
• Pitää pyrkiä
vyöhykeajatteluun.
• Keskeistä on huomioida
välit: Kotka-Hamina,
Kotka-Kouvola, HaminaKouvola sekä liittymät
maakunnan ulkopuolelle.
• Joukkoliikenteen ja
asumisen tehokas
yhteensovittaminen
• Kylärakenne - onko
maakuntakaavatason
kysymys?

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Väestön vanhenemiseen
varautuminen ja
huoltosuhde.
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
LIIKENNE
YHTEENVETO:
• Ylimaakunnalliset yhteydet Yhteistyö maakuntien kesken
• Vt6 korostettava (vrt E18) - ItäUusimaa-Koria kehitettävä 2+2
keskikaide
• Kouvolan ohikulku kehitettävä
Moottoriliikennetie (1+1)->
Moottoritie (2+2)
• Raidevaraus Koskenkylä-Kouvola
• Kouvola-Kotka rata
(henkilö+tavara)
• Raidevaraus Karhulan läpi
• Alempi tieverkko
• Joukkoliikenne (Kouvola-Kotka
raide+bussit+uudet tavat)
• Kevyt liikenne (sähköpyörät)

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Ylimaakunnallisuuden ja
valtakunnallisuuden
korostaminen liikenteen
merkinnöissä ja varauksissa.
Tarve ylimaakunnalliselle
tarkastelulle.
• Raideliikenteen ja tieliikenteen
kehittämistarpeiden
yhteensovittaminen.
• Merikatariinan laivasatama
venesatamaksi.
• Karhulan kanjonin kattaminen
• Pyhtään lentokenttä
• Kouvolan keskustan
ratapihatoimintojen siirtäminen.
• Kestävä joukkoliikenne
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
MATKAILU

YHTEENVETO:
• Tarvitaan oikeata metsää
ja vesistöjä, joita voi
käyttää
(luontomatkailuun)
• Repoveden ja KymiRingin
korostus. Saaristo ja
merelliset
kaupunkialueet.
• Yhteistyö maakunnan ja
yritysten välillä.

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Arktikan (Arktisten
vesilintujen muutto)
virkistyksellinen sekä
luonnonsuojelullinen
merkitys
• Väliväylälle matkailun ja
virkistyksen kehittämisen
kohdealue
• Ylimaakunnallisten
matkailualueiden
korostaminen
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
VIHERRAKENNE
YHTEENVETO:
• Sini-viheryhteystarve ja sen
ohjaama vaikutus jakoi
voimakkaasti mielipiteitä. Mitä
yhteydellä tarkoitetaan? Miten
yhteystarve ohjaa?
• Vanhojen metsien
huomioiminen jakoi myös
mielipiteitä. Luontoarvoja
sisältävien hotspottien
huomioiminen? Esim. Arktika,
vaelluskalat?
• Viheryhteystarpeen
osoittaminen Miehikkälän
alueella itään ja Venäjän
suuntaan.

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Vaelluskalavesistöjen
huomioiminen Kymijokea
laajemmin.
• Sini-viheryhteystarvemerkinnän
vaikutus maankäyttöön.
• Biodiversiteetin säilymiseen
vaikuttaminen.
• Vuohijärven erityisarvot.
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
LUONNONVARAT

YHTEENVETO:
• Metsätalouden
toimenpideohjaus. Ei
kaavaan/kaavaan.
• Vaelluskalavesistöjä lisää
tärkeitä vrt.
kalatiestrategia.
• Siniviheryhteys Venäjälle
• GTK:n kaakon kivi projekti täydentää tietoja
• Maa-aineiskanta jäi
avoimeksi.

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Turvetuotannon ja
vesiensuojelun sekä
tulvahallinnan
yhteensovittaminen.
• Pienten soiden
turvetuotantoalueiden
kannattavuus.
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
TEKNINEN HUOLTO

YHTEENVETO:
• Ei yhteenvetoa.

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Lamminmän
jätteenkäsittelyalue
• Heinsuon
jätteenkäsittelyalue.
Alueellisesti hyvin
merkittävä jäte- ja
sivuvirta-alue.
• Kaukolämpöalueet
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Työpajan yhteenveto – Osa 2: valmisteluaineiston muutostarpeet
KULTTUURIPERINTÖ

YHTEENVETO:
• Ei yhteenvetoa.

KESKUSTELUSSA LISÄKSI:
• Museotien
huomioiminen (vanha
Viipurintie)
kokonaisuudessaan.
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MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso
#kymenlaaksokaava2040
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