
 

 
 

 

Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 

22.8.2019 



   Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 

1 

 
 
 

 

 

VIRKISTYSALUESELVITYS 

 

Sisällys 
1. Johdanto ja nykytila ............................................................................................................................... 2 

2. Virkistyksen tavoitteet ........................................................................................................................... 3 

3. Virkistysmerkintöjen kriteerit ................................................................................................................ 3 

4. Virkistys Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 ................................................................................. 7 

Lähteet ......................................................................................................................................................... 16 

Liitteet.......................................................................................................................................................... 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 

2 

1. Johdanto ja nykytila 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistykseen liittyvät merkinnät sekä niiden muutokset suhteessa 
voimassa oleviin vaihekaavojen merkintöihin käydään läpi tässä selvityksessä. Maakuntakaavan 2040 
virkistysalueille (V) sekä maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta 
(MU) on asetettu kriteerit, joiden perusteella kaikki kyseiset merkinnät on arvioitu. Myös virkistyskohtei-
den ja ylimaakunnallisten reittien merkintäperiaatteita on tarkistettu. Selvityksen tarkastelu keskittyy 
maakuntakaavan suunnittelualueelle. Iitin kunnan alue ei kuulu maakuntakaavan 2040 suunnittelualu-
eeseen ja Iitissä sijaitsevia voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen aluevarauksia ei olla näin ollen tar-
kasteltu.  

Kymenlaakson virkistyksen verkosto koostuu Repoveden, Valkmusan ja Itäisen Suomenlahden kansallis-
puistoista, Kotkan kansallisesta kaupunkipuistosta sekä kuntien tai virkistysalueyhdistyksen ylläpitämistä 
uimarannoista, luontopoluista, hiihto-, patikointi-, pyöräily- ja melontareiteistä sekä muista virkistysra-
kenteista. Näitä täydentävät lisäksi erilaiset matkailupalvelujen alueet, rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteet ja maisema-alueet. Vuonna 2009 Kymenlaakson liitto toteutti selvityksen virkistysalueyhdistyk-
sen perustamisesta. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys perustettiin vuonna 2010 ja se toteuttaa suun-
nitelmallisesti Kymenlaakson virkistysalueverkostoa.  

Kymenlaakson virkistysalueita on edellisen kerran selvitetty Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja 
luonto -vaihemaakuntakaavan yhteydessä 2008, jolloin on laadittu virkistys- ja ulkoilualueselvitys. Ky-
menlaakson virkistys- ja ulkoilualueverkoston runko on peräisin 1970-luvun seutukaavoista (Kymenlaak-
son liitto, 2008). Maakuntakaavoissa virkistystä on käsitelty Kymenlaakson vaihemaakuntakaavojen taa-
jamat ja niiden ympäristöt sekä maaseutu ja luonto yhteydessä. Ylimaakunnallisia retkeilyreittejä on ke-
hitetty laajassa ylimaakunnalliset reitit -yhteistyöhankkeessa vuosina 2004-2007.  

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 sini-viherrakenteen (sis. virkistysalueet) suunnitteluratkaisujen 
pohjaksi on selvitetty Kymenlaakson siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut. Virkistystä on käsitelty 
erityisesti ekosysteemipalvelujen yhteydessä, mutta sillä on myös tärkeä rooli Kymenlaakson sini-viher-
rakenteessa. Ekosysteemipalvelulla tarkoitetaan luonnon ihmiselle tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä 
(Kymenlaakson Liitto ja Ramboll, 2017). Ekosysteemipalvelut voivat olla joko aineettomia tai aineellisia 
hyötyjä, kuten veden puhdistuminen, luonnon virkistyskäyttö, pölytystoiminta, kauniin maiseman tuot-
tama nautinto ja metsäbiomassojen kasvu. Kymenlaakson virkistykseen liittyviä ekosysteemipalveluja 
voidaan lähestyä ainakin neljästä eri näkökulmasta, joita ovat retkeily, vapaa-ajan asuminen, virkistyska-
lastus ja lähivirkistys. Maakuntakaavassa virkistykseen ja ulkoiluun liittyvät aluevaraukset ja kohteet pai-
nottuvat näistä erityisesti retkeilyyn ja lähivirkistykseen, mutta jotkin aluevarauksista ja kohteista sovel-
tuvat myös vapaa-ajan kalastuskohteiksi. 

Kymenlaakson voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen virkistysmerkinnät sekä niihin liittyvät suunnit-
telumääräykset käydään läpi liitteessä 1. Maakuntakaavan 2040 virkistysmerkintöjen muutokset suh-
teessa voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen merkintöihin käydään läpi liitteessä 2. 
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2. Virkistyksen tavoitteet  

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tar-
peisiin. Virkistysalueiden osalta on lisäksi erityisesti kiinnitettävä huomiota virkistykseen soveltuvien alu-
eiden riittävyyteen maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö, 2019). 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (2017) todetaan, että kaupungistuminen, luonto- ja kult-
tuurimatkailun kasvu, ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen sekä luontoliikunnan tärkeä merkitys kansan-
terveydelle lisäävät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden tarvetta. Alueiden käytössä onkin tarpeen 
kiinnittää huomiota laadultaan ja tavoitettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden riittävyyteen ja virkistys-
yhteyksien jatkuvuuteen. Virkistysalueisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen tukee ihmisten asuinym-
päristöjen viihtyisyyttä. 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 virkistysalueiden tavoitteet kytkeytyvät sini-viherverkostolle 
asetettuihin tavoitteisiin. Sini-viherverkostolla tarkoitetaan viheralueiden (mm. metsät, suot, suojelualu-
eet, virkistysalueet, puistot) ja vesistöjen (mm. joet, järvet, meri, pohjavedet) muodostamaa verkostoa 
(Kymenlaakson Liitto, 2016). Sini-viherverkoston kehittämiseen liittyy vahvasti myös sen moninaiskäytön 
kehittäminen eli luonnonperinnön, luontomatkailun ja virkistyskäytön yhdistäminen, jossa erityisesti eri-
laiset suojeluun ja virkistykseen osoitetut alueet muodostavat verkoston kestävälle luontomatkailun ja 
virkistyksen lisäämiselle turvaten samalla alueen luonnonperintöä. Lisäksi matkailun tavoitteisiin liittyen 
on kirjattu tarve vahvistaa maakunnan matkailun vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja 
luoda edellytykset laajalle vapaa-ajan alueiden verkostolle. 

 

3. Virkistysmerkintöjen kriteerit 

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 selvitysten ja valmisteluprosessin pohjalta virkistysalueille ja maa- 
ja metsätalousvaltaisille alueille, joilla on ulkoilun ohjaamisen tarvetta (myöh. MU-alue), muodostettiin 
kriteerit (taulukko 1), joiden avulla voimassa olevien vaihekaavojen virkistykseen liittyvät aluevaraukset 
ja valmisteluprosessin aikana tulleet uudet alueet arvioitiin. Virkistysaluemerkinnät jaettiin lähivirkistyk-
sen ja retkeilyn alueisiin. MU-alueet jaettiin samankaltaisesti lähivirkistystä tukeviin lähiulkoilualueisiin 
sekä retkeilyn alueisiin. Aluevarauskohtaiset kriteeriluokitukset käydään läpi kappaleen 4 taulukoissa 4 
ja 6. 

Lähivirkistys- ja ulkoilualueet 

Lähivirkistysalueet ovat joko keskustaajamien yhteydessä tai pienten taajamien läheisyydessä olevia alu-
eita, jotka ovat virkistyskäytössä tai niissä on virkistysrakenteita, kuten kuntoratoja, hiihtolatuja, nuo-
tiopaikkoja tms., jotka tukevat alueen virkistyskäyttöä. Virkistysalue voi olla myös alue, jolle kunta tai 
virkistysalueyhdistys on suunnittelemassa virkistystoimintoja tai -rakenteita. Lähiulkoilualueet ovat 
ranta- tai metsäalueita, joissa voi olla ulkoilukäyttöä tai virkistysrakenteita, mutta ne eivät ole kunnan tai 
virkistysalueyhdistyksen toteutettavissa virkistysalueina. Lähivirkistys ja -ulkoilu ovat merkittävä virkis-
täytymisen muoto, johon 96,8 % kaakkoissuomalaisista osallistuu keskimäärin 191 kertaa vuodessa 
(Metla 2014). Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä (Kymenlaakson 
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Liitto ja Ramboll 2017) lähivirkistyksen arvoja ekosysteemipalveluna tarkasteltiin 5 km säteellä asutuk-
sesta, jossa Maes ym. (2012) mukaan 85 % lähivirkistyksestä tapahtuu. Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 lähivirkistys- ja ulkoilualueet sijoittuvat melko hyvin lähivirkistyksen kannalta arvokkaille alueille 
(Kuva 1). Osoitettujen virkistys- ja MU-alueiden lisäksi lähivirkistystä palvelevat erityisesti taajamatoi-
mintojen alueiden (A) sisäiset ulkoilureitit sekä virkistys- ja puistoalueet, joiden riittävyys ja jatkuvuus 
tulee varmistaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  

Retkeilyalueet 

Virkistyksen ja MU-alueiden retkeilyalueet taas ovat paitsi merkittävä osa Kymenlaakson sini-viherraken-
netta täydentämällä suojelualueiden ja kansallispuistojen muodostamaa sini-viherverkostoa, myös tär-
keä osa virkistysverkostoa tarjoten retkeilykohteita ylimaakunnallisille melonta-, patikointi- ja pyöräily-
reiteille tai saariston veneretkeilylle. Samanaikaisesti retkeilyalueet tarjoavat lähivirkistyskohteita alueen 
vapaa-ajan asukkaille. Kymenlaakson sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä retkeilyä 
ekosysteemipalveluna tarkasteltiin Metsähallituksen hallinnoimien kansallispuistojen tai retkeilyaluei-
den kautta, mutta koska vapaa-ajan asumiseen liittyvä lähivirkistys on myös tärkeä virkistäytymisen 
muoto, niin tarkastellaan kuvassa 2 näiden molempien ekosysteemipalvelujen suhdetta Kymenlaakson 
maakuntakaavan 2040 retkeilyalueisiin. 

Taulukko 1. Virkistysalueiden ja maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla ulkoilun ohjaamistarvetta kriteerit Kymenlaakson 
maakuntakaavassa 2040 

Virkistystyyppi Kriteerit 
Virkistysalueet (V)  
LÄHIVIRKISTYS Keskustaajamien lähivirkistys Laaja yhtenäinen virkistysaluekokonaisuus, joka ei sovellu taajaman si-

säiseksi virkistysalueeksi 
• Alueella virkistysrakenteita ja/tai aktiivista virkistyskäyttöä 
TAI 
• Kunta on suunnittelemassa alueelle virkistystoimintoja 

 Pienten taajamien lähivirkistys Pienten taajamien läheiset virkistysalueet 
• Alueella virkistysrakenteita ja/tai aktiivista virkistyskäyttöä 
TAI 
• Kunta suunnittelee alueelle virkistystoimintoja 

RETKEILY  • Osa ylimaakunnallista melonta-, patikointi- tai pyöräilyreittiä 
• Merkittävä osa sini-viheryhteystarvetta 
• Saariston veneretkeilyn kannalta merkittävät virkistyssaaret 
• Muuten maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä alue, jossa aktii-
vista virkistyskäyttöä ja/tai virkistysrakenteita  

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ulkoi-
lun ohjaamistarvetta (MU) 

 

ULKOILU Keskustaajamien ulkoilualueet • Laaja yhtenäinen alue, joka täydentää taajaman virkistysalueverkostoa 
 Pienten taajamien ulkoilualueet • Pienten taajamien läheiset MU alueet, jotka täydentävät lähivirkistysalu-

eita 
RETKEILY  • Tukee kansallispuistojen ja suojelualueiden verkostoa tarjoamalla vaih-

toehtoisia alueita mm. kansallispuistojen kävijävirtojen ohjaamiseen 
• Sijaitsee ylimaakunnallisten melonta-, patikointi- tai pyöräilyreittien var-
rella ja/tai täydentää virkistysalueverkostoa 
• Saariston veneretkeilyverkostoa täydentävät saaret/alueet 
• Merkittävä osa sini-viheryhteystarvetta 
• Muuten maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä alue, jossa ulkoilun 
ohjaamiselle on tarvetta 
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Kuva 1. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 lähivirkistyksen ja -ulkoilun alueet sijoittuvat melko hyvin suhteessa lähivirkistys 
ekosysteemipalveluna arvoalueihin. Lähteet: Kymenlaakson liitto ja Ramboll, 2017 ja Maanmittauslaitos, 2019.
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Kuva 2. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 retkeilyalueet tukevat hyvin maakunnan kansallispuistoja ja vapaa-ajan asutuksen 
lähivirkistyksen tarpeita, kun tarkastellaan retkeilyalueiden suhdetta retkeily ja vapaa-ajan asuminen ekosysteemipalveluna aineis-
tojen arvoalueisiin. Lähteet: Kymenlaakson liitto ja Ramboll, 2017 ja Maanmittauslaitos, 2019. 
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4. Virkistys Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 

Virkistysmerkinnät ovat Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osa koko suunnittelualueen kattavaa 
sini-viherverkostoa, joka koostuu virkistysmerkintöjen lisäksi mm. kansallispuistoista ja muista luonnon-
suojelualueista, geologisesti arvokkaista alueista, maa- ja metsätalousalueista, joilla on erityisiä ympäris-
töarvoja, kansallisesta kaupunkipuistosta, maisema- ja kulttuuriperintöalueista sekä kohteista. 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 virkistykseen liittyviä merkintöjä ovat virkistysalueet (V) ja -koh-
teet (v), maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä ylimaakunnal-
liset patikointi- (pa), pyöräily- (py) ja melontareitit (mel). Merkinnät ja niiden suunnittelumääräykset on 
käyty läpi taulukoissa 2, 4, 5, 6 ja kuvassa 3.  

Taulukko 2. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistykseen liittyvät merkinnät. 

Kaavamerkintä Kuvaus Suunnittelumääräys 
Virkistysalue (V, v) Merkinnällä osoitetaan virkistykseen ja 

retkeilyyn tarkoitettuja alueita sekä yh-
dyskunta- ja taajamarakenteen kan-
nalta tärkeitä viheralueita ja viher-
väyliä. Virkistysalueella on voimassa 
MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisra-
joitus. 

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja retkeilyyn. Alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttö-
edellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonar-
vot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 
alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkis-
tys- ja retkeilyalueverkoston osana. Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, 
niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja 
suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saavu-
tettavuus. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten li-
säksi haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla 
rakennusalueilla. 
Rakentamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien ra-
kennusten korjaus- ja muutostyöt. 

Maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue, 
jolla on ulkoilun oh-
jaamistarvetta (MU) 

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsä-
talousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttö-
tarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kan-
nalta maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittäviä. 

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä 
muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa 
olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee edistää ja alu-
eiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun oh-
jaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liitty-
vien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoi-
minnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi hai-
tata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 

Ylimaakunnallinen 
patikointireitti (pa) 

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnalli-
sesti merkittävät patikointireitit. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava patikointi-
reittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti 
toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on 
pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston 
käyttömahdollisuuksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee lisäksi huomioida puolustusvoimien patikointireitille tai 
sen osalle mahdollisesti asettamat rajoitukset. 

Ylimaakunnallinen 
pyöräilyreitti (py) 

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnalli-
sesti merkittävät pyöräilyreitit. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava pyöräily-
reittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti 
toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on 
pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston 
käyttömahdollisuuksia. 

Ylimaakunnallinen 
melontareitti (mel) 

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnalli-
sesti merkittävät melontareitit. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava melonta-
reittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti 
toimivana reitistönä. Huomioon on otettava reitin aloitus- ja lo-
petuspaikan, taukopaikkojen sekä välinevajojen yhteiskäyttö-
mahdollisuus. 
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Yllä olevien lisäksi virkistys on huomioitu mm. koko maakuntakaava-aluetta koskevassa rakentamatonta 
rantaviivaa käsittelevässä suunnittelumääräyksessä, jonka tavoitteena on säästää jäljellä olevaa yhte-
näistä rakentamatonta rantaviivaa, joka tukee virkistystä ja luontomatkailua sekä luonnontilaisen ranta-
maiseman säilyttämistä. Taajamatoimintojen alueet (A) sisältävät myös virkistys- ja puistoalueita sekä 
ulkoilureittejä ja merkinnän virkistykseen liittyvien määräysten tavoitteena on toimivan virkistysaluejär-
jestelmän ja hyvän asuinympäristön luominen edistämällä alueiden vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä 
sekä asukkaiden hyvinvointia. Virkistykseen liittyviä kehittämisperiaatteellisia merkintöjä ovat matkailun 
ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet (mv) sekä sini-viheryhteystarpeet (vyt). Kaikki merkinnät, joissa 
virkistyksen tarpeita on huomioitu, on lueteltu taulukossa 3. 

Taulukko 3. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 merkinnät, joissa huomioidaan virkistyksen tarpeet. 

Kaavamerkintä Kuvaus Suunnittelumääräys 
Maakuntakaava-
alue 

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

… Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä pe-
riaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakenta-
mattoman rantaviivan säästäminen. … 

Taajamatoiminto-
jen alue (A) 

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista 
suunnittelua edellyttävät asumiseen, pal-
velu- ja työpaikka- sekä muihin taajama-
toimintoihin varattavat rakentamisalu-
eet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset 
liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, 
ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon 
alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- 
ja puistoalueet. 

… Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja 
muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että 
taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympä-
ristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. 
Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa 
olevien että uusien taajaman osien yhteydet taajamaraken-
teen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alu-
eilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riit-
tävyys sekä virkistysreitistöjen jatkuvuus. … 

Matkailun ja vir-
kistyksen kehittä-
misen kohdealue 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin 
kohdistuu vähintään maakunnallisia mat-
kailun ja virkistyksen kehittämistarpeita.  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdit-
tava siitä, että matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeet so-
vitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin 
niitä hyödyntäen. 

Puolustusvoimien 
ampuma- ja har-
joitusalue (EAH) 

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

… Aluekohtainen suunnittelumääräys: Kouvolan Selänpään, 
Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen 
suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulku-
mahdollisuus Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisään-
tulolle.  

Puolustusvoimien 
käytössä oleva 
luonnonsuojelu-
alue 

Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien 
käytössä olevat luonnonsuojelualueet. 
Alueille on yleisön pääsy rajoitettu. Alu-
eella on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 

… Aluekohtainen suunnittelumääräys: Hirvenpäänsuon alueen 
suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulku-
mahdollisuus Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisään-
tulolle. 

Sini-viheryhteys-
tarve (vyt) 

Merkintää käytetään osoittamaan niitä 
virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon 
liittyviä olemassa olevia tai tavoitteellisia 
yhteyksiä, joilla on valtakunnallinen, 
maakunnallinen tai seudullinen merkitys. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava sini-vi-
heryhteyksien säilyminen ja edistettävä niiden toteutumista 
tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden 
luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuu-
det. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda aluei-
denkäytöllisiä edellytyksiä merkittävien virkistyskäytön 
verkostojen muodostamiselle. Sini-viheryhteyden mitoituk-
sessa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteyden 
merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä luontomatkai-
lun ja virkistystarpeiden yhteensovittamiseen. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden 
sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. 

Arvokas pintavesi-
alue (w)  

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

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkö-
kohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen tilaa heiken-
netä ja vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. ”Eri-
tyistä suojelua vaativan vesistön” alueella tulee sovittaa yh-
teen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja veden-
hankintaan liittyvät tarpeet. 
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Kuva 3. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistysalueet (V), -kohteet (v) sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla ulkoi-
lun ohjaamistarvetta (MU). Pohjakartan lähteet: Maanmittauslaitos, 2019. 
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Taulukko 4. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistysalueet  

Nimi Kriteeriluokka Alue Kuvaus 

Känkkäränmäen 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Anjalan ja Inkeroisten 

lähivirkistysalue. 

Metsäinen luontopolku ja sen lähiympäristö Kymijoen historialli-
sissa maisemissa. Anjalan kartanon ja Nuorisokeskus Anjalan lähei-
syydessä sijaitseva lähivirkistysalue. Alue sijaitsee ylimaakunnalli-
sen melontareitin varrella. 

Kokkovuoren vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Siltakylän lähivirkis-

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

Ahvenkosken ym-
päristön ulkoilu- 
ja retkeilyalue 

LÄHIVIRKISTYS Pyhtään kirkonkylän 
lähivirkistysalue. 

Merkittävä osa Kymijoen länsihaarojen siniviheryhteyttä. Merkit-
tävä viherväylä rannikolta sisämaahan sekä kalastuskohde. Sovel-
tuu erityisesti lähivirkistysalueeksi. 

Pitkäthiekat ja 
Pernasinvuoret 
virkistysalue 

LÄHIVIRKISTYS 
Haminan lähivirkistyk-
sen ja matkailupalve-
lujen alue. 

Pitkä ja kaunis uimaranta Haminan Vilniemessä. Rannan lähi-
maasto on mäntykangasta. Uimaranta-alueella on pukukopit, ves-
sat, kahvio ja grillikatos. Uimarannan läheisyydessä on leirintäalue, 
jossa mm. ravintolapalveluita. 

Myllylammen vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Miehikkälän lähivir-

kistysalue. 

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

Haukkavuoren 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Elimäen lähivirkistys-

alue. 

Haukkavuoren lähivirkistysalueella on polku- ja hiihtolatuverkosto, 
laskettelurinne, näkötorni sekä alueen pohjoispuolella on uima-
paikka. 

Teininkallio-Kor-
järven virkistys-
alue 

LÄHIVIRKISTYS Inkeroisten lähivirkis-
tysalue. 

Alueella on tiheä polkujen verkosto, kuntorata sekä talvisin kun-
nostettu latu. Lisäksi Korjärven rannalla on uimala. Alue sijoittuu 
soidensuojelun täydennysohjelman kohteen ympäristöön ja se on 
osa ylimaakunnallista patikointireittiä. 

Lappalanjärven 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Valkealan lähivirkis-

tysalue. 

Lappalanjärven pohjoisrannan lähivirkistykseen soveltuva alue. 
Alueen rannat pääosin rakentamattomia. Talvisin kunnostetut la-
dut tarjoavat yhteyden Kouvolan Ladun latupirtiltä Valkealan ja 
Kouvolan latuverkostoon. Alue on osa ylimaakunnallista patikointi-
reittiä. Alue on lisäksi merkittävä osa seudullista siniviheryhteys-
tarvetta.  

Lehmäsaaren vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Kotkan lähivirkistys-

alue ja retkeilykohde. 

Tärkeä veneilyretkeilyn sekä ulkoilun ja retkeilyn kohdealue, johon 
pääsee myös yhteysaluksella. Saaren maasto on kaunista hiekka-
harjua. Saaren pohjoispäässä on ulkoilureitti, jonka varrella on 
kaunista lehtoa, mäntymetsää sekä tuulen ja veden muovaamaa 
rantaviivaa. Saaressa on taukokatoksia, tulisijoja, WC:t sekä vieras-
venepaikkoja. 

Junkkarinvuoren 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Myllykosken lähivir-

kistysalue. 

Luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas kallioalue Junkkarinjärven 
rannalla. Alueella hyvin kehittyneitä ja osittain lehmusvaltaisia kal-
lionaluslehtoja. Alueen kallioalueet ja rakentamattomat ranta-alu-
eet soveltuvat virkistyskäyttöön. 

Savanjärven vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Miehikkälän lähivir-

kistysalue. 
Savajärven itäpuolella sijaitseva metsäinen harjualue, joka sovel-
tuu lähivirkistykseen. 

Hevosmäki-Lylys-
mäen virkistys-
alue 

LÄHIVIRKISTYS Myllykosken lähivir-
kistysalue. 

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

Puhjonrannan vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Valkealan lähivirkis-

tysalue. 

Rakentamaton ja paikoin jyrkkärinteinen rantavyöhyke Rapojärven 
länsipuolella. Pääosin luonnontilainen ja rakentamaton alue. Koh-
teessa hyvin säilynyt kalliomaalaus. Alueen eteläpuolella sijaitsee 
Puhjonrannan leirikeskus. 

Sunnanniemen 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Jaalan lähivirkistys-

alue. 
Luonnonkaunis retkeilyalue ja pieni uimaranta Musta-Ruhmaan 
itäosassa.  

Hurpun virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS 

Virolahden kirkonky-
län lähivirkistysalue ja 
linturetkeilykohde. 

Soveltuu vesistöretkeilyyn. Pääosin rakentamatonta aluetta myös 
Aidaslahden rannikon osalta. Virkistykseen soveltuvaa metsää. Vir-
kistysalueen välittömässä läheisyydessä on Hurpun tila, jossa lei-
rintäalue ja lomamökkejä. Virkistysalue täydentää ympäröivää 
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Nimi Kriteeriluokka Alue Kuvaus 
matkailupalvelujen aluetta. Alueella järjestetään vuosittain Ark-
tika-lintutapahtumia. 

Koivusaaren vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Myllykosken lähivir-

kistysalue. 
Lähivirkistysalue Myllykosken taajamatoimintojen välittömässä lä-
heisyydessä. Alueella maauimala ja uimaranta. 

Virojoen virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS Virojen lähivirkistys-

alue. 

Lähivirkistykseen soveltuvia metsä- ja ranta-alueita Virojoen taaja-
man läheisyydessä Spitaalin soidensuojelun täydennysehdotuksen 
kohteen ympäristössä. Alueella on kuntorata ja uimaranta. 

Martinniemen vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Jaalan lähivirkistys-

alue. 

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

Ruissalon ja Suuri-
vuoren virkistys-
alue 

LÄHIVIRKISTYS Haminan lähivirkistys-
alue. 

Lähivirkistysalue Ruissalon urheilukeskuksen ja Suurivuoren ympä-
ristössä. Alueella on frisbeegolfrata, Portimon polkujen ulkoilu- ja 
latuverkosto sekä laavu ja nuotiopaikka. Alueen eteläosassa on li-
säksi liikunta- ja jäähalli sekä ampumahiihtostadion. Alueelta on 
ulkoilu- ja latuyhteys Uuperinmäen alueelle. Merkittävä osa Sum-
manjoen alaosan siniviheryhteystarvetta ja osa ylimaakunnallista 
patikointireittiä. 

Pyydysmäki-Myl-
lypuron virkistys-
alue 

LÄHIVIRKISTYS Kouvolan lähivirkis-
tysalue. 

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

Huuhkajavuori-
Pioneeripuiston 
virkistysalue 

LÄHIVIRKISTYS 
Kouvolan, Kuusankos-
ken ja Korian lähivir-
kistysalue. 

Kouvolan, Kuusankosken ja Korian keskustaajamien välinen lähivir-
kistysalue. Huuhkajavuori sekä Niivermäen alue on ulkoiluun so-
veltuva kallio- ja metsäalue, jolla esiintyy rantalehtoja. Alueella on 
Niivermäen luontopolku ja luontotorni. Pioneeripuisto on entinen 
varuskunta-alue, jossa on virkistysreittejä. Pioneeripuiston rei-
teistä osa on esteettömiä. Virkistysalue on osa Kymijoen varteen 
suunniteltua kevyen liikenteen ulkoilureittiä sekä ylimaakunnallisia 
patikointi- ja melontareittejä. 

Lamminmäen vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS 

Kouvolan ja Kuusan-
kosken lähivirkistys-
alue. 

Lähivirkistykseen soveltuva metsäinen alue, jonka rannoista suurin 
osa on rakentamiselta vapaita Kuusaanlammen äärellä. Virkistys-
alue on osa Kymijoen varteen suunniteltua kevyen liikenteen ul-
koilureittiä. 

Urheilupuisto-
Paaskosken ja 
Petkelmäen vir-
kistysalue 

LÄHIVIRKISTYS Kouvolan lähivirkis-
tysalue. 

Lähivirkistysalue Kouvolan keskustan ja Valkealan välillä sekä Tyk-
kimäen matkailualueen ympäristössä. Alueella on kattava ulkoilu-
verkosto, taukopaikkoja sekä virkistys- ja matkailupalveluja. Pet-
kelmäen alueella kalliokiipeilyyn soveltuvia jyrkänteitä ja kauniit 
maisemat ympäröivälle peltoalueelle. Alue on osa ylimaakunnalli-
sia patikointi-, pyöräily- ja melontareittejä sekä merkittävä osa 
Käyrälammen-Lappalanjärven seudullista siniviheryhteystarvetta. 
Alueella on virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä kohde. 

Nauhan virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS Kuusankosken lähivir-

kistysalue. 

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

Jokelan särkkien 
virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Valkealan lähivirkis-

tysalue. 

Valkealan taajama-alueiden lähivirkistysalue Lappalanjärven etelä-
puolella Käyräjoen suistossa. Alueella on kaksi uimarantaa ja pol-
kuverkostoa. Alue on tärkeä osa Käyrälampi-Lappalanjärvi seudul-
lista siniviheryhteyttä. Alue sijaitsee ylimaakunnallisen melontarei-
tin varrella. 

Sompasen virkis-
tysalue LÄHIVIRKISTYS Voikkaan lähivirkistys-

alue. 
Kuusankosken taajama-alueen läheisyydessä sijaitseva virkistys- ja 
ulkoilualue, jossa uimaranta ja ulkoilureittejä. 

Hevossaaren vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Neuvottoman lähivir-

kistysalue. 

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

Langinkosken 
haaran rantojen 
virkistysalueet 

LÄHIVIRKISTYS Kotkan lähivirkistys-
alue. 

Kotkan lähivirkistysalue Kyminlinnan ja Langinkosken ranta-alu-
eilla. Alueella pyörä- ja kävelyreittejä sekä nähtävyyksiä kuten Lan-
ginkosken keisarillinen kalastusmaja, Kyminlinna, Väkinäisten silta, 
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Nimi Kriteeriluokka Alue Kuvaus 
Siikakoski ja Koivukosken pato. Virkistysalue on osa Kotkan kansal-
lista kaupunkipuistoa. Merkittävä osa Kymijoen Pernoonhaaran si-
niviheryhteystarvetta. 

Harjunmäen vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Valkealan lähivirkis-

tysalue. 

Valkealan Harjunmäellä on kattava polku- ja latuverkosto, frisbee-
golfrata, laavu ja tulisija. Alueelta on myös yhteys Kouvolan Urhei-
lupuisto-Paaskoski virkistysalueen polku- ja latuverkostoon. Alu-
eella on lisäksi yleisurheilukenttä ja jäähalli. Aivan virkistysalueen 
vieressä on Valkealan uimahalli ja talviuintipaikka. 

Alakylän virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS Korian lähivirkistys-

alue. 

Kymijoen ranta-alueen melko luonnontilaisena säilynyt kapea met-
sikkö. Alueella Alakylän luontopolku ja laavu. Virkistysalue on osa 
Kymijoen varteen suunniteltua kevyen liikenteen ulkoilureittiä. 

Kotkansaaren 
rantojen virkistys-
alue 

LÄHIVIRKISTYS 
Kotkansaaren lähivir-
kistysalue ja matkailu-
kohde. 

Kotkansaaren keskustan lähivirkistysalue muodostuu Sapokan ve-
sipuistosta ja Katariinan meripuistosta sekä niitä yhdistävästä Ka-
tariinanpolusta. Katariinan meripuistossa on useita tulisijoin varus-
tettuja piknikpaikkoja, liikuntaan ja leikkiin soveltuvia alueita. Alu-
eella on myös uimaranta sekä pienvenesatama. Sapokan vesipuis-
ton läheisyydessä sijaitsee myös Maretarium sekä kahvila- ja ravin-
tolapalveluita. Virkistysalue on osa Kotkan kansallista kaupunki-
puistoa. 

Suulisniemen vir-
kistysalue LÄHIVIRKISTYS Karhulan lähivirkistys-

alue. 
Alueella sijaitsee Äijänniemen uimaranta ja sen läpi kulkee pyöräi-
lyreitti. 

Luovin virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS Karhulan lähivirkistys-

alue. 

Luovin lähivirkistysalueella on kattava kuntorata- ja latuverkosto 
sekä leirintäalue. Alueella on myös avantouintipaikka. Alueen poh-
joisosassa Kaarniemessä toimii Luovin leirikeskus. 

Mussalon ja Veh-
kaluodon virkis-
tysalue 

LÄHIVIRKISTYS Kotkan lähivirkistys-
alue ja retkeilykohde. 

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

Räskin-Heinlah-
den virkistysalue LÄHIVIRKISTYS 

Kotkan ja Pyhtään Sil-
takylän lähivirkistys-
alue. 

Kotkan ja Pyhtään Siltakylän lähivirkistysalue Räskin ja E18 moot-
toritien välisellä alueella Kotkan Karhuvuoren ja Pyhtään Heinlah-
den välillä. Alueella on runsaasti polkuja ja Karhuvuoren valaistu 
kuntopolku- ja latuverkko ulottuu alueen itäosiin. Alueen pohjois-
osasta yhteys Valkmusaan kulkeville reiteille. Lähivirkistysalue täy-
dentää läheisten taajama-alueiden virkistysalueita. Merkittävä osa 
Valkmusa-Räski siniviheryhteyttä. 

Ristiniemi-Lupin-
lahti virkistysalue LÄHIVIRKISTYS Haminan lähivirkistys-

alue. 

Ristiniemi-Lupinlahti alueella on aktiivista lähivirkistyskäyttöä ja 
rannat pääosin rakentamattomia. Alueelle on suunnitteilla matkai-
lutoimintaa, joka on suunniteltu yhteensovitettavan lähivirkistys-
käytön kanssa. Lupinlahti on yksi Kaakkois-Suomen merkittävim-
mistä lintujen pesimä- ja muutonaikaisista levähdysalueista. 

Summanlahden 
ympäristön virkis-
tysalue 

LÄHIVIRKISTYS Summan ja Neuvotto-
man lähivirkistysalue. 

Alueella on aktiivista lähivirkistyskäyttöä. Suurenkallionnimen alu-
eelle on suunnitteilla virkistystä tukevia palveluja ja rakenteita. 
Alueen rannat ja edustan pienet saaret ovat pääosin rakentamat-
tomia. Alueella on lisäksi paljon virkistykseen soveltuvia metsäalu-
eita. 

Eerolan virkistys-
alue LÄHIVIRKISTYS Kuusankosken lähivir-

kistysalue 

Alueella sijaitsee Eerolan golfkeskus. Metsäalueilla on lähivirkistyk-
seen soveltuvaa polkuverkostoa. Alueella on yleiseen virkistykseen 
tarkoitetut frisbee- ja jalkapallogolfradat.  

Verssonkankaan 
virkistysalue RETKEILY Munapirtin retkeily-

alue. 

Versonkankaan alue tukee alueelle suunnitteilla olevaa matkailu-
toimintaa. Alueen rakentamattomat ranta- ja metsäalueet soveltu-
vat virkistäytymiseen. Alue on tyypillistä saaristoluontoa sekä mo-
nin paikoin arvokasta harjuluontoa hiekkarantoineen. 

Kormusaaren ja 
Tuuholmin virkis-
tysalue 

RETKEILY Virolahden saariston 
vesistöretkeilyalue. 

Vesistöretkeilyyn soveltuvat saaret, joissa rakentamattomia ranta-
alueita. Tuuholmin saaren itälaidalle suunnitteilla virkistysalueyh-
distyksen ylläpitämä pienveneiden ja melojien retkisatama. Alu-
eelle aiotaan rakentaa myös taukokatos, tulisija, liiteri, komposti-
wc ja opasteet. 
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Nimi Kriteeriluokka Alue Kuvaus 

Kaunissaaren vir-
kistysalue RETKEILY Kaunissaaren retkeily-

alue. 

Kaunissaaren virkistysalue täydentää saaren matkailupalveluiden 
aluetta saaren koillisrannalla. Alueen metsä- ja ranta-alueet sovel-
tuvat retkeilyyn. 

Flakanäsin virkis-
tysalue RETKEILY Munapirtin retkeily-

alue. 

Flakanäsin ulkoilualue. Ulkoilualue sijaitsee Munapirtin saaressa. 
Alueen vieressä on asuntovaunuilijoiden alue. Alueella on hyvä ui-
maranta, keittokatos, käymälä ja kaivo. Ympäristö on tyypillistä 
saaristoluontoa sekä monin paikoin arvokasta harjuluontoa hiek-
karantoineen. 

Kuussaaren itä-
rannan virkistys-
alue 

RETKEILY Pyhtään saariston ve-
sistöretkeilyalue. 

Veneretkeilijöiden suosima ulkoilu- ja retkeilykohde lähellä mante-
reen veneenlaskupaikkaa. Merkittävä osa Heinlahden-Kaunissaa-
ren siniviheryhteyttä. Alueella on virkistysalueyhdistyksen ylläpi-
tämä kohde. 

Kuutsalon Santa-
niemen virkistys-
alue 

RETKEILY Kuutsalon retkeily- ja 
vesistöretkeilyalue. 

Kuutsalon pohjoisosassa Santaniemessä sijaitseva veneretkeily-
kohde. Alueella on lisäksi Santarannan leirikeskus. Maisema-arvoil-
taan alue on arvokas harjualue Kotkan saaristossa. 

Koivuviikin virkis-
tysalue RETKEILY Tammijärven retkeily- 

ja vesistöretkeilyalue. 

Ulkoilualue sijaitsee Tammijärven rannalla. Alueella on uima-
paikka, keittokatos ja käymälä. Maasto on kallioista mustikkamet-
sää ja kalliojyrkänteen päältä avautuu maisema yli Tammijärven. 
Alue on hyvä kalastuskohde. Rantautuminen on mahdollista ve-
neellä ja kanootilla. Alueella on pieni uimaranta. Osa Etelä-Kymen-
laakson suovyöhykkeen siniviheryhteystarvetta. 

Kyykosken virkis-
tysalue RETKEILY Kyykosken retkeily- ja 

vesistöretkeilyalue 

Laaja ja luonnonkaunis harjuselänteellä sijaitseva retkeily- ja vesis-
töretkeilyalue erityistä suojelua vaativan Väliväylän vesistön var-
rella. Alueella virkistysalueyhdistyksen ylläpitämiä laavuja, nuo-
tiopaikkoja sekä käymälät. Alue on myös erinomainen kalastus-
kohde. Virkistysalue sijaitsee Etelä-Karjalan rajalla ja on yhtey-
dessä siellä sijaitsevaan virkistysalueeseen. 

Heisanharjun vir-
kistysalue RETKEILY Heisanharjun retkeily- 

ja vesistöretkeilyalue. 

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

Kirkonmaan vir-
kistysalue RETKEILY Kirkonmaan retkeily- 

ja vesistöretkeilyalue. 

Rakentamaton, lähes luonnontilainen kallioinen ranta-alue puolus-
tusvoimilta vapautuneessa Kirkonmaan saaressa. Saaren etäosan 
länsi- ja itärannat ovat virkistysaluetta. Keski- ja eteläosiin on 
suunnitteilla luonnonsuojelualue. Alueella on reheviä korpia ja ter-
valeppämetsiköitä.  

Lapurin virkistys-
alue RETKEILY Virolahden saariston 

vesistöretkeilyalue. 

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

Kuolioluodon vir-
kistysalue RETKEILY Kotkan saariston ve-

sistöretkeilyalue. 

Merkittävä veneretkeilyalue. Virkistysalueella saaren eteläosassa 
rakentamattomia ranta-alueita, jotka sopivat ulkoiluun ja retkei-
lyyn. 

Haminan saaris-
ton virkistysalu-
eet 

RETKEILY Haminan saariston 
vesistöretkeilyalue. 

Vesiretkeilyyn soveltuvia pääosin rakentamattomia saaria Hami-
nan saaristossa. Merkittävä osa Summanjoen alaosan siniviheryh-
teystarvetta. Alueella on virkistysalueyhdistyksen ylläpitämiä koh-
teita. 

Repoveden erä-
maasaarten vir-
kistysalue 

RETKEILY Repoveden vesistö-
retkeilyalue. 

Luonnontilaisia erämaa saaria Vuohijärvellä. Repoveden kansallis-
puiston ympäristön ulkoilu- ja retkeilyalueverkostoon kuuluvia alu-
eita. 

Siikakosken-Okan-
niemen virkistys-
alue 

RETKEILY 
Vuohijärven etelä-
osan vesistöretkeily-
alue. 

Luonnonkaunis vesistöretkeilykohde Vuohijärven eteläosassa. 
Rannat pääosin rakentamattomia. 

Niskajärvi-Suola-
järven virkistys-
alue 

RETKEILY Niskajärvi-Suolajärven 
vesistöretkeilyalue. 

Laaja luonnonkaunis retkeilyalue Niskajärven ja Suolajärven vä-
lissä. Rannat ovat pääasiassa rakentamattomia ja soveltuvat erityi-
sesti vesistöretkeilyyn. 
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Nimi Kriteeriluokka Alue Kuvaus 

Kuisaarten virkis-
tysalue RETKEILY Vuohijärven vesistö-

retkeilyalue. 

Vesistöretkeilyyn soveltuvat lähes rakentamattomat saaret Vuohi-
järvellä. Virkistysalue on osa Repoveden ja Vuohijärven ympäris-
tön retkeily- ja ulkoilualueverkostoa. 

Pyhtään saariston 
virkistysalue RETKEILY Pyhtään saariston ve-

sistöretkeilyalue. 

Alue kattaa Heinäsaaren eteläosan, Långön länsiosan sekä Höghol-
menin, Majholminen, Mossaholmenin, Bastuholmenin sekä Tvil-
lingsholmarnan saaret Suomenlahden sisäsaaristovyöhykkeessä. 
Alueen rakentamattomat rannat ja saaret soveltuvat vesistöretkei-
lyyn. Ympäristö tyypillistä karua saaristomaisemaa. 

Ahvionkosken ja 
Kuovinkallion vir-
kistysalue 

RETKEILY 
Kymijoen Ahvionkos-
ken vesistöretkeily-
alue. 

Ahvionkosken ympäristön saaret ja virkistysalueyhdistyksen ylläpi-
tämä Kuovinkallion tauko- ja rantautumispaikka Kymijoella. Alu-
een saaret soveltuvat erityisesti melonta- ja vesistöretkeilyyn. Alue 
on osa Kymijoen siniviheryhteystarvetta. 

 

Taulukko 5. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 virkistyskohteet  

Nimi Kunta Kuvaus 

Särkilammen luontotupa Kouvola Särkilammen luontotupa ja sauna Repoveden kansallispuiston pohjoispuolella. Virkis-
tysalueyhdistyksen kohde. 

Taikinakosken virkistysalue Kouvola Taikinakosken taukopaikka, luontopolku ja kalastuskohde Väliväylällä. Virkistysalueyh-
distyksen kohde. 

Tirvan virkistysalue Kouvola Tirvan Röllänrannan taukopaikka ja uimaranta Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen 
kohde. 

Mankin virkistyskohde Kouvola Mankin tauko- ja rantautumispaikka sekä autiotupa Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyk-
sen kohde. 

Jaakonniemen virkistyskohde Kouvola Jaakonniemen taukopaikka ja laituri Väliväylällä. Virkistysalueyhdistyksen kohde. 
Susikosken taukopaikka Kotka Susikosken tauko- ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen kohde. 

Huhdanniemen taukopaikka Kouvola Huhdanniemen tauko- ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen 
kohde. 

Kultaankosken virkistysalue Kotka Kultaankosken tauko- ja rantautumispaikka Kymijoella. Virkistysalueyhdistyksen 
kohde. 

Pernoonkosken virkistysalue Kotka Pernoonkosken taukotila ja kanootinlaskupaikka Kymijoella. 

Strukan sulku Pyhtää 
Käsikäyttöiset 1900-luvun alun pato- ja sulkulaitteet Kymijoen Pyhtään haarassa. Suo-
men ainoat yhä käytössä olevat käsikäyttöiset suoraan merelle johtavat sulut. Sulut 
ovat vapaasti veneilijöiden käytettävissä. 

Manstuoli Virolahti Hiekkaranta-alue Manstuolin geologisesti arvokkaalla harjualueella. 
Långön rantautumispaikka Pyhtää Långön saaren rantautumispaikka. Yhteys saaren länsipuolen virkistysalueeseen. 
Hevossaaren virkistyskohde Pyhtää Siltakylän lähivirkistykseen suunniteltu alue. 

 

Taulukko 6. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 maa- ja metsätalousvaltaisten alueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) 

Nimi Kriteeriluokka Kunta Kuvaus 

Kirkonmaan ranta- 
ja metsäalue RETKEILY Kotka 

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

Merkjärvi-Kannus-
järvi metsäalue RETKEILY Hamina 

Osa olemassa olevaa retkeilyverkostoa, josta yhteys Ruissalon ja Suurivuo-
ren virkistysalueeseen. Alueella on Merkjärven itäpuolinen geologisesti ar-
vokas kallioalue. Soveltuu retkeilyyn. 

Iso-Ruhmaan ranta- 
ja metsäalue RETKEILY Kouvola 

Maisemallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävä kapeiden järvialueiden ra-
jaama kallioalue, jossa on kauniita erämaaluontoisia ja luonnontilaisia osa-
alueita monimuotoisine biotooppeineen. Topografia on vaihtelevaa ja ve-
sistöjä on runsaasti. Soveltuu retkeilyyn ja vesistöretkeilyyn. 

Siikakosken ranta- 
ja metsäalue RETKEILY Kouvola 

Vesiretkeilyn ja maisemansuojelun kannalta merkittävä vesistö- ja ranta-
aluekokonaisuus. Kohde on ylimaakunnallisen melontareitin pääväylä 
Vuohijärveltä etelään. Alueella on Siikakosken voimalaitos. Soveltuu erityi-
sesti vesistöretkeilyyn. 
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Nimi Kriteeriluokka Kunta Kuvaus 

Repoveden-Koski-
järven metsäalue RETKEILY Kouvola 

Repoveden kansallispuistoon kytkeytyvä retkeily- ja ulkoilualue. Alue täy-
dentää kansallispuiston retkeilyaluekokonaisuutta. Soveltuu retkeilyyn ja 
vesistöretkeilyyn. 

Voikosken-Orilam-
men metsäalue RETKEILY Kouvola 

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

Verlan ranta- ja 
metsäalue RETKEILY Kouvola 

Verlan UNESCO:n maailmanperintökohteen ympäristö. Täydentää maail-
manperintökohteen ja sen matkailupalveluiden alueen ulkoilualuekoko-
naisuutta. Alueen rakentamattomat rannat soveltuvat vesistöretkeilyyn ja 
muut osat patikointiin. 

Tammio ja lähisaa-
ristoalue RETKEILY Hamina 

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

Suntholmit ja lähi-
saaristoalue RETKEILY Hamina 

Saaret ovat lähestulkoon rakentamattomia ja hyvin puustoisia sekä kallioi-
sia. Sijaitsevat aivan Itäisen Suomenlahden kansallispuiston kupeessa. So-
veltuu vesistöretkeilyyn. 

Haapasaaren saaris-
toalue RETKEILY Kotka 

Haapasaari on osa Itäisen Suomenlahden kansallispuistoa. Saarella on vir-
kistys- ja matkailupalveluja. Koulu toimii kesäisin Metsähallituksen luonto-
tupana ja siellä on saaristolaismuseo. Soveltuu vesistöretkeilyyn. 

Korkeussaari-Pakas-
kari saaristoalue RETKEILY Hamina Saariston veneretkeilykohde. Puustoisia ja kallioisia saari, joissa jäljellä va-

paata rantaviivaa. Soveltuu vesistöretkeilyyn. 
Vuori-, Pitkä- ja Kar-
husaaren saaristo-
alue 

RETKEILY Kotka Luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokkaat veneretkeilysaaret. Ympäristö on 
keski- ja ulkosaariston vaihettumisvyöhykettä. Soveltuu vesistöretkeilyyn. 

Kaunissaaren ranta- 
ja metsäalue RETKEILY Pyhtää 

Saaressa on pienvenesatama sekä laaja kivikko- ja hiekkaranta. Geologi-
sesti ja ekologisesti merkittävä. Saaren korkeimmalla kohdalla on jääkau-
den muovaama pirunpelto. Saarella on harvinainen lajisto ja muinaisran-
nat. Suosittu veneretkeily- ja ulkoilukohde soveltuu vesistöretkeilyyn ja ul-
koiluun. 

Pyhtään ranta- ja 
saaristoalue RETKEILY Pyhtää Tyypillistä karua saaristomaisemaa. Rannat ovat pääosin rakentamatto-

mia. Soveltuu vesistöretkeilyyn. 

Munapirtin ranta- ja 
metsäalue RETKEILY Pyhtää 

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

Kinansaaren ranta- 
ja metsäalue RETKEILY Kouvola 

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

Musta-Ruhmaan 
ranta- ja metsäalue RETKEILY Kouvola 

Sini-viherrakenteen ja virkistyksen kannalta maakunnallisesti arvokkaalla 
alueella sijaitseva luonnonkaunis retkeilyalue. Kimolan kanavan avaami-
nen veneilylle lisää alueen retkeilypotentiaalia ja ulkoilun ohjaamistar-
vetta. Soveltuu retkeilyyn ja vesistöretkeilyyn. 

Heposaaren ranta- 
ja metsäalue ULKOILU Virolahti 

Puustoinen alue, jonka rannat ovat pääosin rakennettuja. Alueen etelä-
osassa on merkittävä maisema-alue. Yhdistyy pohjoisosista Hurpun mat-
kailualueeseen. Soveltuu ulkoiluun. 

Salpamuseon ym-
päristön metsäalue ULKOILU Miehikkälä Salpalinjamuseon ympäristön ulkoilu- ja retkeilyalue.  

Pyhtään Hevossaa-
ren metsäalue ULKOILU Pyhtää Puustoinen saari, jonka rannat valtaosin rakennettu. Saaren sisäosissa ul-

koiluun soveltuvia rakentamiselta vapaita metsäalueita. 
Heinlahden metsä-
alue ULKOILU Pyhtää/Kotka Metsä- ja peltoalue Pyhtään Heinlahden ranta-alueella. Rannat pääosin ra-

kennettuja. Alueen sisäosat soveltuvat ulkoiluun. 

Hevossaaren etelä-
osan metsäalue ULKOILU Hamina 

Saaren rannat on pääosin rakennettu. Muilta osin alueella on runsaasti ra-
kentamiselta vapaata maa- ja metsätalousvaltaista ulkoiluun soveltuvaa 
ympäristöä. Itäosassa on rakentamatonta hiekkarantaa. 
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Nimi Kriteeriluokka Kunta Kuvaus 
Kymin lentokentän 
ympäristön metsä-
alue 

ULKOILU Kotka Kymin lentokentän ympäristön ulkoilu- ja retkeilyalueet. Alueella polkujen 
verkosto ja talvisin hiihtolatuja. Soveltuu ulkoiluun. 

Honkalan metsä-
alue ULKOILU Kotka Honkalan ulkoilu- ja retkeilyalue. Alueella polkujen verkosto ja talvisin 

hiihtolatuja. Soveltuu ulkoiluun. 

Virolahden saaristo-
alue RETKEILY Virolahti 

Itäisen Suomenlahden arvokkaat saarikohteet. Ulkoilun ohjaustarve mer-
kittävä arvokkaiden luontoarvojen säilyttämiseksi. Alue soveltuu vesistö-
retkeilyyn. Salpalinjan alkupää ja veneretkeilyalue. Alueella linnoitusra-
kenteita kuten kallioon hakattuja juoksuhautoja. Ruissaaren länsipuolella 
on kallioalue. Rannat ovat pääosin rakennettuja. Saarten rakentamatto-
mat rannat soveltuvat vesistöretkeilyyn. 
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1 
 

Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen virkistykseen liittyvät kaavamerkinnät 
 

Taulukko 1.  Virkistykseen liittyviä merkintöjä Kymenlaakson voimassa olevissa vaihemaakuntakaavoissa.  

Kaavamerkintä Suunnittelumääräys 
Retkeily- ja ulkoilualue 
(VR) 

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä 
luonnonarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominai-
suuksiin sekä ekologisen verkoston että virkistys- ja ulkoilualueverkoston osalta. Alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keski-
näinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä alueko-
konaisuuksien saavutettavuus. 

Virkistysalue (V) Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta pal-
velevien rakennusten lisäksi haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla raken-
nusalueilla. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yh-
tenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yh-
teensovitus sekä aluekokonaisuuksien saavutettavuus. Iitin Radansuun ja Valkealan Jyrään-
kosken ja Käyräjoen virkistysalueille voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
esittää alueella olevaa ulkoilutoimintaa tukevaa matkailu- ja majoitusrakentamista. Raken-
tamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä laajentaminen.  

Virkistyskohde, luonnon-
satama (v) 

Alue varataan pienveneilyn tarpeisiin sekä yleiseen virkistykseen. Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee turvata veneliikenteen tarpeet, alueen saavutettavuus sekä ym-
päristöarvot. 

Maa- ja metsätalousval-
tainen alue, jolla ulkoilun 
ohjaamistarvetta (MU) 

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkei-
nojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja -toimintoja tulee 
edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen 
vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttami-
nen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata 
alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. 

Ylimaakunnalliset ulkoilu-
reitit (pa, py, mel, mk) 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytyk-
set maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnitte-
lussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuk-
sia. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistystoiminta ei yksistään 
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevarauk-
seen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla 
tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häi-
riöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon 

 

Taulukko 2.  Kaavamerkintöjä, joiden suunnittelumääräyksessä virkistys on huomioitu. 

Kaavamerkintä Suunnittelumääräys 
Suunnittelualue Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyy-

dessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen. 
Taajamatoimintojen alue 
(A) 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyty-
mistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäris-
töönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja 
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee tur-
vata sekä olemassa olevien, että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulko-
puolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten 
vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että raken-
taminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunni-
telmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla 
Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella 
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sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 
-verkostoon. 

Taajamatoimintojen alue, 
jolla on säilytettävä vä-
hintään maakunnallisesti 
merkittäviä rakennuskult-
tuurikohteita (A/s) 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyty-
mistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäris-
töönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja 
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee tur-
vata sekä olemassa olevien, että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulko-
puolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten 
vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että raken-
taminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunni-
telmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla 
Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella 
sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 
-verkostoon. Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä aluei-
den ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. 

Viheryhteystarve (vyt) Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheryhteyden säilyminen ja edistet-
tävä niiden toteutumista tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden luonto-
kohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee huomioida myös seudullisia ja maakunnallisia luontomatkailu- ja virkistystar-
peita luomalla alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön 
reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä 
huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallis-
ten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen. 

Tuulivoiman tuotantoon 
soveltuva alue (tv) 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee yksittäiset voimalat mitoittaa ja sijoittaa siten, 
että tuulivoimatuotannon aiheuttama melu ei ylitä valtioneuvoston 1992 hyväksymiä oh-
jearvoja asumiseen käytettävillä alueilla tai virkistysalueilla. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on minimoitava tuulivoimatuotannon aiheuttamat kielteiset vaikutukset alueen 
maisemaan, luonnonympäristöön, virkistyskäyttöön ja asumiseen. 

Vedenhankinnan kan-
nalta arvokas pintavesi-
alue (W) 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon si-
ten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. ”Erityistä suojelua vaativan ve-
sistön” alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja veden-
hankintaan liittyvät tarpeet. 
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Kuva 1. Kymenlaakson voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen virkistysmerkinnät. Pohjakartan lähteet: Maanmittauslaitos, 
2019. 
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Virkistysalueverkoston muutokset Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 
 

Taulukko 1.  Virkistykseen liittyvien merkintöjen muutokset verrattuna voimassa oleviin vaihemaakuntakaavoihin  

VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

VIRKISTYSALUE (V) VIRKISTYSALUE (V) 
Muutoksia MU-alueiksi on tehty perustuen joko siihen, ettei alueella katsota 
olevan todellisia edellytyksiä kehittyä virkistysalueeksi tai alue on rakentami-
sen myötä menettänyt edellytykset virkistyskäyttöä ajatellen. 

Pyhtään ranta- ja saa-
ristoalueita  Poistuva varaus 

Hevossaari on muutettu MU alueeksi ja sen län-
sirannalle on osoitettu virkistyskohde (v). Muut 
ranta-alueet on yhdistetty taajama-alueeseen 
(A). Saaret on poistettu. 

Kirkkovuori- Känkkä-
rämäki 

Känkkäränmäen vir-
kistysalue, Koivusaa-
ren virkistysalue 

Muokattu varaus 

Alueen rajausta on tarkistettu ja se on jaettu 
kahteen erilliseen virkistysalueeseen Känkkä-
ränmäki ja Koivusaari. Näiden alueiden välille 
on osoitettu MY -alue. 

Mussalo-Karhuvuori 
Mussalon ja Vehka-
luodon virkistysalue, 
Räskin virkistysalue 

Muokattu varaus 

Alueen rajausta on tarkistettu ja se on jaettu 
kahteen erilliseen virkistysalueeseen Mussalo ja 
Räski. Osa saarista on poistettu ja osa alueesta 
muutettu MU tai taajama-alueeksi (A). 

Kotkansaaren rannat 
Kotkansaaren ranto-
jen virkistysalue 

Muokattu varaus 
Rajausta tarkastettu ja laajennettu. Saaret pois-
tettu. 

Kotkansaaren rannat 
Kotkansaaren ranto-
jen virkistysalue 

Muokattu varaus 
Yhdistetty suurempaan Kotkansaaren rannat 
alueeseen. 

Kotkan itäosan rannat Luovin virkistysalue Muokattu varaus Alueen rajausta tarkistettu ja saaret poistettu. 

Kokkovuori 
Kokkovuoren virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 

Ahvenkosken ympä-
ristö 

Ahvenkosken ympäis-
tön ulkoilu- ja retkei-
lyalue 

Muokattu varaus Rajausta tarkastettu. 

Heinlahti Räskin virkistysalue Muokattu varaus 
Osa alueesta yhdistetty Räskin virkistysaluee-
seen. Osa alueesta muutettu Heinlahden MU 
alueeksi. 

Kymijoen ranta-alu-
eet 

Langinkosken haaran 
rantojen virkistysalu-
eet  

Säilyvä varaus Alueen rajausta on tarkastettu 

Pitkäthiekat lähiym-
päristöineen 

Pitkäthiekat ja Perna-
sinvuoret virkistys-
alue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 

Ristiniemi-Lupinlahti 
Ristiniemi-Lupinlahti 
virkistysalue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

Salminlahti-Hevos-
saari-Summanlahti 

Hevossaaren virkistys-
alue, Summanlahden 
virkistysalue 

Muokattu varaus 

Alueen rajausta tarkistettu ja virkistysalue ja-
ettu kahteen erilliseen alueeseen Summanlah-
den virkistysalue ja Hevossaaren virkistysalue. 
Osa saarista on poistettu. Hevossaaren etelä-
osa on muutettu MU alueeksi. 

Kymin lentokentän 
länsipuoli  Poistuva varaus Aluevaraus korvataan MU merkinnöillä. 

Ruissalo 
Ruissalon ja Suurivuo-
ren virkistysalue 

Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu. Yhdistetään Suurivuo-
ren ympäristö. 

Myllylampi 
Myllylammen virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus  

Haukkavuori 
Haukkavuoren virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu.   

Inkeroinen 
Teininkallio-Korjärven 
virkistysalue 

Säilyvä varaus 

Aluerajausta tarkistettu. Alueella Hallasen-
lampi-Onkijärvensuo soidensuojelun täyden-
nysehdotuksen kohde, joka merkitään S-alu-
eena. 

Myllykoski, Tuomijoki  Poistuva varaus 
Ei maakunnallista tai seudullista merkitystä vir-
kistysalueena. 

Töröstinmäki 
Pyydysmäki-Myllypu-
ron virkistysalue 

Säilyvä varaus 
Aluerajausta tarkistettu. Kymenlaakson tien 
eteläpuoliset alueet liitetty Alakylän peltoalu-
een MY merkintään. 

Pioneeripuisto 
Huuhkajavuori-Pio-
neerispuiston virkis-
tysalue 

Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu ja yhdistetty Huuhkaja-
vuoren virkistysalueeseen. 

Huuhkajavuori 
Huuhkajavuori-Pio-
neerispuiston virkis-
tysalue 

Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu ja yhdistetty Pioneeri-
puiston virkistysalueeseen. 

Kausalan virkistysalue   Iitti 

Lamminmäki 
Lamminmäen virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Palomäki-Utunmäki-
Käyrälampi 

Urheilupuisto-Paas-
kosken ja Petkelmäen 
virkistysalue 

Muokattu varaus 

Aluerajausta tarkistettu. Poistettu paikallisesti 
merkittävä Käyräjoen ranta-alue, jonka virkis-
tysyhteystarve osoitetaan seudullisella sinivi-
heryhteystarvemerkinnällä. Osa aluevaraus-
merkinnästä muutettu matkailualue (RM) mer-
kinnäksi. 

Urheilupuisto-Rekola-
Maunuksela 

Nauhan virkistysalue Säilyvä varaus Aluerajausta tarkennettu. 
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

Jokelan särkät 
Jokelan särkkien vir-
kistysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkennettu. 

Kirkkojärvi   Iitti 

Urajärvi   Iitti 

Lappalanjärven ranta 
Lappalanjärven virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Keskisaaret  Poistuva varaus 
Ei maakunnallista tai seudullista merkitystä vir-
kistysalueena. 

Martinniemi 
Martinniemen virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Eerola  Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Sompanen, Valkeala 
Sompasen virkistys-
alue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Virojoen taajaman 
virkistysvyöhyke 

Virojoen taajaman 
virkistysalue 

Muokattu varaus 

Alueen rajausta on tarkistettu. Spitaali on esi-
tetty soidensuojeluohjelman täydennysehdo-
tuksessa suojeltavaksi ja merkitään S merkin-
nällä.  /s merkintä osoitetaan RKY ja maisema-
aluetta kuvaavalla merkinnällä ma. 

RETKEILY- JA ULKOI-
LUALUE (VR) 

VIRKISTYSALUE (V) 

Poistuva merkintätyyppi. Säilyvät ja muokatut varaukset osoitetaan virkistys-
alueina (V). Muutoksia MU-alueiksi on tehty perustuen joko siihen, ettei alu-
eella katsota olevan todellisia edellytyksiä kehittyä virkistysalueeksi tai alue on 
rakentamisen myötä menettänyt edellytykset virkistyskäyttöä ajatellen. 

Kaunissaaren ulkoilu-
alue V 

Kaunissaaren virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus  

Munapirtin edustan 
saaristo 

Pyhtään saariston vir-
kistysalue 

Muokattu varaus 
Alueen rajauksia tarkistettu ja osa alueista osoi-
tetaan MU merkinnällä. Osa pienistä saarista 
poistettu. 

Kuolioluoto 
Kuolioluodon virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 

Flakanäs 
Flakanäsin virkistys-
alue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 

Verssonkangas ranta 
Verssonkankaan vir-
kistysalue 

Muokattu varaus 
Alueen rajausta tarkistettu ja osa siirretty mat-
kailupalvelut (RM) merkintään. 

Majasaari-Nuokot 
Haminan saariston 
virkistysalue 

Muokattu varaus 
Saariston virkistysalueita yhdistetty laajem-
maksi kokonaisuudeksi. 

Lehmäsaari 
Lehmäsaaren virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus  
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

Kuussaaren itäranta 
Kuussaaren itärannan 
virkistysalue 

Säilyvä varaus  

Vehkaluoto  Poistuva varaus 
Ei maakunnallista tai seudullista merkitystä vir-
kistysalueena. 

Järviluoto, Pieni-Pisi 
ym 

 Poistuva varaus 
Osa saarista poistettu. Osa siirretty MU merkin-
tään. 

Kuutsalon Santaniemi 
Kuutsalon santanie-
men virkistysalue 

Säilyvä varaus  

Lapuri Lapurin virkistysalue Säilyvä varaus  

Manstuoli  Poistuva varaus Osoitetaan kohdemerkinnällä (v) 

Pikku Musta, RAvan-
holma, Saunamaat 

Haminan saariston 
virkistysalue 

Muokattu varaus 
Saariston virkistysalueita yhdistetty laajem-
maksi kokonaisuudeksi. 

Hurpun Virkistysalue Hurpun virkistysalue Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu ja rajauksia muutettu 
alueen muun maankäytön yhteensovitta-
miseksi. 

Tammijärven itäranta 
Koivuviikin virkistys-
alue 

Säilyvä varaus  

Suurivuoren ympä-
ristö 

Ruissalon ja Suurivuo-
ren virkistysalue 

Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu ja yhdistetty Ruissalon 
virkistysalueen kanssa. 

Uuperinmäki  Poistuva varaus Korvataan matkailun kohdemerkinnällä (rm) 

Junkkarinvuori 
Junkkarinvuoren vir-
kistysalue 

Säilyvä varaus  

Savanjärvi 
Savanjärven virkistys-
alue 

Säilyvä varaus  

Hevosmäki-Lylysmäki 
Hevosmäki-Lylysmäen 
virkistysalue 

Säilyvä varaus  

Sääksjärvi   Iitti 

Järvenmäki   Iitti 

Kirvesniemi 
Kirvesniemen virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Kyykosken retkeily-
alue 

Kyykosken virkistys-
alue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Mankalan koskiseutu   Iitti 

Mustan Ruhmaan 
Sunnanniemi 

Mustaruhmaan Sun-
nanniemen virkistys-
alue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

Niskajärven-Suolajär-
ven retkeilyalue 

Niskajärvi-Suolajärven 
virkistysalue 

Muokattu varaus 
Aluerajausta tarkistettu. Pohjoinen osa pois-
tettu. 

Siikakosken-Okannie-
men retkeilyalue 

Siikakosken-Okannie-
men virkistysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu 

Konniveden ranta- ja 
saaristoalue 

  Iitti 

Kuisaaret 
Kuisaarten virkistys-
alue 

Muokattu varaus 
Repoveden ja Vuohijärven ympäristön retkeily- 
ja ulkoilualueverkostoon kuuluvat saaret. Osa 
saarista poistettu. 

Korpisaari, Lehtisaari 
ym. 

Repoveden erämaa-
saarten virkistysalue 

Muokattu varaus 
Repoveden kansallispuiston ympäristön ulkoilu- 
ja retkeilyalueverkostoon kuuluvia alueita. Osa 
saarista poistettu. 

Haikansaari -Aitto-
saari 

 Poistuva varaus 
Ei maakunnallista tai seudullista merkitystä vir-
kistysalueena. 

Kauppilan  ranta 
(Naatuksenniemi) 

 Poistuva varaus 
Alue liittyy Repoveden kansallispuiston retkeily- 
ja ulkoilualueverkostoon. Esitetään MU alu-
eena. 

Kelesjärven retkeily-
alue 

Heisanharjun virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Kirkonmaan retkeily- 
ja ulkoilualue 

Kirkonmaan virkistys-
alue 

Muokattu varaus 
Alue osittain muutettu MU alueeksi ja osittain 
SL alueeksi. 

Pitkä-Kotka 
Haminan saariston 
virkistysalue 

Muokattu varaus 
Yhdistetty laajempaan Haminan saariston vir-
kistysalueeseen. /s merkintä osoitetaan RKY ja 
maisema-aluetta kuvaavalla merkinnällä ma. 

Kormusaari ja Tuu-
holmi 

Kormusaaren ja Tuu-
holmin virkistysalue 

Säilyvä varaus 
 /s merkintä osoitetaan RKY ja maisema-aluetta 
kuvaavalla merkinnällä ma. 

 
Harjunmäen virkistys-
alue 

Uusi varaus  

 
Lepoahon virkistys-
alue 

Uusi varaus  

 
Suulisniemen virkis-
tysalue 

Uusi varaus  

 
Ahvionkosken ja Kuo-
vinkallion virkistys-
alue 

Muokattu varaus Muutettu kohdemerkintä aluevaraukseksi. 

VIRKISTYSKOHDE, 
LUONNONSATAMA 
(v) 

VIRKISTYSKOHDE (v) 
Virkistyskohteina ei esitetä luonnonsatamia, jolleivat ne ole osa Kymenlaak-
son virkistysalueyhdistyksen kohdeverkostoa tai muuten maakunnallisesti tai 
seudullisesti merkittäviä. 
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 

MAAKUNTAKAAVA 
2040 

MUUTOS SUHTEESSA VOI-
MASSA OLEVIIN VAIHE-
KAAVOIHIN 

MUUTOKSEN PERUSTELUT 

 
Huhdanniemen tau-
kopaikka 

Uusi varaus 

Uudet ja säilyvät varaukset ovat joko osa Ky-
menlaakson virkistysalueyhdistyksen kohdever-
kostoa tai muuten maakunnallisesti tai seudulli-
sesti merkittäviä. Mukana on myös muutama 
kohde, joilla osoitetaan suunnitelmia tai tahto-
tilaa virkistyskohteen perustamiseksi alueelle. 

 
Jaakonniemen tauko-
paikka 

Uusi varaus 

 
Mankin virkistys-
kohde 

Uusi varaus 

 
Pernoonkosken virkis-
tysalue 

Uusi varaus 

 
Susikosken tauko-
paikka 

Uusi varaus 

 
Särkilammen luonto-
tupa 

Uusi varaus 

 
Taikinakosken virkis-
tysalue 

Uusi varaus 

 
Långön rantautumis-
paikka 

Uusi varaus 

 
Hevossaaren virkistys-
kohde 

Uusi varaus 

Strukan sulku Strukan sulku Säilyvä varaus 

Tirva, kanootin kanto-
reitti 

Tirvan virkistysalue Säilyvä varaus 

Ahvionkoski  
Muokattu varaus. Muu-
tettu aluevaraukseksi. 

Kultaankoski 
Kultaankosken virkis-
tysalue 

Säilyvä varaus 

Lapurin pienvenesa-
tama 

 Poistuva varaus 

Poistuvat varaukset ovat joko pieniä lähinnä 
paikallisia kohteita tai sisältyvät johonkin toi-
seen merkintään. Kohteilla ei ole maakunnal-
lista tai seudullista merkitystä virkistyskohteina. 
Osa voi toimia pienimuotoisena jokamiehenoi-
keuteen perustuvana veneilyn tai retkeilyn tuki-
kohtana. 

Skitunäs2  Poistuva varaus 

Pitkäluoto luonnonsa-
tama 

 Poistuva varaus 

Majaniemi  

Poistuva varaus. Sisältyy 
Salpalinja ja ylimaakunnalli-
nen patikointireitti merkin-
tään. 

Turpaan myllynseutu  Poistuva varaus 

Limalahti  Poistuva varaus 

Lintulahti  Poistuva varaus 
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VOIMASSA OLEVAT 
VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAT 
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Kuorsalo  Poistuva varaus 

Kukio  
Poistuva varaus (MU alu-
eella) 

Hillosensalmi  
Poistuva varaus. Korvataan 
venesatama (vs) merkin-
nällä 

Iso Kannuslampi  Poistuva varaus 

Kivisilmä  
Poistuva varaus. Osa yli-
maakunnallista retkeilyreit-
tiä. 

Vääntäjä kanootti  
Poistuva varaus. Sisältyy 
rm-kohteeseen 

Voikoski  Poistuva varaus 

Vuohijärvi  
Poistuva varaus. Sisältyy 
Vuohijärven kylämerkin-
tään 

Lintukymi  Poistuva varaus 

Kimola  
Poistuva varaus. Sisältyy 
uusi veneväylä merkintään 
(MU alueella) 

Koivuviikki  
Poistuva varaus. Sisältyy 
Koivuviikin virkistys-
aluemerkintään. 

Hurukselan virkistys-
kohde 

 
Poistuva varaus. Sisältyy 
ylimaakunnalliseen pyöräi-
lyreittiin. 

Metsäluoto  Poistuva varaus 

Vuorisaari  
Poistuva varaus (MU alu-
eella) 

Skitunäs1  Poistuva varaus 

Moronvuoren tauko-
tupa 

 
Poistuva varaus. Sisältyy 
Valkmusan kansallispuisto-
alueeseen. 

Vehkaluoto  Poistuva varaus 

MAA- JA METSÄTA-
LOUSVALTAINEN 

MAA- JA METSÄTA-
LOUSVALTAINEN 

Aluerajauksia tarkistettu ja yhdistelty. Aiemmin vaihekaavoissa virkistysalu-
eina tai MY alueina osoitettuja alueita osoitetaan nyt MU alueina. 
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ALUE, JOLLA ON UL-
KOILUN OHJAAMIS-
TARVETTA (MU) 

ALUE, JOLLA ON UL-
KOILUN OHJAAMIS-
TARVETTA (MU) 

Haapasaaren saaristo 
MY 

Haapasaaren saaristo-
alue 

Säilyvä varaus  

Kaunissaaren metsä-
alue 

Kaunissaaren ranta- ja 
metsäalue 

Säilyvä varaus  

Suntholmit, Velppe-
kari, Mäntykari, Kau-
rakari 

Suntholmit ja lähisaa-
ristoalue 

Muokattu varaus Pienimpiä saaria poistettu. 

Pyhtään ranta- ja saa-
ristoalueita 

Pyhtään ranta- ja saa-
ristoalueita 

Muokattu varaus 
Alueen rajausta tarkistettu. Osa alueista esite-
tään virkistysalueina. Osa pienistä saarista pois-
tettu. 

Kukio MY 
Tammio ja lähisaaris-
toalue 

Muokattu varaus 
Alueen rajausta tarkistettu. Yhdistetty Tam-
mion saaristoalueen kanssa. Osa pienistä saa-
rista poistettu. 

Tammio, Suur-Vasko 
ym. 

Tammio ja lähisaaris-
toalue 

Muokattu varaus 
Alueen rajausta tarkistettu. Yhdistetty Kukio. 
Osa pienistä saarista poistettu. 

Munapirtti MU 
Munapirtin ranta- ja 
metsäalue 

Muokattu varaus 
Alueen rajausta tarkistettu. Pohjoisosien alueen 
rajausta supistettu. 

Kirkonmaa MY 
Kirkonmaan ranta- ja 
metsäalue 

Säilyvä varaus Alueen rajausta tarkistettu. 

Karhusaari, Pitkäsaari, 
Vuosaari 

Vuori-, Pitkä- ja Kar-
husaaren saaristoalue 

Säilyvä varaus  

Santasaari 
Virolahden saaristo-
alue 

Muokattu varaus 
Alueeseen yhdistetty Virolahden saariston MU 
kohteet. Osa saarista on aiemmin ollut virkis-
tysalueita tai MY alueita. 

Kuorsalon glo-järvi ja 
ympäristö  Poistuva varaus Muutettu MY alueeksi. 

Korkeussaari-Pakas-
keri 

Korkeussaari-Pakas-
kari saaristoalue 

Säilyvä varaus 
Aluerajausta tarkistettu. Pienimpiä saaria pois-
tettu. 

Kymijoki, Huruksela-
Muhjärvi  Poistuva varaus 

Maisema- ja RKY-alueita kuvaava ma-merkintä 
korvaa. 

Merkjärven ym. Ret-
keilyalue 

Merkjärvi-Kannusjärvi 
metsäalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Auvosenmäki  Poistuva varaus 
Menettänyt maakunnallisen arvon. Korvataan 
Väliväylän siniviheryhteystarvemerkinnällä. 

Kuusankosken itäpuo-
len metsäalueet  Poistuva varaus 

Iitti. Kouvolan puolelta liitetään Nauhan virkis-
tysalueeseen. 
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Kaitaanmäen kallio-
alue   Iitti 

Kimolan kulttuurimai-
sema- ja kallioalue 

Musta-Ruhmaan 
ranta- ja metsäalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Verla MU 
Verlan ranta- ja met-
säalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Siikakosken ranta-alu-
eet 

Siikakosken ranta- ja 
metsäalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Iso-Ruhmaan kallio-
alueet 

Iso-Ruhmaan ranta- ja 
metsäalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Haukilahdenvuoren 
kallioalue  Säilyvä varaus 

Ei perusteita. Rantakaavassa kaavoitettu mö-
keille. 

Kinansaari 
Kinansaaren ranta- ja 
metsäalue 

Säilyvä varaus Aluerajausta tarkistettu. 

Repoveden-Koskijär-
ven retkeilyalue 

Repoveden-Koskijär-
ven metsäalue 

Säilyvä varaus 
Aluerajausta tarkistettu. Kansallispuiston suoja-
aluetta. 

Voikosken-Orilam-
men retkeilyalue 

Voikosken-Orilam-
men metsäalue 

Muokattu varaus 
Liitetty Vuohijärven ranta-alue, joka aiemmin 
oli virkistysaluetta. Alue on kansallispuistoon 
kytkeytyvä alue. 

Hintterinsaari-Kapa-
saari  Poistuva varaus 

Maakunnallinen retkeilyarvo on menetetty. 
Saaret on kaavoitettu vapaa-ajan asumiselle. 

 
Kymin lentokentän 
ympäristön metsä-
alue 

Uusi varaus 
Aiemmin osittain virkistysaluetta. Kunnalla ei 
mahdollisuuksia toteuttaa. Olemassa olevaa ul-
koilukäyttöä. 

 Honkalan metsäalue Uusi varaus 
Aiemmin osittain virkistysaluetta. Kunnalla ei 
mahdollisuuksia toteuttaa. Olemassa olevaa ul-
koilukäyttöä. 

 
Pyhtään Hevossaaren 
metsäalue 

Uusi varaus 
Aiemmin osittain virkistysaluetta. Kunnalla ei 
mahdollisuuksia toteuttaa. Olemassa olevaa ul-
koilukäyttöä. 

 
Heinlahden metsä-
alue 

Uusi varaus 
Aiemmin osittain virkistysaluetta. Kunnalla ei 
mahdollisuuksia toteuttaa. Olemassa olevaa ul-
koilukäyttöä. 

 
Hevossaaren etelä-
osan metsäalue 

Uusi varaus 
Aiemmin osittain virkistysaluetta. Kunnalla ei 
mahdollisuuksia toteuttaa. Olemassa olevaa ul-
koilukäyttöä. 

 
Salpamuseon ympä-
ristön metsäalue 

Uusi varaus Aluevarausta tarkistettu. Aiemmin MY aluetta. 
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Heposaaren ranta- ja 
metsäalue 

Uusi varaus 
Alueen maankäyttö tarkistettu. Aiemmin osit-
tain virkistysaluetta. 

YLIMAAKUNNALLISET 
PATIKOINTI-, PYÖ-
RÄILY- JA MELONTA-
REITIT 

YLIMAAKUNNALLISET 
PATIKOINTI-, PYÖ-
RÄILY- JA MELONTA-
REITIT 

Ylimaakunnalliset reitit on tarkistettu. Pyöräily- ja patikointireittejä ei esitetä 
taajama- tai virkistysalueilla, taajama-alueiden läheisillä MU tai MY alueilla, 
eikä kansallispuistojen alueella. Melontareittejä ei esitetä veneväylämerkin-
nän yhteydessä tai merialueilla. 
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