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1. JOHDANTO 
 
1.1 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN SUUNNITTELU-
JÄRJESTELMÄ 
Vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa 
maakuntakaavan tehtäväksi määritettiin maakunnan yhdyskuntarakenteen 
ja alueidenkäytön periaatteiden yleispiirteinen osoittaminen. Maakuntakaa-
va ei ole toteuttamissuunnitelma, vaan pitkän aikavälin rakennesuunnitel-
ma, jonka tulee välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kunnalli-
seen kaavoitukseen ja viranomaistoimintaan sekä luoda edellytykset kestä-
välle kehitykselle ja hyvän elinympäristön muodostumiselle. Kunnallinen 
yleis- ja asemakaavoitus ohjaa toimenpiteiden tarkempaa sijoitusta, mitoi-
tusta ja ajoitusta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 27§ mukaan: ”Maakuntakaava voidaan laatia 
myös vaiheittain tai osa-alueittain. Laadittaessa maakuntakaava osa-
alueittain tulee kaavan valmistelua ohjaamaan asettaa maakunnan liiton 
toimielin, jossa on asianomaisten kuntien ehdottamia jäseniä.” Kymenlaak-
son Liiton hallituksen päätöksellä Kymenlaakson maakuntakaavaa ei laadi-
ta osa-alueittain vaan vaiheittain. 
 
1.2 MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEET: MAAKUNTASUUNNI-
TELMA, -OHJELMA, -KAAVA 
Maakuntien liitoilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti käytössään 
kolme toisiinsa liittyvää asiakirjaa maakuntien kehittämisessä.  
 
Valtuustokausittain eli joka neljäs vuosi tarkistettavassa maakuntasuunni-
telmassa asetetaan visio maakunnasta 25-30 vuoden kuluttua ja määritel-
lään tavoitteita ja toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. 
 
Valtuustokausittain myös laaditaan maakuntaohjelma, jossa maakunta-
suunnitelman vision toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet määritellään 
tärkeysjärjestykseen. Maakuntaohjelma tarkennetaan vuosittain toteutta-
missuunnitelmalla. 
 
Maakuntakaava luo maankäytölliset edellytykset maakuntasuunnitelman vi-
sion ja maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumiselle. Maakuntakaavan 
aikatähtäin on 25 -30 vuotta ja sitä tulee tarkentaa, kun kaava ei vastaa 
maankäytön kehittämistarpeita. 
 
1.3 MAAKUNTAKAAVAN PROSESSI 
Maakuntakaavan laadintaprosessi jakautuu neljään vaiheeseen: aloitusvai-
he, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja vahvistamisvaihe. 
 
Aloitusvaihe käsitti vaihekaavan vaiheiden sisällön määrittelyn, työn ohjel-
moinnin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaikissa jäsenkunnissa 2003. En-
simmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 11.3.2003. 
 
Luonnosvaihe käynnistyi 2004 käytettävissä olevien selvitysten tarkistuksil-
la ja kuntien kuulemisella. Samaan aikaan maakuntakaavaluonnoksen 
kanssa on laadittu uusi maakuntasuunnitelma. Vaihemaakuntakaavan 
luonnos oli nähtävillä 23.5.- 4.7.2005 jolloin luonnos myös esiteltiin kunnit-
tain sekä yleisötilaisuuksissa että päättäjäpalavereissa. Lausunnot pyydet-
tiin kunnilta, viranomaisilta ja muilta osallisilta osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman mukaisesti. Maakuntakaavan luonnoksesta, sen saamasta palaut 
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teesta ja palautteen huomioimisesta järjestettiin maakuntavaltuuston semi-
naari 30.8.2005. 
 
Ehdotusvaihe käynnistyi hallituksen päätöksellä 12.9.2005 luonnoksesta 
saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineet sekä korjaukset luonnoksen 
valmistelemiseksi maakuntakaavaehdotukseksi. Luonnoksen työstämistä 
ehdotukseksi ohjasi yleisöpalautteen lisäksi viranomaisten ja kuntien lau-
sunnot sekä näiden kanssa käydyt palaverit. Kuntien lausunnot kohdistuivat 
joko oman kunnan yksityiskohtiin tai seutukunnittain. Yleisöpalautteessa ja 
yhdistysten lausunnoissa huolta oli herättänyt laajojen virkistysalueiden 
vaikutus maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä uusien asuintonttien 
muodostamiseen. 
 
Hallitus päätti 21.9.2005 ehdotuksen nähtäville asettamisesta 30.9. -
31.10.2005 väliseksi ajaksi ja lausuntoja annettavaksi 31.10.2005 mennes-
sä. Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 30.11.2005. 
 
Kaavaehdotuksen valmistelun vaiheesta tiedotettiin maakuntavaltuustolle 
19.12.2005. Tarkennettu ehdotus asetettiin uudestaan nähtäville 20.2. - 
23.3.2006 väliseksi ajaksi ja lausunnot pyydettiin 23.3.2006 mennessä. 
Hallitus käsitteli saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vasti-
neet 10.4.2006. Viranomaisneuvottelu maakuntakaavasta järjestettiin 
4.5.2006. Maakuntavaltuusto hyväksyi 12.6.2006 maakuntakaavaehdotuk-
sen karttoineen ja selostuksineen maakuntakaavana. 
 
 
1.4  MAAKUNTAKAAVA-ALUEEN RAJAUS 
Kymenlaakson Liiton hallitus päätti 27.1.2003 että vaihemaakuntakaavan 
ensimmäisessä vaiheessa käsitellään pääasiassa yhdyskuntien ja elinym-
päristöjen kehittämistä erityisesti niiden palvelurakenteen ja laadun kannal-
ta. Asumisen ja palveluiden painopisteen ollessa kuntakeskusten taajama-
alueilla ja niiden lähiympäristöissä, rajattiin ensimmäisessä vaiheessa käsi-
teltäväksi kaava-alueeksi kuntakeskusten taajamat ja lähialueet. Toiseen 
kaavavaiheeseen aiottuja asiakokonaisuuksia: kulttuuri- ja luonnonperintö-
arvoja, luonnonvaroja ja virkistystä on käsitelty niiltä osin, kuin ne kohdistu-
vat ensimmäisen kaavavaiheen alueelle. Varsinaisen käsiteltävän alueen, 
keskustaajamien ja niiden lähiympäristöjen, lisäksi oli ensimmäiseen kaa-
vavaiheeseen tarpeen sisällyttää myös alueita, joilla on käynnissä akuutteja 
liikenteen kehittämishankkeita. Näitä hankkeita ovat Iitissä vt 12 Kausalasta 
länteen, Anjalankosken Kaipiainen, Jaalassa Kimolan kanava ja Pyhtäällä 
vt 7 liittymineen Ahvenkoskelta itään. 
Toisessa kaavavaiheessa tullaan käsittelemään ensimmäisen kaavavai-
heen ulkopuolella jäävät Kymenlaakson alueet. Hallituksen päätöksen 
27.1.2003 mukaisesti pääasiassa käsiteltäviä teemoja ovat kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot, luonnonvarat ja virkistys. Ensimmäisen kaavavaiheen 
teemoja käsitellään myös toisessa vaiheessa alueen luonteen mukaisesti. 
Vaiheiden alueellisen rajauksen mukaisesti toinen vaihe käsittää Kymen-
laakson maaseudun. 
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2 NYKYTILANNE 
 
 
2.1 KYMENLAAKSO 
 
2.1.1 Kansainvälinen asema 
Itämeren alue on vahvistunut uutena Euroopan kasvualueena. Itämeren 
reunavaltioiden välinen kauppa on kasvanut yli 10 %:n vuosivauhdilla ja 
alueen kokonaistaloudellinen merkitys BKT:lla mitaten on kehittynyt suh-
teellisesti nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. EU:n laajeneminen 
Itämeren alueella luo uusia kasvumahdollisuuksia alueelle. 
 
Itämeren alueen asema EU:n politiikassa on saanut laajenemisen ja Poh-
joisen ulottuvuuden takia uuden merkityksen. Näin maakunnan rooli idän ja 
lännen välisenä porttina on saanut laajemman ja vahvemman viitekehyk-
sen. 
 
2.1.2 Valtakunnallinen asema 
Kymenlaakso on Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten lii-
kenneyhteyksien solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elineh-
to kilpailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen hoitamisessa. 
Suomen liikenneyhteyksistä Venäjälle tärkein on yleiseurooppalainen kulje-
tuskäytävä 9, joka jakautuu kolmeen haaraan, jotka kaikki kohtaavat 
Kymenlaaksossa: pohjoinen osa koostuu tie- ja rautatieyhteydestä 
Helsingistä Pietariin ja Moskovaan ja edelleen Kauko- Itään Trans-Siperian 
rataa pitkin, Etelä-Suomen satamista on jatkoyhteys Itämeren merireittien 
kautta Euroopan ydinalueisiin ja käytävä 9:stä on yhteys Pohjolan 
kolmioon, yleiseurooppalaisiin liikennekäytäviin 1 ja 2 sekä Baltian maiden 
satamiin.  
2.1.3 Etelä-Suomen liittouma 
Etelä-Suomen maakuntien liittouma on Etelä-Karjalan, Hämeen, Itä-
Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnan liittojen yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on 
edistää seitsemän maakunnan yhteistyötä ja yhteisiä etuja sekä vahvistaa 
maakuntavetoista aluepolitiikkaa. Maakuntien yhteistyönä on valmisteltu 
yhteinen näkemys Etelä-Suomen aluerakenteesta vuonna 2030: ”ETELÄ-
SUOMEN ALUERAKENNE 2030 - ASUMINEN, YMPÄRISTÖ JA LIIKEN-
NE” 
 
Aluerakennetyön tavoitteena on ollut maakuntien erityispiirteisiin perustuva, 
alueellisesti kestävä sekä yhdyskuntarakenteeltaan ehyt Etelä-Suomi, joka 
on korkeatasoinen Itämeren alueen liiketoimintakeskus sekä kotimaiselle 
että maailmanlaajuiselle yritystoiminnalle. Keskeisimpinä haasteina ovat 
Helsingin seudun kasvun hallinta sekä alueiden välisten kehityserojen kas-
vun pysäyttäminen.  
 
Tavoitteen mukaan vuonna 2030 Etelä-Suomi on korkeatasoinen Itämeren 
alueen liiketoimintakeskus sekä kotimaiselle että maailmanlaajuiselle yritys-
toiminnalle. Sen aluerakenne on ehyt, alueellisesti kestävä ja perustuu 
maakuntien erityispiirteisiin. Kasvua on pystytty ohjaamaan kehityskäytävi-
en varteen taajamiin ja maakuntakeskuksiin. Maakuntien välisten kehitys-
erojen kasvu on pysähtynyt. Kaikissa Etelä-Suomen maakunnissa on eri-
koistumisen ja voimakkaan verkottumisen myötä edellytykset ja kilpailuky-
kyiset vaihtoehdot yritysten ja työpaikkojen sijoittumiseen. Helsingin metro-
polialue on Suomen toiminnallinen ja kansainvälinen keskus.  
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Etelä-Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa, mistä on hyötyä koko 
maalle. Se muodostaa Suomen viennin ja tuonnin valtaväylän. Liikenneyh-
teydet ja eri kuljetusmuodot toimivat tehokkaasti ja integroidusti sekä alu-
een sisällä että muualle Suomeen ja naapurimaihin. Etelä-Suomen logisti-
nen asema on vahva. 
 
 
2.1.4 Kehityskäytävät 
Kymenlaakson kilpailukyky rakentuu maakunnan vahvuuksiin (metsäsekto-
ri, vahva idänkauppa, logistiset rakenteet) ja erilaisiin yhteistyöverkostoihin. 
Yhteistyöverkostot edistävät yritystoiminnan kilpailukykyä merkittävästi. 
Etelä-Suomen yhteistyöverkostojen keskeisiä osia ovat kehityskäytävät hy-
vine tie-, rata- ja meriyhteyksineen. Kymenlaakson kannalta tärkeimpiä ke-
hityskäytäviä ovat kansainvälinen kehityskäytävä E18 Tukholmasta Pieta-
riin (Suomenlahti käytävä), Turku – Forssa – Lahti – Kouvola – Lappeen-
ranta – Pietari –yhteys (Salpausselkäkäytävä). Kouvola-Kotka/Hamina-
Eurooppa yhteys (Kymijokikäytävä) on itäisen Suomen teollisuuden ja ul-
komaankaupan tavarakuljetusten runkoväylä.  
 
Kehityskäytäville keskittyy sekä väestöä että työpaikkoja. Ylimaakunnallis-
ten yhteistyöverkostojen ytimiä ovat maakuntakeskukset, jotka verkottuvat 
keskenään, ympäröivien keskusten ja maaseudun kanssa. 
 
Kehityskäytävien Kymenlaakso muodostaa kestävän perustan jo aiemmas-
sa Kymenlaakson strategiassa esitetylle kehä V ajatukselle. 
 
 
2.1.5 Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenne 
Kymenlaakso on kasvanut Kymijokivarteen pohjois-eteläsuuntaisesti. Akse-
lin päihin on muodostunut painopisteet huomattavien liikenteellisten solmu-
kohtien ympärille. 
 
Pohjois-Kymenlaakson rakenteen ja toiminnan pistemäisen ytimen muo-
dostaa Kouvolan ja Kuusankosken, Valkealan ja Elimäen Korian muodos-
tama yhtenäinen taajamarakenne. Sen vaikutuspiiriin kuuluvat Iitti, Jaala, 
Elimäki ja Anjalankoski.  
 
Etelä- Kymenlaaksossa E18-tien helminauhamainen rakenne tiivistyy sa-
tamapaikkakuntien ympärillä. Pyhtään Siltakylä on kasvamassa kiinni Kot-
kaan lännestä, Haminan taajama-alueet kurottavat Kotkaan idästä. Äärim-
mäisinä nauhaan liittyvät Pyhtään kirkonkylä lännessä ja idässä kuntapari 
Virolahti - Miehikkälä. 
 
Itä-länsi suuntaisuus korostuu molemmissa seuduissa ylimaakunnallisten 
kehityskäytävien mukaisesti. Pohjois-Kymenlaaksossa Iitin sijainti aktiivisel-
la kehityskäytävällä Kouvolasta länteen antaa sille muita Kouvolan ympä-
ryskuntia voimakkaamman kehityspotentiaalin. Etelä-Kymenlaaksossa E18 
kehityskäytävällä omaa Virolahden Vaalimaa, valtakunnan ja EU:n rajapiste 
Venäjälle, vastaavaa kehityspotentiaalia.  
 
Anjalankoski on Kymijoen suuntaisen voimakkaan Kymenlaakson sisäisen 
akselin keskellä ja yhdistää sijainnillaan itä- länsi-suuntaiset kehityskäytä-
vät. 
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2.2 TAAJAMA-ALUEET 
 
Maakuntakaavassa käsitellyt taajama-alueet voi jakaa kolmeen luokkaan: 
maakuntakeskuksiin, kaupunkeihin ja maaseudun keskuksiin. 
 
Kotka ja Kouvola ovat Kymenlaakson maakuntakeskuksia, jotka pystyvät 
tarjoamaan kattavasti palveluja koko maakunnan kysyntään. Kotkan ja 
Kouvolan palvelutarjoajien kanssa kilpailevat naapurimaakuntien vastaavat 
keskukset: Porvoo, Lahti, Mikkeli ja Lappeenranta. 
 
Anjalankoski, Hamina ja Kuusankoski ovat kaupunkeja, jotka pystyvät hyvin 
tarjoamaan kaupunkilaisille peruspalvelut ja joiden erikoispalvelujen tarjon-
nassa tukeudutaan osittain maakuntakeskuksiin. Kaupungeilla on selkeät 
toisistaan poikkeavat luonteensa, jotka perustuvat kaupunkien sijainteihin ja 
sijainnin mahdollistamien elinkeinojen historiaan. 
 
Iitillä on nähtävissä mahdollisuuksia nousta maaseutukeskuksen roolista 
kaupunkiluokkaan. Sijainti aktiivisella Kouvola-Lahti akselilla lähellä kilpai-
levia maakuntakeskuksia, nopeutuva henkilöliikenteen rautatieyhteys pää-
kaupunkiseudulle sekä maaseudun ja luonnon läheisyys ovat tekijöitä joilla 
voi menestyä kilpailussa asukkaista ja toimijoista. 
 
Elimäki, Jaala, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala ja Virolahti voidaan katsoa 
kuuluvaksi maaseutukeskusten luokkaan. Kunnista Jaalalla, Miehikkälällä 
ja Virolahdessa on selkeä kuntakeskus johon palvelut ja taajama-asuminen 
tiivistyvät muun asumisen muodostuessa maaseudun haja-asutuksesta. 
Elimäellä, Pyhtäällä ja Valkealalla asuintaajamia on suuntautunut maakun-
takeskusten kylkeen niiden palveluihin tukeutuen. 
Virolahdella Vaalimaan alue rajan pinnassa muodostaa kuntakeskuksen ul-
kopuolisen kehittyvien palvelujen alueen. Asuminen ja palvelut ovat keskit-
tyneet Virojoen kylään, mutta rajan toimintojen voimakkaan kasvun takia 
merkittävää kehityspotentiaalia kohdistuu Vaalimaalle. 
 
 
 
2.3 KAAVOITUSTILANNE 
 
Kymenlaakson seutukaavaa on laadittu vaiheittain seuraavasti: 
- Kymenlaakson seutukaava I: virkistys-, luonnonsuojelu- ja metsien moni-
käyttöalueet, 
- Kymenlaakson seutukaava II: taajamatoimintojen, liikenteen ja teknisen 
huollon alueet sekä I seutukaavan muutokset, 
- Kymenlaakson seutukaava III: maa-ainesten suojelu- ja ottoalueet sekä 
seutukaavan muutokset  
- Kymenlaakson seutukaava IV: taajamatoimintojen laajennusalueet sekä 
seutukaavan muutokset ja täydennykset, 
- Kymenlaakson seutukaava IV A: liikenteen ja teknisen huollon alueiden 
täydennykset ja seutukaavan muutokset 
 
Edellä luetellut vaihekaavat ovat kumoutuneet ja voimassa on Kymenlaak-
son kokonaisseutukaava (hyväksytty 28.6.1999 ja vahvistettu 19.6.2001). 
 
Yleis- ja asemakaavat 
Kymenlaakson vahvistetut yleiskaavat ja asemakaavoitetut alueet on esitet-
ty selostuksen liitekartalla 6. 
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Kaavareservi 
Käytettävissä olevan tonttireservin luotettava selvittäminen edellyttäisi kun-
nan ja yksityisen tonttimaan yhdenmukaista huomioimista. Käytäntö on vie-
lä kunnittain vaihteleva. 
Seutukaavan toteutuneisuutta on yleispiirteisesti arvioitu alueidenkäyttöva-
rausten muutoksen yhteenvedossa kohdassa 9.2. 
 
 
2.4 VÄESTÖ 
 
2.4.1 Väestönkehityksen pääpiirteet 
Kymenlaakson väestönkehityksen kulminaatiopisteet liittyvät lähihistorian 
yhteiskunnallisiin virstanpylväisiin. 1900-luvun alussa väkiluku ylitti sadan-
tuhannen rajan ja kasvu jatkui sotien päättymiseen 1945 tasaisesti noin 
3000 hengen vuosivauhdilla. Sen jälkeen kasvu kiihtyi suurten ikäluokkien 
synnyn ja jälleenasuttamisen vauhdittamana niin että 200 000 asukkaan ra-
ja ylittyi 1970-luvun alussa. Paperi- ja massateollisuuden kasvun aika on ol-
lut myös Kymenlaakson väestönkehityksen voimakkainta kautta. Vuodesta 
1973 lähtien väkimäärä on vähentynyt. Muutaman viime vuoden aikana vä-
kiluvun lasku on selvästi hidastunut ja Etelä-Kymenlaakson osalta jo kään-
tynyt maahanmuuton ansiosta pienoiseksi kasvuksi. 
 
2.4.2 Väestötavoite ja sen perusteet 
Kymenlaakson väestötavoite vuodelle 2015 on 190 000 asukasta. Ikära-
kenteesta johtuen Kymenlaaksossa on syntyvien määrä vuodessa noin 200 
pienempi kuin kuolleiden määrä, mistä seuraa 2 000 asukkaan vähennys 
vuoteen 2015. Kymenlaakson nettomaahanmuutto on ollut 1990 –luvun jäl-
kipuoliskolla keskimäärin yli 100 asukasta vuodessa ja 2000-luvulla keski-
määrin 230 asukasta vuodessa. Nettomuuton arvioidaan olevan seuraavien 
kymmenen vuoden aikana noin 700 asukasta vuodessa, joista maahan-
muuton osuus on noin 500 asukasta/vuosi. Yhtenä merkittävän tekijänä 
kasvavaan maahanmuuttoon ovat avautuvat työpaikat eläköitymisen joh-
dosta. Alueen on oltava asumis- ym. olosuhteiltaan kilpailukykyinen naapu-
rialueisiin nähden. Edellä mainitusta tekijöistä johtuen saadaan yhteen las-
kien noin 5 000 asukkaan lisäys vuoteen 2015.  
 
Suurten ikäluokkien jäätyä 2015 mennessä eläkkeelle, voidaan arvioida 
muilla edellä mainituilla perusteilla asukaslisäyksen puolittuvan seuraavien 
15 vuoden aikana eli vuonna 2030 asukkaita olisi 197 500.  
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Väestötavoitteen kohdistuminen kunnittain on esitetty selostuksen kohdas-
sa 9.2 erittelyssä alueidenkäyttövarausten muutoksista. 
 
Työpaikkojen määrään tavoitellaan 13-19 %:n lisäystä, mikä merkitsee, että 
työpaikkoja on vuonna 2015 noin 80 000-82 000 ja vuonna 2030 83 000-
87 000. Kymenlaaksossa on ensimmäisenä maakuntana työmarkkinoilta 
poistuvien määrä ylittänyt työmarkkinoille tulevan määrän. Näkyvissä ole-
vaa työvoimatarvetta ratkaistaessa kiinnitetään huomiota ulkomaisen työ-
voiman hyödyntämiseen ja EU:n yhteisiin työmarkkinoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKÄRYHMIEN PROSENTUAALINEN JAKAUMA 2005 JA 2015 
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3 TAVOITTEET 
 
 
3.1 MAAKUNNALLISET TARPEET JA MAAKUNTAKAAVAN TAVOIT-
TEET 
  
 
Asuminen  
Ensisijainen tarve ja tavoite on nykyisten taajamien ympäristön laadun ko-
hottaminen täydentävällä ja eheyttävällä rakentamisella. On myös tarve 
osoittaa pidemmän aikavälin laajennusalueiden suunnat taajamaraken-
teessa.  
 
Täydentävällä asuinrakentamisella lisätään asumista palvelujen lähellä ja 
edistetään hyvän palvelutason säilymistä.  
 
Laajennettaessa asumista uusille alueille, tulee myös laajentumisen tukeu-
tua nykyisiin palveluihin. Laajenemisen tulee sijainnillaan edesauttaa yli-
maakunnallisten kehityskäytävien toimintaa.  
 
Yritystoiminta  
Yritystoiminnalle on tarve osoittaa liikenneväylien tuntumaan työpaikka- ja 
teollisuusalueita sekä niitä alueita joita voidaan osoittaa nykyistä 
kehittyneemmälle yritystoiminnalle. Nykyiset suurteollisuuden tilavaraukset 
tulee säilyttää. Teollisuutta ympäröivien alueiden käyttöjä määritettäessä 
tulee teollisuuden haitat huomioida: uudet toiminnat eivät saa heikentää 
olevan teollisuuden toimintaedellytyksiä.  
 
Pienten palveluyritysten ja asumista häiritsemättömän yrittäjätoiminnan 
sijoittumista taajamiin riittävien asiakasvirtojen ääreen tulee mahdollistaa 
täydentävällä rakentamisella.  
 
Pienen ja keskisuuren teollisuuden sijoittumiseen taajama-alueilla tulee va-
rautua ylimaakunnallisilla kehityskäytävillä pääliikennereittien varressa. 
 
Taajamien ympäristössä tulee ottaa huomioon maatilatalouden vaatimukset 
ja kehittämismahdollisuudet.  
 
Kuljetus-, jakelu- ja varastointitoiminnat  
Logistiikka- ja satama-alueiden riittävät laajenemisalueet sekä toimivat lii-
kenneyhteydet tulee varmistaa.  
 
Alueiden tulee sijoittua kehityskäytäville ja aluevarausten tulee hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa infrastruktuuria ja palvella 
myös olevaa teollisuutta. 
 
Uuden keskisuuren teollisuuden sijoittumista niin, ettei niiden aiheuttama 
liikennemäärän lisäys häiritse asumista, tulee edistää. 
 
Raja-alue  
Virolahden ja Miehikkälän kunnissa on tarve osoittaa Vaalimaan tulevalle 
kehitykselle riittävät alueet, joille voi suuntautua tulevaisuudessa hyvinkin 
erilaisia vaatimuksia. Vaalimaata tulee kehittää rajapalvelujen alueena so-
vittaen ristiriidatta yhteen matkailun ja logististen palvelujen vaatimukset.  
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Vähittäiskaupan suuryksiköt  
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti on tarve osoittaa vähittäiskaupan 
suuryksiköt Kymenlaakson aluerakenteessa.  
 
Vähittäistavarakaupan suuryksiköiden sijainnin tulee tukea nykyistä taaja-
ma- ja palvelurakennetta.  
 
Keskustat  
Kymenlaakson laadukkaan asumisympäristön yksi keskeinen osa on asuk-
kaita palvelevat keskustatoiminnat. Maakunnan aluerakenteessa on tarve 
osoittaa erityistä kehittämistä vaativat keskustat ja niihin liittyvät palvelualu-
eet. 
 
Kotkan ja Kouvolan keskustojen kehittämisen tulee pohjautua niiden ase-
maan maakunnallisina keskuksina.  
 
Anjalankosken Myllykoski ja Inkeroinen, Iitin Kausala, Kuusankoski ja Ha-
mina kehittyvät pieninä kaupunkikeskuksina. 
 
Elimäen kk, Iitin kk, Jaala, Miehikkälä, Pyhtään kk, Valkeala ja Virojoki ke-
hittyvät edelleen maaseutukeskuksina.  
 
Kaikkien taajamien keskustoja tulee kehittää elävinä asumis- ja toimin-
taympäristöinä niiden nykyiseen tunnistettavaan luonteeseen tukeutuen. 
Palveluiden kehittämiselle tulee luoda erityiset edellytykset.  
 
Osaaminen          
Nykyistä osaamista ylläpitävän yritystoiminnan kehittymisedellytykset on 
turvattava. Taajamien ympäristön laadun ja palvelujen laadun sekä moni-
naisuuden tulee olla valtakunnallisesti kilpailukykyistä, osaajia houkuttele-
vaa.  

 
Kulttuuriperintö  
Laadukkaan asumisympäristön varmistamiseksi tulee osoittaa Kymenlaak-
son kulttuuriperinnöstä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät 
kohteet sekä varmistaa niiden huomioiminen ympäristöä muokattaessa. 
Myös suojelun näkökulmasta on tarve varmistaa kulttuurikokonaisuuksien 
säilyminen.  
 
Taajamien kehittämisessä tulee korostaa ympäristön tai kulttuuriperinnön 
arvoja ja tulee tuoda ne entistä selvemmin esiin taajamien luonnetta vahvis-
tavina tekijöinä.  
 
Matkailu  
Taajamien ympäristön ja palvelun laadun kohottaminen edistää myös taa-
jamien matkailullista houkuttavuutta. Kaupunkimatkailu ei kilpaile maaseu-
tu- ja luontomatkailun kanssa, vaan antaa mahdollisuuden laajempien 
maakunnallisten palvelukokonaisuuksien luomiseen. 
 
Liikenne 
Aluerakenteen toimivuuden varmistamiseksi myös tulevina vuosina tulee 
osoittaa yritystoimintaa ja asumista parhaiten palveleva liikenneväylästö 
sekä varmistaa niiden kehittämiseen tarvittavien aluevarausten riittävyys. 
 
Kaavavarausten tulee tuoda edellytykset parantaa pääteiden sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Heinola-Kuusankoski nykyiselle kanavalle tulee osoittaa alue-
varaus. 
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Pitkän aikavälin liikennehankkeiden aluetarpeet tulee sovittaa muuhun alu-
eidenkäyttöön. 
 
Virkistys 
Asumisen laadun varmistamiseksi on tarve osoittaa myös tulevaisuudessa 
riittävät, monipuoliset ja maakunnan luonnonarvoista lähtevät virkistysalu-
eet. 
 
Tavoitteena on säilyttää ja kehittää luontoarvoiltaan merkittäviä ja virkistyk-
sen kannalta vetovoimaisia aluekokonaisuuksia sekä tukea niiden verkos-
toitumista. Virkistysalueiden tulee palvella paitsi Kymenlaakson asukkaita 
myös matkailutoimintaa ja maaseutuelinkeinoa sekä korostaa maakunnan 
imagoa houkuttelevana ja viihtyisänä asuin- ja toimintaympäristönä. Lisäksi 
tulee tavoitella toisiaan tukevia yhtymäkohtia luonnonsuojelun, maisema-
suojelun ja virkistyskäytön osalta. 
 
Luonto ja luonnonvarat 
Aluerakenteessa on tarve osoittaa luonnonarvojen säilyttämiseksi tarvitta-
vat alueet, jotka varmistavat myös laadukasta toimintaympäristöä 
 
Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää elollisen ja elottoman luon-
non kannalta arvokkaiden alueiden monimuotoisuuden säilymistä ja yhte-
näisten luontoalueiden pirstoutumisen estämistä. Lisäksi on tavoitteena ol-
lut etsiä toisiaan tukevia yhtymäkohtia luonnonsuojelun, maisemasuojelun 
ja virkistyskäytön osalta.  
 
 
3.2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TOIMINNOITTAIN 
 
3.2.1 Elinkeinot 
 
Kymenlaaksossa teollisuuden tuotannon osuus koko arvonlisäyksestä on 
yli 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maassa, mikä johtuu metsäte-
ollisuusklusterin suuresta koosta. Paperiteollisuuden osuus alueen työpai-
koista on lähes kuusinkertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan lähes 
kolminkertainen koko maan vastaavaan osuuteen verrattuna. Maakunnan 
elinkeinorakenteesta ja sijainnista johtuen erityisesti raskaan liikenteen 
kasvu on viime vuosina ollut huomattavasti nopeampaa kuin maassa kes-
kimäärin. 

 
 
Kuva : Arvonlisäys toimialoittain Kymenlaaksossa ja koko maassa 2002* 
ennakko, %. Lähde: Tilastokeskus. 
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Maakunnan tarjoamat logistiikkapalvelut ja infrastruktuuri, alihankinta- ja 
suunnitteluvientimahdollisuudet sekä teknologia- ja koulutusyhteistyö ovat 
nousseet aiempaa merkittävämpään asemaan. Kymenlaaksossa logistii-
kassa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla vahvaan kotimaiseen tuotantoon 
liittyvät logistiikkapalvelut ja tuonnin/ transiton vaatimat palvelut. Tällaista 
yhdistelmää ei esim. Baltian maissa ole. Kuljetusten määrä näkyy raskaan 
liikenteen muuta maata selvästi suurempana osuutena valtateillä sekä 
myös liikennemäärän nopeampana kasvuna. Kotka/Hamina-Kouvola-
Luumäki- rataosalla on maan suurimmat rautatien tavaraliikennemäärät.  
 
Maakunnan kehityksen tukijalka, paperi- ja selluteollisuus, ja siihen liittyvä 
metalliteollisuus ovat sekä vahvistaneet asemaansa että kokeneet muutok-
sia. Kymenlaakso elpyi lamasta 1990-luvun puolivälissä kolmen maakun-
nan kärkijoukossa nimenomaan vahvan vientiteollisuutensa ansiosta.  
 
Maatalouden muutokset jatkuvat. Maatilojen lukumäärä on edelleen vähen-
tynyt. Toisaalta tilojen keskikoko suurenee. Tuottajahinnat ovat edelleen 
alentuneet ja nuoria tilanjatkajia on yhä vähemmän. Perusmaatalouden eri-
koistuminen ja monitoiminen maatilatalous ovat vähitellen nousemassa uu-
siksi mahdollisuuksiksi.  
 
Tällä vuosikymmenellä Kymenlaakson talouden kasvu arvonlisäyksellä 
mitattuna on ollut erittäin hidasta. Pääsyy on kansainvälinen 
suhdannetilanne sekä euron nopea vahvistuminen dollariin nähden. Nämä 
tekijät vaikuttavat nimenomaan metsäteollisuuden kehitykseen.  
 
Venäjän pääosin raakaöljyn korkeaan hintatasoon perustuva nopea 
taloudellinen kasvu näkyy Kymenlaaksossa erityisesti 
logistiikkatoiminnoissa. Tämä yhdessä vahvan kotimaisen kysynnän 
kanssa on näkynyt paranevassa työllisyydessä. Kymenlaaksossa 
työttömyysasteen aleneminen on ollut viime vuodesta lähtien nopeampaa 
kuin koko maassa keskimäärin.  
 
3.2.2 Liikennejärjestelmä 
 
Tieliikenne 
Yleisiä teitä on Kymenlaaksossa noin 2 000 km, mikä on noin 2,5 % koko 
maan tieverkosta. Valta- ja kantateiden osuus on noin 17 % ja seututeiden 
19 % Kymenlaakson yleisestä tieverkosta. Sorateitä Kymenlaaksossa on 
noin 620 km eli 32 %. Liikennesuorite vuonna 2004 oli 1 124 miljoonaa au-
tokm, mikä on noin 3,3 % koko maan liikennesuoritteesta. Suoritteesta 67 
% syntyi valta- ja kantateillä ja vain 2 % sorateillä. Raskaiden ajoneuvojen 
osuus suoritteesta oli 143 autokm (noin 13 %), mikä on noin 5 % koko 
maan raskaiden ajoneuvojen suoritteesta.  
 
Erityispiirteenä Kymenlaakson liikenteessä ovat EU:n ja Venäjän raja, sa-
tamat ja suuret teollisuuslaitokset kuljetustarpeineen. Tämä näkyy Kymen-
laaksossa voimakkaana raskaana liikenteenä sekä pääteillä että kaupunki-
en katuverkoilla. Raskaan liikenteen määrät aiheuttavat sujuvuusongelmia 
erityisesti päätieverkolla. 
 
Koko maan keskiarvoihin verrattuna Kaakkois-Suomen tiepiirin liikennetur-
vallisuuden taso on keskimääräistä luokkaa. Kaakkois-Suomessa pääteillä 
kuoleman riski on maan suurin, mikä johtuu suurista keskimääräisistä lii-
kennemääristä, runsaasta raskaasta liikenteestä ja teiden kapeudesta. Lii-
kenneturvallisuuden kannalta ongelmallisimpia alueita ovat Kouvolan ym 
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päristö, valtatie 7 välillä Hamina-Vaalimaa, valtatien 15 liittymät Kotkassa 
sekä Pyhtään Siltakylän kohta valtatiellä 7. Valtatie 7 välillä Hamina-
Vaalimaa, valtatie 15 välillä Kotka-Kouvola ja valtatie 12 välillä Kouvola-
Lahti kuuluvat valtateiden vaarallisimpiin jaksoihin. Tilanne on edelleen 
heikkenemässä henkilöautoliikenteen kasvusta ja varsinkin tavaraliikenteen 
kasvusta (40 % vuoteen 2020 mennessä) johtuen. 
 
Rautatieliikenne 
Kymenlaakson rataverkon liikennemäärät ovat suuria. Merkittävimpiä tava-
ravirtoja ovat metsäteollisuuden vientikuljetukset Kotkan ja Haminan sata-
miin, raaka-aineiden tuontikuljetukset Suomen teollisuudelle sekä kemikaa-
lien ja konttien transitokuljetukset.  
 
Eniten tavaraa liikkuu raidevälillä Kouvola-Luumäki. Vuonna 2004 kuljetus-
ten määrä oli 10,3 milj. tonnia, mikä on noin 25 % koko Suomen raideliiken-
teen tavarakuljetuksista. Kotka/Hamina-Kouvola radalla kuljetusten määrä 
oli 6,5 milj. tonnia (Kotkan rataosuudella noin 3,4 miljoonaa tonnia ja Hami-
nan osuudella 3,1 milj. tonnia). Kouvolasta Lahden suuntaan kuljetusten 
määrä oli 4,9 milj. tonnia. 
 
Kouvolan ja Kotkan välisen henkilöjunaliikenteen turvaamismahdollisuuksi-
en kartoittamiseksi on laadittu erillinen kehittämisstrategia, jossa on tunnis-
tettu mahdollisuudet hyödyntää raideliikennettä ja tukea raideliikenteeseen 
tukeutuvaa henkilöliikennettä. 
 
Vesiliikenne ja satamat 
Kotkan ja Haminan satamien liikenne on ollut viime vuosina jatkuvassa kas-
vussa. Satamien osuus viennistä oli vuonna 2004 yhteensä 22 % (14 milj. 
tonnia) ja tuonnista 9 % (5 miljoonaa tonnia). Transitoviennistä Kymenlaak-
son satamien kautta kulkee 66 % ja tuonnista 56 %.  
 
Konttiliikenne on kasvanut voimakkaasti Kotkassa ja Haminassa. Kotkan 
konttiliikenne on kasvanut vuoden 2000 180 000 TEUsta vuoden 2003 
270 000 TEUhun eli 50 %. Haminassa kasvu on ollut 80 000 TEUsta 
107 000 TEUhun eli 34 %. 
 
Kotkan ja Haminan satamien liikenne koostuu metsäteollisuuden, kemian-
teollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteista. Kauttakulkuliikenteen osuus 
on reilu neljännes. Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä suurin osa 
tuonnista tulee laivalla ja junalla, kun taas viennissä maatiekuljetukset ovat 
selvästi tärkein liikennemuoto. 
 
Haminan satamaan johtava 10 metrin syvyinen väylä on nykyisellään liian 
matala. Väylän syventäminen 12 metriin turvaisi erityisesti nestebulk-
kuljetusten toimivuuden ja parantaisi sataman kehittämisedellytyksiä ja kil-
pailukykyä suhteessa Itämeren muihin satamiin. Sataman käytössä on yh-
teensä tuhat hehtaaria maa- ja merialuetta, josta 320 hehtaaria on aktiivi-
käytössä. Satamalla on suunnitelmia ja mahdollisuuksia laajenemiseen. 
Laituritilaa satamassa on kolme kilometriä ja siellä on mm. seitsemän roro-
ramppia ja kolme konttinosturia. Satamassa on varastotilaa 550 000 neliötä 
ja nestemäisille aineille 920 000 kuutiota säiliötilaa.  
 
Mussalon satamaan johtaa 15,3 metrin syvyinen väylä, joka mahdollistaa 
kaiken Itämerellä käytettävän aluskaluston pääsyn Kotkaan. Syvempi osa 
konttiterminaalin väylästä ja satama-altaasta on kulkusyvyydeltään 12 met-
riä, koko terminaalin kulkusyväys on 10 metriä. Satama- ja teollisuusalueel-
la Mussalossa aloitettujen aluelaajennusten myötä 300 hehtaarin satamalii-
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kennettä palveleva alue kasvaa 500 hehtaariin. Varastotilaa Kotkassa on 
noin 280 000 neliötä. Mussalon satamassa logistiikkayritykset investoivat 
voimakkaasti varastotilojensa laajentamiseen.  
 
Kouvolan logistiikkakeskus on kasvanut Venäjän kulutuskysynnän kasvun 
myötä. Kauko-Idästä konteissa rautateitse tuleva  tavara voidaan Kouvolan 
logistiikka-alueella siirtää autokuljetuksiin suoraan Pietarin alueen jakelulii-
kenteeseen. 
 
Joukkoliikenne 
Kymenlaakson joukkoliikennejärjestelmä rakentuu henkilöjunaliikenteestä, 
kunnallisesta ja seudullisesta linja-autoliikenteestä, taksiliikenteestä, kunti-
en palveluliikenteestä, eri hallintokuntien kuljetuksista ja saaristoliikenteestä 
sekä näihin liittyvistä terminaaleista ja lippujärjestelmistä. 
 
Liikennejärjestelmän tavoitteet 
Liikenteen osalta pyritään ekologisesti kestäviin ratkaisuihin. Olemassa 
olevaa infrastruktuuria kehitetään ja käytetään mahdollisimman tehokkaas-
ti. Maankäytön suunnittelussa pyritään liikenteen vähentämiseen. Kevyttä 
ja joukkoliikennettä suositaan liikkumismuotoina. Liikenteen aiheuttamia 
ympäristöhaittoja kuten liikenteen päästöille ja melulle altistumista vähen-
netään, pohjavesien pilaantumisriskin pienennetään ja tärkeisiin ympäristö-
kohteisiin kohdistuva riskejä minimoidaan. Liikenteen kehittäminen tapah-
tuu liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteistyöllä 
ja samanaikaisuudella.  
 
Maakunnan kannalta keskeiset tavoitteet liittyvät Kymenlaakson vahvista-
miseen maakunnan kautta kulkevien reittien solmukohtana. Henkilöliiken-
teessä tavoitteet kohdistuvat rautatieliikenteen nopeuden nostoon tähtäävi-
en toimenpiteiden toteuttamiseen ja E18 Vaalimaa-Helsinki välisen tiejak-
son kehittämiseen siten, että se mahdollistaa joustavat henkilö- ja tavaralii-
kenteen yhteydet. Tavaraliikenteessä tarpeet kohdistuvat teollisuuden raa-
ka-aine- ja tuotekuljetusten kannalta tarpeellisten väylien parantamiseen ja 
satamien toiminnan tehostamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.  
 
Kymenlaakson sijainnista ja elinkeinoelämän rakenteesta johtuen maakun-
nan menestys riippuu liikenneväylien sujuvasta toiminnasta ja niiden turval-
lisuudesta. Kymenlaakson kautta kulkevat tie- ja rautatieyhteydet ovat osa 
kansainvälistä TEN-verkostoa ja palvelevat laajasti Suomen vientiteollisuu-
den tarpeita. Pääyhteyksien liikennöitävyyttä ja turvallisuutta parannetaan 
kuljetusten ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta keskeisillä väylillä kul-
jetustarpeita vastaavasti siten, että ulkoiset yhteydet eivät muodosta estettä 
elinkeinoelämän sijoittumiselle tai toiminnalle alueella.  
 
Sisäisen liikenteen pääyhteyksin liikennöitävyyttä parannetaan elinkei-
noelämän kuljetusten, työssäkäynnin ja asiointiliikenteen sujuvuuden sekä 
joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta keskeisillä väylillä. Raskaan liiken-
teen aiheuttamia sujuvuus-, turvallisuus- ja ympäristöhaittoja vähennetään. 
Alemman tieverkon ympärivuotinen liikennöitävyys ja turvallisuus turvataan. 
Kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia parannetaan erityisesti taajamissa 
ja yleisellä tieverkolla turvallisuuden kannalta tarpeellisilla kohdilla.  
 
Vesiväyliä, rata- ja tieverkostoa sekä terminaalialueita kehitetään siten, että 
tavaraliikenteen kehittämiselle ei ole esteitä. Matkailu- ja lomaliikenteen 
seudulliset kehittämistarpeet otetaan huomioon. 
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Satamien, ratapihojen ja raja-asemien liikennejärjestelyjä sekä niiden yhte-
yksiä pääliikenneverkkoon ja teollisuuslaitoksiin kehitetään kuljetustarpeita 
vastaavalla tavalla. 
  
Eri liikennemuotojen kehittymisestä pitkällä aikavälillä on esitetty vakavasti 
otettavia kehityskuvia esimerkkinä vesiliikenteen mahdollisuudet maaliiken-
teeseen verrattuna. Kymenlaakson seutukaavan 2001 vahvistusvaiheessa 
liikenne- ja viestintäministeriö katsoi Kymijoen kanavan esittämiseltä puut-
tuvan valtion- ja kansantaloudelliset edellytykset. Eri liikennemuotojen pai-
notukset voivat kuitenkin muuttua paljon. Kymenlaakson aluerakenteessa 
tulee mahdollistaa kulku-urat Haminasta itään suuntautuvalle radalle sekä 
kanavalle Kuusankoskelta merelle. 
 
Joukkoliikenteessä tavoitteena on määritellä palvelutasotavoitteet ulkoisille 
yhteyksille, seudun sisäisen liikenteen yhteyksille ja eri alueille, parantaa 
joukkoliikenteen kilpailukykyä tärkeimmillä työmatka- ja asiointiliikenteen 
yhteyksillä, turvata sujuvat joukkoliikenteen yhteydet pääkaupunkiseudulle 
sekä Kotkan ja Kouvolan välillä. Joukkoliikennettä kehitetään siten, että se 
on todellinen vaihtoehto henkilöauton käytölle keskeisillä yhteysväleillä. 
Hyvän palvelutason alueilla joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen perus-
tuu ns. joukkoliikenteen laatukäytäviin. Haja-asutus- ja muilla vähäisen ky-
synnän alueilla joukkoliikennepalvelut perustuvat kutsu-/palveluliikenne-
ratkaisuihin. 
 
 
3.2.3 Tekninen huolto 
 
Energiahuolto 
Kymenlaaksoon on keskittynyt runsaasti energiaa käyttävää teollisuutta, 
mikä nostaa alueen energiaintensiteetin maan keskiarvoa huomattavasti 
korkeammalle. Kymenlaakson teollisen toiminnan käyttämistä polttoaineista 
merkittävin osuus on maakaasulla, jonka kulutus on noin 80 % teollisen 
toiminnan koko fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Fossiilisten poltto-
aineiden lisäksi teollisuuden energiantuotannossa käytetään lisäksi run-
saasti biopolttoaineita.  
 
Kymenlaakson koko sähköntuotanto oli 4 096 GWh vuonna 2004. Sähkön-
tuotanto on vähentynyt Mussalon voimalaitoksen sähköntuotannon laskusta 
johtuen. Sähköntuotannon omavaraisuusaste oli vuonna 2004 69 %.  
 
Kymenlaakson sähköä tuottavat voimalaitokset ovat Kotkassa Mussalon ja 
Hovinsaaren voimalaitokset, Kouvolassa Hinkkismäen voimalaitos sekä 
kemiallisen puunjalostusteollisuuden voimalaitokset. Kotkan Energia Oy:llä 
on Kotkan Hovinsaarella biovoimalaitos. UPM Oy:llä ja Kouvolan seudun 
Sähkö Oy:llä on Kuusankoskella yhteinen biovoimala. 
 
Kymenlaakson sähkönkulutus oli vuonna 2004 7 303 GWh. Teollisuuden 
osuus alueen koko sähköenergiankulutuksesta on noin 80 %. Teollisuuden 
suurin sähköenergian kuluttaja on kemiallinen puunjalostusteollisuus yli 90 
prosentin osuudella. 
 
Maakuntakaavan energiahuolto käsittää yhdyskuntien ja teollisuuden tarvit-
seman sähkön ja lämmön tuotannon edellyttämät tärkeimmät aluevarauk-
set sekä energian siirron vaatiman sähkönsiirtoverkon ja maakaasun run-
koputken linjaukset. Energiahuollon ratkaisut palvelevat sekä valtakunnalli-
sia että maakunnallisia energiahuollon tarpeita.  
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Valkmusan kansallispuiston ylittävät, jo seutukaavassa siirrettäväksi esite-
tyt sähkölinjat, ovat edelleen entisellä paikalla. 400 kV:n sähköverkon laa-
jentamisenn varaudutaan Elimäen Korian ja Orimattilan välillä sekä Kotkan 
Mussalon ja Kymin sähköaseman välillä. Uudet 400 kV:n voimajohdot tulee 
sijoittaa mahdollisuuksien mukaan nykyisten 110 kV:n linjojen maastokäy-
täviin. 
 
Maakaasuverkostoa täydennetään parhaillaan rakentamalla Lappeenranta-
Kouvola-Orimattila putkelle maakaasun rinnakkaisputki.  
 
Tuulivoimaan soveltuvia rannikkoalueita on kartoitettu Kymenlaakson ja Itä-
Uudenmaan liittojen teettämässä selvityksessä 2005. Selvityksen perus-
teella tuulivoimaan soveltuvia alueita maakunnallisesti merkittävässä mitta-
kaavassa on ainoastaan toisen kaavavaiheen alueella. Ensimmäisen kaa-
vavaiheen alueista tuulivoimaan soveltuu tietyin reunaehdoin Haminan Hil-
lon- Summan satama-alue ja Kotkan Mussalon satama-alue, jossa jo on 
kaksi tuulivoimayksikköä. Tuulivoiman käyttöönottoa molemmilla alueilla ra-
joittaa satamatoimintojen laajeneminen. Energiantuotannon merkittävyys 
kohteissa on heikko alueiden pinta-alallisen pienuuden vuoksi. 
 
Tavoitteet  
Maakuntakaavan maankäyttöratkaisuilla pyritään edistämään energian te-
hokasta käyttöä, vähentämään energiahuollon päästöjä sekä edistämään 
uusiutuvien energiavarojen hyödyntämistä. Nämä toimenpiteet edistävät 
sekä kansallisen energiastrategian että valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumista. 
 
Jätehuolto 
Kymenlaaksossa syntyi vuonna 2004 lähes 93 000 tonnia yhdyskuntajätet-
tä, josta Anjalankosken kaatopaikalle sijoitettiin noin 63 000 tonnia. Kymen-
laakson kuntien jätehuoltomääräyksissä edellytetään kotitalouksien lajitte-
levan hyötyjätteet ja ongelmajätteet erilleen sekajätteestä. Erikseen kerät-
täviä hyötyjätteitä ovat paperi, pahvi, metallit, energiajäte ja biojäte.  
 
Lähitulevaisuuden toimintojen ja palvelujen uusia täydentämistarpeita Anja-
lankosken Keltakankaan jätteenkäsittelyalueella ovat mm. paikallinen jäte-
vesien kierrättäminen ja puhdistaminen, kaatopaikkakaasun talteenotto ja 
hyödyntäminen, murskauspalvelujen kehittäminen, biojätteen (ja mahdolli-
sesti jätevesilietteen) käsittelymenetelmien kehittäminen sekä täyttöalueen 
järjestäminen erityisjätteille (asbesti, lehtotuhka).  
 
Kymenlaaksossa teollisuuden jätevolyymit ovat varsin suuret. Käytössä 
olevia teollisuuskaatopaikkoja on Kymenlaaksossa kuusi. Teollisuusjätteitä 
läjitettiin kaatopaikoille vuonna 2004 114 000 tonnia.  
 
Teollisuusjätteen kaatopaikoista kaksi, Kotkan Sunilan ja Haminan Sum-
man kaatopaikat, sijaitsee maakuntakaavan teollisuusalueella. Ahlström 
Oy:n nykyinen kaatopaikka sijaitsee taajamatoimintojen alueella ja Stora-
Enso Oy:n Anjalankosken kaatopaikka maa- ja metsätalousalueella. Taa-
jamatoimintojen alueella olevien kaatopaikkojen toiminta on jatkunut pit-
kään, mutta tulevaisuudessa toiminta tulee keskittää maakunnallisiin jät-
teenkäsittelykeskuksiin. 
 
Jätteenpoltto on lisääntynyt viime aikoina ja on todennäköistä, että poltto li-
sääntyy tulevaisuudessa. Vireillä on suunnitelmia rakentaa muutamia suu-
rehkoja jätteenpolttolaitoksia, joiden sijoittumisesta ja laajuudesta on 
epävarmuutta. 
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Tavoitteet 
Anjalankosken Keltakankaan jätteenkäsittelykeskusta (Ekopark) kehitetään 
kestävän kehityksen periaatteisiin rakentuvana alueena, josta tavoitellaan 
modernia jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen keskusta. Tavoitteena on palvella 
Kymenlaakson ohella jatkossa laajempia alueita valtakunnallisesti ja jopa 
kansainvälisesti. 
 
Ekoparkin lisäksi tarjotaan vaihtoehtoinen sijoituspaikka Kotkan Heinsuon 
alueella sijaitsevan vanhan, suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueel-
le, jossa on mahdollista jatkossa käsitellä teollisuusjätteiden lisäksi pilaan-
tuneita maita. 
 
Jätehuollon keskeisenä valtakunnallisena tavoitteena on jätemäärien edel-
leen vähentäminen, hyötykäytön lisääminen ja käsittelyn teknisen tason 
nostaminen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vuoden 2005 jälkeen 
käsittelemätöntä jätettä ei saa enää sijoittaa kaatopaikoille. Myös valtakun-
nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa korostetaan toisaalta jätteiden hyödyn-
tämistä ja toisaalta jätteiden käsittelyn alueellista ja valtakunnallista tarkoi-
tuksenmukaisuutta. 
 
 
Vesihuolto 
Tällä hetkellä Kymenlaaksossa suurimmat kaupungit ja kunnat käyttävät 
pohja/tekopohjavettä. Pintavettä käytetään vain Kuusankoskella. Kymen-
laakson vedenhankinta on keskittynyt Salpausselkä I:n alueelle. Yhdyskun-
tien vedenhankinnan turvaamiseksi pohjavesivarojen hyödyntämisessä siir-
rytään asteittain II-Salpausselälle (Kymenlaakson vedenhankinta Vuohijär-
ven Selänpään alueelle), missä veden laatu on erinomainen ja missä ve-
denhankintaa eivät ole uhkaamassa muut maankäyttöön liittyvät intressit. 
Nykyiset käytössä olevat pohjavesialueet ja vedenottamot jäävät aikaa 
myöten kriisiajan vedenhankintalähteiksi ja/tai puhdasta vettä tarvitsevan 
teollisuuden käyttöön. Kuntien vedenjakeluverkostoja yhdistetään toiminta-
varmuuden lisäämiseksi.  
 
Vedenhankinnan osalta maakuntakaavan tavoitteena on turvata riittävän ja 
hyvälaatuisen käyttöveden saanti sekä asutukselle että elinkeinoelämälle. 
Tulevaisuudessa vesihuollon on vastattava asutuksen sekä elinkeino- ja 
vapaa-ajantoimintojen tarpeita. 
 
Vesihuollon kehittämisen osalta tämä tarkoittaa seuraavien haasteiden ja 
päämäärien asettamista: 
- parannetaan kuluttajien mahdollisuuksia saada laadukkaita 
vesihuoltopalveluita kohtuullisin kustannuksin 
- parannetaan vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta ja yhdyskuntien talo-
usveden laatua edistämällä pohjavesivarojen hyödyntämistä, 
varavedenottamoiden rakentamista ja verkostojen yhdistämistä. 
- parannetaan vesihuoltolaitosten edellytyksiä huolehtia vesihuoltoverkosto-
jen, vedenkäsittelylaitosten sekä jätevedenpuhdistamoiden rakentamista ja 
ylläpitoa. 
- vähennetään yhdyskuntien jätevesien ympäristökuormitusta. 
- tuetaan asutuksen sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen vesihuollon 
kehittämistä haja-asutusalueilla. 
- edistetään taaja-asutusalueilla kiinteistökohtaisten vesihuoltolaitteistojen 
varassa olevien asuntojen liittämistä yhteisiin vesihuoltolaitoksiin. 
 
Yhdyskuntien jätevesien kokoamista suurempiin yksiköihin jatketaan mah-
dollisimman korkean puhdistustehon ja mahdollisimman vähäisten jäteve-
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sihaittojen saavuttamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa Kotkan Mussalon 
jätevedenpuhdistamolle on johdettu Pyhtään kunnan jätevedet. Kotkan Su-
nilan puhdistamon ja Anjalankosken kaupungin jätevedet johdetaan Mussa-
loon toisessa vaiheessa vuonna 2008.  Haminan kaupungin ja Virolahden 
kunnan jätevesien käsittely pyritään keskittämään Mussaloon vuonna 2010. 
Tämän jälkeen Kymijokivarresta ja rannikkoalueelta on poistunut yhteensä 
kahdeksan purkupaikkaa. 
 
Haja-asutusalueella tavoitteena on puhtaan talousveden turvaaminen koh-
tuullisin kustannuksin kaikille kiinteistöille niiden sijaintipaikasta riippumatta. 
Jätevesien osalta tavoitteena on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskel-
poiset jäteveden puhdistusmenetelmät, joiden avulla maaperän tai vesistön 
sietokyky ei ylity. 
 
 
3.2.4 Virkistys 
 
Maakunnan merkittävimpien virkistysarvojen suojelemiseksi osoitetaan yli-
kunnallisia virkistysalueita. Myös maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M ja 
MY –alueet) tarjoavat monin paikoin hyviä edellytyksiä virkistykselle. 
 
Maakuntakaavan laatimistyön lähtökohtana on ollut voimassa olevan seu-
tukaavan virkistysalueverkosto, jossa on merkitty yli sata virkistysaluetta. 
Niiden maankäyttö ja ympäristöllinen arvo vaihtelee paljon. Lähivirkis-
tysaluevarauksilla on metsiä, rantoja, peltoja, urheilupuistoja, golfkenttiä, 
kuntoratoja, puistoalueita, melu- ja näkösuojametsiä, viherkäyttäviä, uima-
rantoja sekä pienvenesatamia.  
 
Kymenlaaksossa puuttuu taho, joka hankkisi, kehittäisi tai ylläpitäisi keski-
tetysti maakunnallisia virkistyskohteita. Vastaavia hankintaorganisaatioita 
on toiminut Kymenlaakson naapurimaakunnissa yhdistys- tai säätiöperiaat-
teella 1990 luvulta lähtien. Osa Kymenlaakson kuntien ylläpitämistä virkis-
tysalueista palvelee kuitenkin paitsi lähiympäristön asukkaita myös maa-
kunnallisia virkistystarpeita. Taajamien maakunnallisesti merkittäviä virkis-
tysalueita sijaitsee mm. Itäisen Suomenlahden rannikolla ja Kymijoen ym-
päristössä. Alueiden virkistyskäytön kehittämisaste vaihtelee merkittävästi. 
 
Seutukaavan virkistysalueen tarkastelussa kävi ilmi, että osalla Kymen-
laakson virkistysalueista on myös luonnonsuojelullista arvoa. Lukuisia vir-
kistysalueita sijaitsee myös suojelukohteiden kuten Natura 2000 -
suojelualueiden tuntumassa ja ne luovat vihervyöhykettä tai viherkäytävää 
suojelualueen ympärille tai arvokohteiden välillä.  
 
Osalla Kymenlaakson virkistysalueista on luonnonsuojelullista arvoa. Lu-
kuisia virkistysalueita sijaitsee myös suojelukohteiden kuten Natura 2000 -
suojelualueiden tuntumassa ja ne luovat vihervyöhykettä tai viherkäytävää 
suojelualueen ympärille tai arvokohteiden välillä. Etelä-Kymenlaakson vir-
kistysalueilla on esimerkiksi runsaasti luonnontilaisia merenrantatyyppejä 
(merenrantaniittyjä, hiekkarantoja, kivikkorantoja jne.). Niiden merkitys 
maakunnan luonnon monimuotoisuudelle ja myös esim. luontomatkailulle 
on suuri.  
 
Vaikka osalla Kymenlaakson virkistysalueista on luonnonsuojelullisia arvo-
ja, ei virkistystoiminta uhkaa merkittävästi alueiden luontoarvoja. Myös Ky-
menlaakson kolmella kansallispuistolla ja muilla suojelualueilla on osittain 
merkittäväkin rooli maakunnan virkistysalueiden verkostossa. Suojelu- ja 
virkistyskäytön ristiriidat yritetään minimoida laatimalla kohteille hoito- ja 
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käyttösuunnitelmat. Maankäytön ohjausta tarvitaan erityisesti ranta-alueilla, 
jotka ovat virkistystoimintojen kannalta kaikkein keskeisimpiä alueita.  
 
Maakuntakaavan keskeinen tavoite on virkistykseen soveltuvien alueiden 
turvaaminen ja viheralueverkoston kehittäminen. Tarkoitus on luoda pohjaa 
virkistys- maisema- ja ympäristöarvoiltaan vetovoimaisten alueiden säilyt-
tämiselle, verkostoimiselle ja yhtenäiselle kehittämiselle. Lisäksi on tavoit-
teena rakentaa pohjaa virkistysreittien sekä viher-, ulkoilu- ja maisemakäy-
tävien luomiselle.  
 
Virkistysalueet toimivat yhdessä maa- ja metsävaltaisten alueiden kanssa 
monin paikoin taajamien rakenteellisina rajoina. Tavoitteena on edistää taa-
jamien eheyttää ja virkistykselle sopivien alueiden hyvää saavutettavuus 
asuinpaikkojen välittömässä lähiympäristössä. 
 
Virkistysalueet luovat pohjaa virkistysreittien sekä viher-, ulkoilu- ja maise-
makäytävien luomiselle. Virkistysalueiden avulla luodaan viheryhteyksiä 
taajamista luontoon ja tuetaan erityisesti taajamien ulkopuolella luontoalu-
eiden yhtenäisyyttä. Maakuntakaavan virkistysalueiden verkosto tukee 
esimerkiksi ulkoilureittien, kaukovaellusreittien sekä melontareittien ja 
moottorikelkkailu- uraston toteuttamista. Alueet palvelevat paitsi Kymen-
laakson asukkaita myös matkailutoimintaa ja korostavat maakunnan ima-
goa houkuttelevana ja viihtyisänä asuin- ja toimintaympäristönä.  
 
Tavoitteena virkistykseen soveltuvien alueiden turvaaminen ja viheralue-
verkoston kehittäminen 
Maakuntakaavan tavoitteena on luoda pohjaa virkistys- maisema- ja ympä-
ristöarvoiltaan vetovoimaisten alueiden verkostoimiselle ja yhtenäiselle ke-
hittämiselle.  
Ranta-alueiden tärkeys virkistystoiminnoille ja toisaalta yleinen vapaiden 
ranta-alueiden väheneminen ja eräin paikoin rantojen täydellinen sulkeutu-
minen rakentamisen vuoksi nostavat rantojen käytön ohjaamisen maakun-
takaavan kysymykseksi. Erityishuomiota on kiinnitetty Itäisen Suomenlah-
den rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen sekä Kymijoen luonto- ja kulttuuri-
historia-alueeseen. Em. arvoalueet rajoittuvat Kymenlaakson keskeisiin 
taajamiin, ja niiden merkitys on sekä virkistyksen että myös luonnonsuoje-
lun, matkailun ja elinympäristön laadun kannalta keskeinen. 
 
Rannikkovyöhykkeellä on tavoitteena kehittää selkeitä virkistys- ja viher-
väyliä. Virkistysalueet sekä MY- alueet osoittavat rajauksen rakennettujen 
ja rakentamatta jätettävien alueiden välillä ja luovat säännöllisin välein ra-
kenteellisia ja yhtenäisiä vihervyöhykkeitä mereltä sisämaahan.  
 
Virkistys- tai MY- aluevarauksia yritetään sijoittaa Natura-alueiden lähelle 
tai niiden ympärille. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksien mukaan myös 
rakenteellisia vyöhykkeitä Natura 2000 -kohteiden ympärille sekä tarjota 
mahdollisuuksia ohjata virkistyksen ja ulkoilun kävijävirtoja herkkien Natura 
2000- kohteiden ulkopuolelle. Lisäksi on yritetty verkostoida arvo-alueita 
keskenään, edistää luontoalueiden yhtenäisyyttä ja luoda viherväyliä esi-
merkiksi taajamista niiden ulkopuolisiin arvokkaisiin ja laajoihin luontoaluei-
siin. 
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3.2.5 Luonnonympäristö ja luonnonsuojelu 
 
Luonnonympäristö 
Kymenlaakso on maan tiheimmin asuttuja maakuntia ja se on kaupungistu-
nut useimpia muita maakuntia selvemmin. Teollisuus, satamat ja itärajan 
läheisyys ovat Kymenlaaksolle tunnusomaisia piirteitä. Siitä huolimatta on 
maakunnassa säilynyt myös monipuolinen luonto. Pohjois- Kymenlaakson 
järviluonto, Kymijoki, Etelä-Kymenlaakson suot, merialue saaristoineen se-
kä rakennettu kulttuuriympäristö kuvastavat maakunnan monipuolisuutta ja 
ympäristön rikkautta. Kymenlaaksossa sijaitsee kolme kansallispuistoa. Ne 
suojelevat erityisesti Kymenlaakson arvokasta saaristo-, suo- ja järviseudun 
erämaaluontoa. 
 
Kymenlaakso on Suomen itäisin rannikkomaakunta ulottuen Suomenlah-
delta Järvi- Suomeen asti. Pohjois-eteläsuunnassa Kymenlaakson suurin 
ulottuvuus on noin 120 km, itä-länsiakselilla noin 90 km. Suhteellisen pie-
nestä koostaan huolimatta voidaan Kymenlaakson maakunnassa erottaa 
toisistaan selkeästi eroavia maisema-alueita (kartta: Kymenlaakson mai-
sema-alueet). Tästä syystä Kymenlaaksoa onkin kutsuttu Suomeksi pie-
noiskoossa. Meri, Kymijoki ja Salpausselät jakavat alueen saaristo- ja ran-
nikkoalueeseen, itäiseen karuun mäkimaahan, läntiseen savikkolaakioon 
sekä pohjoiseen erämaa- ja järvialueeseen.  
 
Kymenlaakson kallioperä koostuu pääosin graniiteista. Rapakivi on Kymen-
laakson yleisin kivilaji. Puolet ns. Viipurin massiivin rapakivigraniitista sijait-
see Kymenlaakson alueella. Rapakivi on tästä syystä valittu myös alueen 
maakuntakiveksi. Kallioperä on hapanta ja maaperä on vähäravinteista.  
 
Huomattavimmat geomorfologiset muodostumat ovat I ja II Salpausselkä. 
Salpausselkien eteläpuolella kallioperää peittävät lännessä savikot ja idäs-
sä moreeni. Myös Salpausselkien pohjoispuolella moreeni on hallitseva 
maalaji. Erityisesti Pohjois-Kymenlaaksossa esiintyy monin paikoin laajoja 
ja maisemallisestikin merkittäviä harjuja. Kymenlaakson kokonaisharjualak-
si on arvioitu kymmenen prosenttia maapinta-alasta. Monin paikoin ja eri-
tyisesti maakunnan eteläpuolella, siirtolohkareiden koko ja suuri määrä on 
silmiin pistävää. 
 
Metsäkasvillisuus peittää noin 65 % Kymenlaakson maapinta-alasta. Suot 
ja pellot kattavat kumpikin noin 15 % ja rakennettu ympäristö yli 10 % maa-
kunnan kokonaispinta-alasta. Myös vesien pinta-ala on merkittävä; lähes 
500 km2 Kymenlaakson alueesta on veden peittämää. Suomenlahti saaris-
toineen, Kymijoki sekä Pohjois-Kymenlaakson järviseutu kuuluvat myös 
maakunnan tunnetuimpiin luontomatkailukohteisiin.  
 
Varsinaisia erämaa-alueita ei ole säilynyt ja ihmisten vaikutus on selvästi 
havaittavissa koko maakunnassa. Kymenlaaksossa tavataan kuitenkin vielä 
laajoja yhtenäisiä luontoalueita (liitteet 9 ja 10). Ihmisten vaikutus ympäris-
töön ei myöskään ole aina ollut vain kielteinen. Monissa kulttuuriympäris-
töissä ja jopa isoilla taajama-alueilla tavataan paikoittain merkittäviäkin 
luontoarvoja harvinaisine lajeineen.  
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Luonnonsuojelu 
Noin 9 000 ha, eli noin 2,2 % Kymenlaakson kokonaispinta-alasta on valti-
on suojeluohjelmien piirissä. Kaikkien suojelualueiden kokonaispinta-ala 
(suojeluohjelmien suojelualueet, yksityiset suojelualueet, valtion suojelu-
alueet ja kansallispuistot) on noin 15 000 ha, eli 2,4 % kokonaispinta-
alasta. Natura 2000 -verkostoon kuuluu noin 17 500 ha Kymenlaaksosta  
eli 3,1 %. pinta-alasta (Itäisen Suomenlahden kansallispuiston vesialueita 
ei ole huomioitu em. laskelmissa).  
 
Suojelualueiden määrä ja pinta ala on viime vuosikymmen aikana kasvanut 
merkittävästi. Noin 15 vuotta sitten suojelualueiden osuus kokonaispinta-
alasta oli vielä alle prosentin. Merkittävimmät edistykset luonnonsuojelun 
kannalta ovat Valkmusan kansallispuiston perustaminen 1996, Repoveden 
kansallispuiston perustaminen 2003 sekä Natura 2000 -verkoston 
toteuttaminen. 
 
Vaikka luonnonsuojelualueiden pinta- ala on noussut, uhanalaisten lajien ti-
la ei ole merkittävästi parantunut. Kaakkois-Suomessa esiintyy yli 400 lajia, 
jotka on vuoden 1997 luonnonsuojeluasetuksessa määritelty maassamme 
uhanalaisiksi. Kaikkiaan tuolloin maamme lajeista määriteltiin uhanalaisiksi 
1300 lajia. Monet uhanalaiset lajit elävät harvinaistuneissa elinympäristöis-
sä, esimerkiksi vanhoissa metsissä tai kulttuuriympäristöissä kuten perin-
nebiotoopeilla.  
 
Kymenlaakson taajamissa tavataan merkittäviä luonnonarvoja. Taajamien 
luonnon monimuotoisuuden keskukset sijaitsevat sekä alkuperäisluonnon 
elinympäristöissä sekä kulttuuriympäristöissä. Esimerkkejä monipuolisista 
elinympäristöistä uhanalaisine kasveineen ja hyönteisineen ovat mm linnoi-
tukset, satama-alueet ja liikenneväylät. 
 
Tavoitteena maakunnan luonnonperinnön vaaliminen 
Vaihemaakuntakaavan keskeinen tavoite on maakunnan luonnonperinnön 
vaaliminen. Päämääränä on ollut edistää elollisen ja elottoman luonnon 
kannalta arvokkaiden alueiden monimuotoisuuden säilymistä ja yhtenäisten 
luontoalueiden pirstoutumisen estämistä. Kymenlaakson taajamissa sijait-
see lukuisia arvokkaita luontokohteita. Kaavaratkaisujen arvioinnissa kes-
keinen tavoite on lieventää mahdollisia kielteisiä vaikutuksia kohteiden 
luontoarvoihin sijoittamalla esimerkiksi virkistysalueita tai maa- ja metsäta-
lousvaltaisia alueita arvoalueen ja muiden toimintojen väliin. Lisäksi on ta-
voitteena ollut etsiä toisiaan tukevia yhtymäkohtia luonnonsuojelun, mai-
semasuojelun, matkailun ja virkistyskäytön osalta. Kaupunkiekologisia nä-
kökohtia on huomioitu tutkimalla rakennettujen alueiden ympäristön tilaa. 
Maankäyttöratkaisujen vaikutukset Natura 2000 kohteisiin on selvitetty eril-
lisselvityksessä.  
 
Kaava-alueella sijaitse yksi "erityistä suojelua vaativa vesistö" (Kivijärven 
reitti, Valkeala; ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston mietintö 
1992) . Kohteen luonto- ja virkistysarvot huomioidaan osoittamalla alueen 
ympäristöön virkistysalueita. Virkistysaluevaraukset mahdollistavat vesistöä 
suojaavan vyöhykkeen muodostamisen. 
 
 
3.2.6 Ympäristön tila  
 
Teollinen toiminta on muuttanut huomattavasti Kymenlaakson ympäristöä. 
Vesistöjen äärelle on keskittynyt kolmannes Suomen puunjalostusteollisuu-
desta ja runsaasti sitä palvelevaa kemianteollisuutta. Kymijoen pohjasedi-
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menttien myrkkypitoisuudet ovat edelleen korkeita, ja sedimenttien tilaa tu-
lee tarkkailla jatkuvasti. Myös saastuneita maa-alueita tulee lähivuosina 
kunnostaa monin paikoin.  
 
Kymenlaaksossa on erityisesti varauduttava mahdollisiin ympäristöriskei-
hin. Kymenlaakson taajamissa sijaitsee 14 Seveso-direktiiviin mukaista 
kohdetta, ''Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaa laitosta'' (Seveso II-
direktiivin mukaiset alueet liite 14). Lisäksi sijainti EU:n ja Venäjän rajalla 
tuo mukanaan omat erityispiirteensä. Kuljetukset ja sitä kautta liikenteen 
päästöt ja onnettomuusriskit ovat yhä kasvussa. Itämeren kemikaali- ja eri-
tyisesti öljykuljetukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kasvava liikenne 
on myös keskeinen meluhaittoja aiheuttava tekijä (Kymenlaakson hiljaiset 
alueet liite 11). 
 
Yhdyskunnat sekä maa- ja metsätalous kuormittavat ympäristöä. Keskei-
seksi ongelmaksi nousee vesistöjen rehevöityminen. Rehevöityminen hei-
jastuu mm runsaana levien esiintymisenä. Erityisenä ongelmana ovat myr-
kylliset sinilevälautat. Nevajoen ja Pietarin suurkaupungin laaja kuormitus 
vaikuttaa koko Suomenlahden tilaan, ja sillä on luonnollisesti selviä vaiku-
tuksia myös Kaakkois-Suomen rannikkovesien rehevöitymiseen erityisesti 
ulko- ja välisaaristossa. 
 
Runsaan liikenteen ja teollisuustoiminnan vuoksi monet Kymenlaakson 
asukkaat altistuvat haju- ja meluhaitoille. Myös mahdollisen ilmastonmuu-
toksen uhkiin tulee varautua: Kymenlaakson rannikolla ja Kymijoen rannoil-
la on mm. tulva-arkoja teollisuus- ja asuinalueita. 
 
Moniin em. mainittuihin ja jo olemassa oleviin ongelmiin ja kielteisiin vaiku-
tuksiin ei voi vaikuttaa suoraan maakuntakaavan keinoin. Maakuntakaavan 
tavoitteena on kuitenkin huomioida ja tunnistaa ympäristöpaineita ja riskejä 
ja ehkäistä mahdollisuuksien mukaan taajamiin kohdistuvia uusia ympäris-
tö- ja terveyshaittoja. Keskeinen haaste on kasvavien logistiikkatoimintojen 
sekä asumisviihtyvyyden ja siihen liittyvien terveys- ja turvallisuusvaatimus-
ten yhteensovittaminen. 
 
 
3.2.7 Luonnonvarat ja niiden käyttö 
 
Metsävarat 
Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toimialueen, johon kuuluvat Etelä-
Karjala ja Kymenlaakso, pinta-alasta on metsätalouden maata 811 700 ha.  
Puuston kokonaiskuutiomäärä on 116,8 milj.m3 ja 150 m3 hehtaaria kohti. 
Metsäntutkimuslaitoksen arvioimat kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 4,9 
milj. m3 vuodessa, jota vastaava kokonaispoistuma on 5,7 milj. m3 /v. Käy-
tännössä hakkuut ovat jääneet viime vuosina alle mahdollisuuksien ja ko-
konaispoistuma on ollut 4,5-4,7 milj. m3/v. 
 
Toistaiseksi ei metsäohjelman tietoja ole tarkennettu kunta- ja maakuntata-
solle, mutta suuntaa-antavat Kymenlaakson luvut saadaan tarkemman tie-
don puuttuessa suhdeluvuilla 40 (Kymenlaakso) ja 60 (Etelä-Karjala). 
Kymenlaakson metsävarojen tunnusluvut: 
- metsätalousmaan pinta-ala 371 000 ha 
- kokonaispuusto 49 milj. m3 (137 m3/ha), josta kuusta 46 %, mäntyä 40 % 
ja lehtipuuta 14 % 
- kestäviä hakkuumahdollisuuksia vastaava kokonaispoistuma-arvio 2,3 
milj. m3/v 
- toteutunut kokonaispoistuma 1,9 milj. m3/v 
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Kokonaispoistuma ja hakkuumahdollisuudet ovat pysyneet korkeina voi-
makkaista viime vuosien hakkuista huolimatta, koska hyvän metsänhoidon 
johdosta puusto on hyvässä kasvukunnossa. 
 
Kaakkois-Suomen alueella metsistä omistavat yksityiset henkilöt ja yhteisöt 
84%, metsäteollisuusyhtiöt 13% ja valtio 3%. Yksityisiä yli 4 ha:n metsätilo-
ja on 22 000 kpl ja niiden keskipinta-ala on hieman vajaa 30 ha. Yksityisen 
metsäomistuksen rakenne muuttuu voimakkaasti ja maanviljelijät omistavat 
enää vain 1/3:n metsätiloista.   
Kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus käyttää Kaakkois-Suomen met-
säkeskuksen toimialueella puuta n. 20 milj. m³, josta vain viidesosa tulee 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelta. Kymenlaakson metsien puuntuo-
tanto vastaa siten vain pientä osaa raaka-ainetarpeesta ja puuta tuodaan 
runsaasti muualta alueen teollisuuden tarvetta vastaamaan. Puuntuonti ul-
komailta (etupäässä Venäjältä) on viime aikoina ollut n. 6-7 milj. m3 vuo-
dessa koko Kaakkois-Suomen alueelle.  
Puuntuotannossa on 97 % metsäalasta, muu osa metsäalasta on joko rajoi-
tetussa puuntuotannossa tai kokonaan sen ulkopuolella. Uudet metsälait 
ovat tuoneet metsätalouteen ja metsänomistajille luonnonhoitomahdolli-
suuksia ja -velvoitteita. 
 (Lähde: TE- keskuksen maaseutusuunnitelma 2000- 2006 ja Kaakkois-
Suomen metsäkeskus) 
 
 
 
Kiviainekset ja pohjavesi 
Osana Kymenlaakson POSKI- projektia tehtiin kiviainesten ja vedenkulu-
tusennusteet vuoteen 2030 asti. 
 
Tutkimusten perusteella Kymenlaaksossa on 76 vedenhankintaa varten 
tärkeää pohjavesialuetta (luokka I) ja 75 vedenhankintaan soveltuvaa aluet-
ta (luokka II). Tutkimusalueen hiekka- ja soravarat ovat pohjavesipintaan 
arvioituna 2001 milj. m3 ja tutkimuksessa inventoitujen kalliokiviainesten 
kokonaismäärä on maanpinnan 0-tasoon arvioituna 698,9 milj. m3. 
Kiviaineksista on maa-aineksenottoon soveltuvilla alueilla yhteensä 59 milj. 
m3 sora- ja hiekkavaroja sekä 232 milj. m3 kallioperän kiviainesvaroja. Näi-
den ajallinen riittävyys keskimääräisellä kulutuksella (0,76 milj. m3/a) on 
laskennallisesti noin 382 vuotta. 
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Kymenlaakson maakuntasuunnitelman 2005- 2015 ja maakuntakaavan vä-
estöennusteessa varaudutaan 197 500 asukasmäärään vuonna 2030. Tällä 
perusteella laskien saadaan Kymenlaakson vedenkulutusennusteeksi 
42875 m3/d. 
 
Turve 
Turvetta käytetään Suomessa sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 
usein yhdessä puupolttoaineiden kanssa. Vuotuinen energiaturvetuotanto 
on noin 20-25 miljoonaa kuutiometriä. Turvetta tuotetaan kesällä, ja siihen 
vaikuttaa muun muassa sateisuus. Suomessa tuotetaan pääasiassa jyrsin-
turvetta ja jonkin verran palaturvetta energiakäyttöön. Myös kasvuturvetta 
tuotetaan 1-2 miljoonaa kuutiota vuodessa sekä vientiin että kotimaan käyt-
töön. Turvetuotannossa on vuosittain noin 50 000 hehtaaria suota. Samalla 
alueella voidaan tuottaa turvetta 15- 20 vuotta. Geologian tutkimuskeskuk-
sen eräänä tehtävänä on kartoittaa soiden turve-esiintymiä ja niiden laatua. 
GTK: n arvion mukaan Suomen tuotantokelpoiset turvevarat ovat noin 700 
000–800 000 hehtaaria.  
 
Kotimaisuus ja siihen liittyvä energian saannin varmuus sekä työllisyys eri-
tyisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa ovat olleet turpeen energiakäytön tukemi-
sen tärkeimmät perusteet. Päästökauppa tulee vaikuttamaan myös turpeen 
kilpailukykyisyyteen polttoaineena. 
 
Kymenlaakson seutukaavassa turvetuotantoon varatut suoalueet perustu-
vat geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1981- 85 Kymenlaakson turveva-
roja koskeviin tutkimuksiin ja ovat huomattavalta osalta jo ojitettuja alueita.   
Tämän vaihemaakuntakaavan alueelle ei ulotu merkittäviä turvesoita.  
Maakuntakaavan II vaiheessa suoluonnon hyväksikäyttö tutkitaan sekä tur-
vetuotannon että luonnonsuojelun ja moninaiskäytön kannalta. 
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3.2.8 Kulttuuriympäristö 
 
Kymenlaaksossa on luonnonympäristöltään toisistaan voimakkaasti poik-
keavia alueita. Luonnon tarjoamat erilaiset edellytykset ovat muokanneet 
ihmisen elinkeinoelämää, joka on luonut toisistaan poikkeavia kulttuuriym-
päristöjä. Maisemallisesti voidaan eritellä ainakin seuraavat: Järvisuomen 
alue, rannikkomaa ja Suomenlahden rannikko ja saaristo. Pohjois-etelä 
suunnassa virtaava Kymijoki ja Itä – länsi suunnassa kulkevat Salpausse-
län harjumuodostuma ja poikittaisharjut. Maisematyyppeinä nämä eroavat 
toisistaan ja ovat heijastuneet elinkeinoelämään luontonsa antamien edelly-
tysten kautta.  
 
Rakennetun kulttuuriympäristön keskeisiä teemoja Kymenlaaksossa ovat:: 
 
Esihistoriaan kuuluvat ympäristöt 
Kiinteiden muinaisjäännösten löydökset Kymenlaaksossa sijoittuvat suurel-
ta osin viljeltyjen jokilaaksojen alueille. Suuri osa käytettävissä olevista sel-
vityksistä on tehty jo 1960- ja 70- luvuilla eivätkä ne dokumentoinnin tark-
kuudessa tai tutkittujen alueiden kattavuudessa vastaa nykyisin selvityksiltä 
edellytettävää tasoa.  
 
Kirkonkyläympäristöt ja kirkkoympäristöt 
Kymenlaaksossa on 15 kirkkolailla suojeltua kohdetta. Niihin liittyvät van-
himmat säilyneet kirkonkyläympäristöt ovat Pyhtään, Elimäen ja Iitin kirkko-
jen ympärillä. Niissä kirkon asema on säilynyt edelleen keskeisenä ja ym-
päristö muutoksista huolimatta suhteellisen ehjänä. Useassa tapauksessa 
kuntakeskuksen painopiste on siirtynyt kirkon ympäristöstä hallinnolliseen 
tai kaupalliseen alueeseen ja kirkkoympäristöt ovat jääneet arkipäivän ym-
päristöistä sivuun.   
 
Vanhat tielinjat ja rautatiet 
Kymenlaakso on vilkasta liikenteellistä vuorovaikutusaluetta. Maakunnan 
kautta liikenne idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä on ollut oleel-
linen osa sen historiaa (myös esihistoriaa). Nykyinen logistiikka ja Kymen-
laakson identiteettitekijöihin kuuluva dynamiikka voidaan nähdä tässä histo-
riallisessa kentässä. 
 
Teollisuusalueet, niiden rakennukset ja asuntoalueet 
Teollisuus on luonut asutusalueita eri aikoina. Niihin liittyvät sosiaalisen 
elämän ilmentymät (koulu, kaupat, kokoontumispaikat, sosiaalinen kerros-
tuneisuus jne.). Erityisen tärkeää on havaita asutusalueina pientaloalueet 
1800-luvun lopulta ennen kerrostaloasumisen kautta. Myös varhaiset ker-
rostaloalueiden piirteet Kymenlaaksossa ovat tärkeitä.  
 
Sotahistorialliset ympäristöt, rajat 
Kymenlaaksolle on leimallista myös idän ja lännen välinen rajankäynti, joka 
liittyy koko valtakuntamme historiaan. Tällä on ollut huomattava ympäristöä 
muokkaavat tekijä, jonka arvot ovat merkittäviä. 
Sotahistoriaan kuuluvat useat linnoitukset, linnakkeet, rajakivet yms. kuten 
sotatiet. Nämä merkitään kaavoituksessa usein muinaismuistolain nojalla 
suojelluiksi. 
Sotilasarkkitehtuurilla on erityisen merkittävä sija Kymenlaaksossa. Tämä 
kerrostuma liittyy valtakunnalliseen kehitykseen ja on keskeistä kulttuuripe-
rintöä. Sotilastoimintaan liittyvät rakennukset suojellaan tarvittaessa, joko 
rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla. 
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Kartanoympäristöt 
Rajankäynnit heijastavat vielä nykyisinkin lännen ja idän kulttuurien eroa. 
Kymenlaaksoon sijoittuu esim. mielenkiintoisena piirteenä kustavilaisuuden 
itäisimmät esimerkit, kuten Anjalan kirkon interiööri ja Anjalan kartano. Pie-
tarin suunnasta tulevia piirteitä edustavat mm. Harjun kartano Virolahdella 
tai Moision kartano Elimäellä. Kartanoympäristöt näkyvät usein laaja-
alaisesti kulttuurimaisemassa. Ympäristöt sisältävät erittäin arvokasta ra-
kennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. 
 
1900-luvun arkkitehtuuri 
Ilmentyy monella tavalla, mutta liittyy hyvin olennaisesti myös teollisuuden 
vaikutukseen ja teollisuusympäristöihin. Alvar Aallon Sunilan tehtaat asun-
toalueineen, Inkeroisten tehdasalueet, Anjalan paperitehdas ja monet yksit-
täiset rakennukset, rakenteet ja asemakaavat ovat erityisen tärkeitä. 1900-
luvun arkkitehtien suunnitelmia on toteutettu useissa teollisuusympäristöis-
sä. Moderniin arkkitehtuurin esimerkkejä on myös kaupunkien keskustoissa 
mm. Kotkassa ja Kouvolassa. 
 
Rannikon rakennusperinne 
Itäisen Suomenlahden saaristokylät, elinkeinot ja merenkulku ovat keskeis-
tä Kymenlaakson kulttuuriperintöä. 
 
 
3.2.9 Asumisen muutos 
 
Asumisen muutoksien vuoksi taajamien laajennuspainetta on myös kunnis-
sa joissa väestönkehitys on lievästi negatiivista. 
Henkeä kohden käytettävissä oleva asuinpinta-ala on Suomessa pienempi 
kuin muissa Euroopan maissa. Asumisväljyyden kasvattaminen on yleisesti 
hyväksyttyä kehitystä joka aiheuttaa pinta-alallista rakentamispainetta.  
Perhekoon pienentyminen ja yksinelävien määrän lisääntyminen lisää 
asuntojen määrällistä tarvetta. 
Asuntokannan normaali ikääntyminen ja vastaamattomuus asumisen ny-
kyisiin ihanteisiin aiheuttaa asuntokannan uusimistarvetta. Uudisrakentami-
sen tulisi ensisijaisesti olla täydentävää tai korvaavaa, mutta tonttikysynnän 
kohdistuminen uusiin alueisiin vähentää täydentämisrakentamisen määrää. 
 
Tavoitteena on mahdollistaa asuntokannan uusiutuminen kestävästi taaja-
mien yhteydessä, olemassa oleviin palveluihin ja infrastruktuuriin tukeu-
tuen. Laajenemisen sijasta täydentävä rakentaminen on tavoiteltavaa. Sekä 
asuinalueiden että kuntakeskusten ympäristöjen parantamiseksi tulee 
suunnittelun laatuun ja rakentamisen ohjaukseen ja valvontaan panostaa 
nykyistä enemmän. 
 
 
 
3.3 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
 
MRL 5 §:ssä esitetään kaikille kaavamuodoille yhteiset alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteet.  Kaikkea alueiden käytön suunnittelua koskee vel-
voite huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon otta-
misesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 
 
Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joihin 
MRL:ssa viitataan, on ryhmitelty asiasisällön perusteella kokonaisuuksiin, 
joista seuraavat koskevat Kymenlaaksoa: 
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Toimiva aluerakenne 
Edellyttää tavoitteena mm. maakuntakeskusten sekä kaupunkiseutujen ja 
maaseudun keskusten muodostaman verkoston kehittämistä sekä ylimaa-
kunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toteuttamismahdollisuuksien selvittä-
mistä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös raja-alueiden sekä rajaval-
vonnan ja maanpuolustuksen aluetarpeet. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Tätä vaihemaakuntakaavaa koskee erityisesti yleistavoite: "Elinympäristö-
jen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Taajamia eheytettäes-
sä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään si-
ten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien savutettavissa."  
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä erityistavoitteet konkretisoivat eheyt-
tämisen vaatimia lähtökohtia, mm. kaupunkiseuduilla palvelujen saatavuut-
ta edistävän keskusjärjestelmän ja palveluverkon selvittäminen.  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
”Alueidenkäytöllä tulee edistää kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennus-
perinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.” Luon-
non kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymis-
tä tulee edistää. Luonnon virkistyskäyttöä tulee edistää ekologisesti kestä-
västi ja suojeluarvoja vaarantamatta. Luonnonvarojen hyödyntämisessä tu-
lee ottaa huomioon myös tulevien sukupolvien mahdollisuus luonnonvaro-
jen käyttöön. 
 
Toimivat yhteysverkostot 
Kymenlaaksoa koskevat mm. ”Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettä-
vä mahdollisuus toteuttaa … moottoriväylä välillä Turku-Helsinki-Vaalimaa 
ja muita valtakunnallisesti merkittäviä väyliä. Alueidenkäytön suunnittelussa 
on lisäksi turvattava vesiliikenteen yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistös-
tä Suomenlahteen.” ”Maakuntakaavoituksessa on varauduttava kaukokul-
jettamiseen tarvittaviin maakaasu- ja öljyputkien linjauksiin Venäjältä siten, 
että niiden toteuttamismahdollisuudet turvataan.” 
 
 
3.4 MAAKUNTASUUNNITELMAN TAVOITTEET 
 
Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoitelta-
va kehitys vuosille 2005-2015. Maakuntakaavan pohjana käytetyssä, syk-
syllä 2005 maakuntahallituksen hyväksymässä maakuntasuunnitelman eh-
dotuksessa jaettiin maakunnan kehittämistyö neljään painopistealueeseen.  
 
Yritystoiminta 
Vahvojen toimialojen toimintaedellytykset tulee turvata ja tulee hyödyntää 
maakunnan keskeinen liikenteellinen asema EU:n ja Venäjän rajalla. 
 
Osaaminen 
Korkeakouluyksiköiden ja toisen asteen oppilaitosten verkostoitumisella tu-
lee mahdollistaa yritystoiminnan tarpeita palvelevan opetuksen saaminen ja 
kansainvälistä tasoa oleva yritystoimintaa tukeva tutkimus. 
 
Palvelurakenteet 
Selvitetään miten palveluiden laatua ja saatavuutta voidaan seutukunnalli-
sella tai maakunnallisella keskittämisellä varmistaa ja mitkä palvelut sovel-
tuvat kunnallisella tasolla järjestettäviksi. 
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Aluerakenne 
Rakenteellisen ratkaisun tulee tukea laadukkaan asumis- ja elinympäristön 
muodostumista sekä arvokkaan luonnonympäristön säilymistä samalla kun 
monipuolisen elinkeinotoiminnan asettamiin vaatimuksiin alueidenkäytössä 
ja infrastruktuurissa vastataan. 
 
 
3.5 VAIHTOEHDOT 
 
Maakuntasuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkasteltiin kaavatyötä var-
ten erilaisten väestönkehityksen suuntien vaikutusta taajamarakenteeseen. 
Selostuksen liitteissä 1-5 on esitelty Etelä-Suomen liittouman Visio 2030 ja 
se lähtökohtana tehdyt vaihtoehdot Kymenlaakson aluerakenteesta. 
 
Väestönkehitystä arvioitiin kolmen kärjistetyn tulevaisuuskuvan pohjalta: 
 
Taantuva rakenne 
Muuttunut tilanne Venäjällä on johtanut kulttuuristen ja kauppasuhteiden ra-
joittumiseen, Venäjä ei enää ole houkutteleva kumppani. Rajan sulkeutu-
minen kasvattaa mielikuvaa Kymenlaaksosta syrjäseutuna ja heikentää yri-
tysten kiinnostusta sijoittua Kymenlaaksoon. Paikallinen talous taantuu ta-
loudellisen aktiivisuuden suuntautuessa muualle. Poismuuton aiheuttama 
väestön väheneminen vaikeuttaa palvelujen ylläpitoa. Julkisen liikenteen 
edelleen heiketessä asuminen maaseudulla ja maaseututaajamissa vaikeu-
tuu, asuminen niissä vaatii oman auton käyttöä. Palvelut heikkenevät myös 
alueen suurimmissa keskuksissa. Myös ympäristön laatu heikkenee, kun 
hoito resurssien vähenemisen vuoksi lyödään laimin. 
Väestö vähenee 200 henkeä vuodessa. 
 
Pienen hajautuvan kasvun rakenne 
Väestön kasvu on minimaalista. Alueen suurimmat taajamat kilpailevat 
keskenään, pystyvät ylläpitämään palveluja ja hoitamaan ympäristöä, mutta 
pienemmät taajamat lähiöityvät sanan negatiivisessa merkityksessä.  
Pohjoisen vanhat maaseututaajamat levittäytyvät uusina omakotialueina ja 
rannikon kunnat avaavat merenrantaan kilvan uusia rakentamisalueita 
asukkaiden houkuttelemiseksi. Rakenne leviää ja vapaa-alueet vähenevät 
keskustojen ulkopuolellakin. Joukkoliikenteelle olisi tarvetta, mutta raken-
teen hajanaisuuden vuoksi taloudellisesti kannattavaa reitistöä ei muodos-
tu. Henkilöautoliikenteen kasvu ruuhkauttaa väyliä ja pysäköintialueiden 
hallitsematon kasvu keskustoissa heikentää niiden laatua asuinympäristö-
nä. Väestö kasvaa 200 henkeä vuodessa. 
 
Suuren keskittyvän kasvun rakenne 
Matkustusajan radikaali lyheneminen Helsinkiin ja Pietariin sekä Venäjän 
vakaa demokraattinen yhteiskuntakehitys on antanut voimakkaan kas-
vusykäyksen Kymenlaakson väestönkehitykselle. Maakuntakeskusten 
Kouvolan ja Kotkan kasvu on voimakkainta niiden ollessa liikenteellisiä 
solmukohtia. Niiden ja lähimpien ympärystaajamien välit rakentuvat um-
peen ja rakenne kurottelee tärkeimpien liikenneväylien mukaisesti laajem-
malle. Rakenteen ohjattu tiivistyminen mahdollistaa kannattavan joukkolii-
kenteen. Maakuntakeskusten voimakas kasvu ja niiden luonteen muuttumi-
nen ovat tehneet maaseudun taajamista tavoiteltuja, vaihtoehtoisia elämi-
sen ympäristöjä. Uuden arvostuksen myötä niillä on resursseja vaalia alku-
peräistä luonnettaan. Väestö kasvaa 1000 henkeä vuodessa. 



                                                       Kymenlaakson maakuntakaava 2006 34 

 
 
3.6 KYMENLAAKSON VISIO 2030 
 
Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson maakuntavaltuuston yhteisessä 
työskentelyssä arvioitiin esitettyjä kolmea tulevaisuuskuvaa.  
Itämeren alueen vakaaseen kehitykseen perustuva kolmas tulevaisuuskuva 
todettiin toivottavaksi. Maltillisellakin väestönkasvulla todettiin keskittävä 
rakenne tavoiteltavaksi.  
 
Kolmannen vaihtoehdon pohjalta esitettiin visio Kymenlaaksosta 2030. 
 
Perusteet rakenneratkaisun valinnalle  
Kaavaratkaisu on kompromissi, joka luo tasapainoa hyvin erilaisten tavoit-
teiden yhteensovittamiseksi. Elinkeinopolitiikan toimintaympäristön pitää ol-
la alueen ihmisten työllisyyttä edistävää. Elinkeinonelämän tarpeisiin kuuluu 
esim. logistiikan kasvumahdollisuuden mahdollistaminen.. Taajamien kas-
vumahdollisuus tulee taata samalla kun on taattava elinympäristön viihtyi-
syys sekä luontoperinnön vaaliminen. Toisaalta kaavan tulee turvata eheän 
kaupunkirakenteen säilyminen myös sellaisessa tilanteessa, jossa väestö-
kehitys ei ole positiivinen. Kymenlaakson sijainti rajaseutuna sisältää vai-
keasti ennustettavissa olevia epävarmuustekijöitä esim. väestönkehityk-
seen ja Venäjän tilanteeseen liittyen.   
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4 MAAKUNTAKAAVARATKAISUN SISÄLTÖ 
 
 
4.1 KAAVARATKAISUN KUVAUS 
 
4.1.1 Mitoitus 
  
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pe-
riaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluei-
ta.  Taajamien ja niiden ympäristöjen kuvaamisessa ja alueiden käytön pe-
riaatteiden esittämisessä painopiste on taajamien yleispiirteisen sijainnin, 
laajuuden ja tulevaisuuden kasvusuuntien osoittamisessa.  Taajamatoimin-
tojen alueiden varaamisella on kuitenkin myös mitoituksellinen perusta, jot-
ta aluevarausten riittävyys ja toisaalta yhdyskuntarakennetta eheyttävä ke-
hitys voisi toteutua. Kaavavaraumana on pidetty seutukaavan suurehkoja 
toteutumattomia alueita.  Väestötavoitteen ja asumisväljyyden kasvun pe-
rusteella on arvioitu mitoituksellinen vaihteluväli tarvittavalle taajama-
alueelle. 
 
Maakuntakaavan mitoituksellinen perusta on maakuntasuunnitelman tavoit-
teellinen väestökehitysarvio.  Kaavaselostuksen kohdassa 9.2 on arvioitu 
väestötavoitteen jakautumista seuduittain ja kunnittain ja sen mukaista 
aluetarvetta.  
 
Taajama-aluevarauksia on tarkennettu kuntien antamien lausuntojen poh-
jalta. 
 
 
 
4.1.2 Kaavaratkaisu 
 
Maakuntakaavan ensimmäisen vaiheen käsiteltäviksi alueiksi määritettiin 
taajamat ja niiden ympäristöt. Tämän johdosta kaava-alue jakautuu erillisiin 
saarekkeisiin taajamarakenteen mukaisesti. Kaavaratkaisussa korostuu si-
ten maakunnallisten teemojen kohdentuminen ja käsittely taajamittain. 
 
Rakenne 
Kymenlaakson kaupunki- ja kuntakeskusten rakenne muodostuu kahden 
maakuntakeskuksen varaan. 
Etelä-Kymenlaakson nauhamainen rakenne Pyhtään Siltakylästä Kotkan 
alueiden kautta Haminaan täydentyy edelleen. Kouvolan kaupunkiseudun 
taajamatoiminnot täydentyvät nykyisten alueiden tuntumaan.  
Nykyisille välialueille rakentuu täydentyviä ja laajentuvia taajamatoiminto-
jen, työpaikkojen ja teollisuuden alueita. Rakenneosia jakavat vapaa-
alueet, jotka muodostuvat virkistys-, maa- ja metsätalousalueista, joilla on 
ympäristöarvoja sekä maa- ja metsätalousalueista. Työpaikka-, teollisuus- 
ja palvelualueet sijoittuvat pääliikenneyhteyksien tuntumaan. Taajama-
alueiden laajentumissuunnissa on huomioitu melua aiheuttavien toimintojen 
aluevarausten välttäminen.  
 
Liikenne 
Kymenlaakson pääliikenneverkko toimii maakunnan kautta kulkevien reitti-
en solmukohtana. Vahvistetun seutukaavan liikenneverkko toimii taajamat 
ja niiden ympäristöt maakuntakaavan liikenneverkkona maakuntakaava-
alueen ulkopuolisella osalla.  
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Maakuntakaavan aluevaraukset noudattavat muutoinkin seutukaavaratkai-
sun periaatetta. Uudet tiet ja linjat on esitetty punaisena varauksena. Maa-
kuntakaavassa on huomioitu Liikenne ja viestintäministeriön määrittelemät 
valtakunnalliset liikenteen runkoverkot.  
Liikenne- ja viestintäministeriö laatii valtakunnallisesti merkittävistä teistä ja 
radoista runkoverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa määritellään ne tiet ja 
radat, jotka olisivat korkeimpien laatuvaatimusten mukaisia. Nämä tär-
keimmät yhteysvälit halutaan kehittää mahdollisimman nopeiksi ja turvalli-
siksi, jotta ne palvelevat hyvin kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. 
Runkoverkot asetetaan etusijalle mm. kaavoituksessa ja muussa maankäy-
tön suunnittelussa sekä väyläsuunnittelussa ja rahoituksessa. Runkotiever-
kolla on tavoitteena yhtenäinen korkea tieliikenteen palvelutaso, mm. suju-
va liikenne (100/120 km/h), konfliktitilanteiden minimointi ja telematiikan hy-
väksikäyttö. Paikallinen liikenne pyritään erottelemaan pitkämatkaisesta lii-
kenteestä tarvittavin rinnakkaistie- ja eritasoratkaisuin. Liittymiä voidaan to-
teuttaa vain tiesuunnitelmassa osoitettuihin kohtiin, mikä rajoittaa maan-
käyttöä ja edellyttää suunnitteluyhteistyön tehostamista. Kymenlaakson 
osalta alustavaan runkotieverkkoehdotukseen kuuluvat Vt 6, Vt7 ja Vt12. 
Nämä tiet sekä näihin verrattava valtatie 15 ovat maakuntakaavassa vähin-
tään kaksiajorataisia valtateitä, joissa paikallinen liityntä tapahtuu järjestet-
tyjen liittymien kautta. Eritasoliittymien määrää on lisätty sekä edellä ole-
vasta vaatimuksesta että liikennemäärien kasvusta johtuen.  
 
Valtatie 12 Uusikylä-Jokue on ollut suunnittelun kohteena ja kyseiseltä välil-
tä on selvitetty tiehallinnon toimesta useita linjausvaihtoehtoja. Maakunta-
kaavaluonnoksessa olleista vaihtoehdoista saatujen lausuntojen perusteel-
la ehdotukseen on jätetty ainoastaan eteläisin vaihtoehto, joka on ollut 
myös vahvistetussa seutukaavassa.  
 
Satamissa on lisätty käsittely- ja kuljetuspalveluille tärkeitä kenttä- ja 
varastoalueita. 
 
Raideliikenteen osalta muutoksena on Koskenkylä-Kouvola ohjeellisen va-
rauksen poisjättäminen ja Hamina-Luumäki ohjeellisen radan osoittaminen 
yhteystarve –merkinnällä Haminasta itään.  
 
Heinola-Kuusankoski kanava on osoitettu olemassa olevaan Kimolan ka-
navaan ja jatkumaan Kymijoessa Kuusankoskella Kuusaanlammelle saak-
ka. Vesiliikenteen yhteystarve-merkinnällä osoitetaan selvitettäväksi Kuu-
sankoskelta Suomenlahdelle ulottuvan vesiliikenteen reitin tarve, toteutet-
tavuus ja ympäristövaikutukset. 
 
Tekninen huolto 
Maakuntakaavan teknisen huollon verkostot tukeutuvat niin ikään vahviste-
tun seutukaavan verkkoratkaisuihin. Vesihuoltoverkosto täydentyy Anjalan-
kosken ja Kotkan välisellä siirtoviemärillä sekä Pyhtään kirkonkylä-
Siltakylä-Kotka vesijohdolla ja siirtoviemärillä. 
 
Energiahuollon osalta varaudutaan Elimäellä Korian-Orimattilan ja Kotkas-
sa Mussalon voimalaitoksen ja Kymin sähköaseman välisiin 400 kV:n voi-
malinjoihin. 
 
Yhdyskuntajätteen käsittely keskitetään Anjalankoskelle ja teollisuusjätteen 
käsittely teollisuusalueiden lisäksi Anjalankosken Keltakankaalle ja Kotkan 
Heinsuolle. Jätteenpolttolaitos on mahdollista sijoittaa maakuntakaavan te-
ollisuus- ja jätteenkäsittelyalueille, mikäli ympäristölupaprosessin tuloksena 
ei ole osoitettavissa merkittävää kielteistä haittaa ympäristölle. 
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Kulttuuriympäristöt ja rakennusperinne 
Maakuntakaavassa esitettävän kulttuuriympäristön rungon muodostavat 
”kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue” -
merkinnällä seutukaavan mukaiset arvokkaat maisemakokonaisuudet ja 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt ja maisema-alueet.  
Kymijoki on Kymenlaakson kulttuurisen kehityksen keskeisin ja seutuja yh-
distävin tekijä. Koko Kymijoen varsi muodostaa jatkuvan kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen, jonka asema on 
kaavamerkinnöillä huomioitu. 
Aluemerkintöjen /s-merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on vähintään maa-
kunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuksia. 
Selostuksen maisema-alue merkinnän ja /s merkinnän perusteluissa on 
lueteltu yksittäisiä rakennussuojelulailla ja asetuksilla tai erillisillä sopimuk-
silla jo suojeltuja alueita ja kohteita, jotka ympäristöineen tulee arvonsa 
mukaisesti huomioida alueiden tarkemmassa suunnittelussa.  
Liitteessä 19 on luetteloitu valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuu-
riympäristön kohteet tai sellaisiksi esitetyt sekä vähintään maakunnallisesti 
merkittävät kohteet, joista yksittäisiä ei esitetä kaavakartalla tai karttaliitteel-
lä, mutta joiden säilymistä tulee alueiden suunnittelussa edistää.  
Kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu kaavakartalla ja karttaliitteessä.  
 
 
 
Virkistysalueet 
Maakuntakaavan virkistysalueiden rakenteellinen kokonaisuus perustuu 
Etelä-Suomen maakuntien liittouman Aluerakenne 2030 selvityksessä esi-
tettyyn asumisen, ympäristön ja liikenteen visioon, MRL 28§:n vaatimuk-
seen luonnonarvojen vaalimisesta ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoit-
teisiin. Suojelualueiden välisiä ekologisia yhteyksiä ja yhtenäisten virkistys-
käyttöisten luontoalueiden riittävyyttä taajamien ympäristössä on edistetty 
V- ja MY- aluevarausten jatkuvuudella. 
 
 
Luonnonsuojelu 
Kymenlaakson liitto ei esitä maakuntakaavaehdotuksessaan perustettavak-
si uusia luonnonsuojelualueita, vaan kaavaehdotuksessa esitetään jo valta-
kunnallisiin suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon kuuluvat tai niihin 
esitetyt alueet SYKE:n aineiston mukaisesti. 
Kaavamääräykset velvoittavat olemaan merkittävästi vaarantamatta suoje-
lun perusteena olevia luontoarvoja suojelualueilla tai niiden vaikutuspiirissä. 
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Kouvolan seutu 
 
Anjalankoski 
Myllykosken ja Inkeroisten teollisuuden ja asumisen kehittymisessä ja ny-
kyisessä rakenteessa Kymijoki muodostaa tärkeän osan. Joki on valtakun-
nallisesti merkittävän, maakunnan läpäisevän maisema-alueen keskellä.  
Tätä rakennetta täydentää valtatien 15 itäpuolen jätteiden käsittelyyn ja sii-
hen liittyvään teolliseen toimintaan keskittynyt alue. Rakennuskulttuurin ar-
vot keskittyvät teollisuusalueille ja niihin liittyviin asuntoalueisiin. 
 
Kaipiainen muodostaa muusta rakenteesta erillisen taajaman, jossa on 
asumista ja teollisia työpaikkoja. 
 
Elimäki 
Elimäen kirkonkylä muodostaa asumisen ja kuntakeskuksen erillisen yksi-
kön, jota ympäröi kulttuurimaisema-alue ja johon liittyy valtakunnallisesti 
merkittävä arboretum-alue. 
Koria on osa Kouvolan seudun keskeistä taajamarakennetta. Asuinalueiden 
ja Kymijoen lisäksi huomattavaksi taajaman osaksi voi muodostua uusi lo-
gistiikan alue valtateiden liittymän ympärillä. Valtateiden 6 ja 12 risteys se-
kä siihen liittyvien alueiden suunnittelu on keskeneräistä, jonka vuoksi alu-
een jatkokehittämistä tulee selvittää. 
 
Iitti 
Kausalan nostaminen kaupunkikeskustasolle on haaste myös 
taajamarakenteen kehittämiselle. Taajaman keskustan ja 
asumispainotteisen osan itäpuolella on laaja työpaikka-alue.  Tärkeän osan 
muodostaa Kausalaan liittyvä Kirkonkylän - Radansuun alue, johon kehittyy 
kulttuurihistoriallisen maiseman ehdoilla kylärakenteen mukaista asumista 
ja virkistyspalveluja. Valtatien 12 risteysalueella varaudutaan liikenteeseen 
tukeutuvien palvelujen alueen kehittymiseen. 
 
Jaala 
Jaalan kuntakeskusta leimaa kunnallishallinnon ja –palvelun rakennukset 
sekä asuminen. Kuntakeskuksen laadun oleellinen osa on taajaman rajau-
tuminen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. 
 
Kouvola 
Maakuntakeskuksen ympärillä on kaupunkiseudun taajamaosat Kuusan-
koskella, Elimäellä (Koria) ja Valkealassa (kirkonkylä-Jokela). Kouvolan 
kompakti taajamarakenne muodostuu keskustan ja Kasarminmäen akselis-
ta, Sauma-alueen (Korjala) kaupallisten palvelujen keskittymästä/työpaikka-
alueesta, logistiikka-alueesta ja näitä sitovista asumisalueista. Kompaktin 
keskustan koillispuolella vapaa-alueet muodostavat tärkeän ylikunnallisen 
virkistysalueen ja kaakkoispuolella Alakylä ja Kymijoen rannan viljelyalueet 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön.  
 
Kuusankoski 
Kuusankoski on Kouvolan kaupunkiseudun voimakas teollisuuden ja asu-
misen osa. Suurteollisuusalueet (Kuusaanniemi, Voikkaa), asumisalueet, 
keskusta sekä Sauma-alueen kaupalliset palvelut muodostavat kaupungin 
taajamarakenteen rungon.  
 
Kymijoki on muovannut merkittävästi taajamarakennetta ja on tärkein va-
paa-alue, jota täydentävät virkistysalueet. Teollisuuden myötä rakentunut 
rakennusperintö on rikasta niin teollisuuslaitosten kuin asuntojen ja palvelu-
rakennusten osalta. 
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Valkeala 
Kirkonkylän – Jokelan alue on osa Kouvolan kaupunkiseudun rakennetta. 
Asuminen muodostaa taajamatoimintojen rungon, jota täydentää Jokelan 
työpaikka-alue sekä vapaa-alueet. 
 
 
 
Kotkan - Haminan seutu 
 
Hamina 
Taajamarakenne muodostaa ympyräasemakaavan ympärille itä-
länsisuuntaisen nauhan, joka laajenee pohjoispuolella olevaan Husulaan. 
Uudet työpaikka-alueet ja teollisuusalueet ovat uuden moottoritien vierellä 
tai tuntumassa. Summan suurteollisuusalue ja satama muodostavat eteläi-
sen lohkon painopisteet.  
 
Taajamarakennetta jakavat etelä-pohjoissuuntaiset vapaa-alueet, joista tär-
keimpiä ovat Lupinlahti ja Kirkkojärvi sekä kulttuurimaisemallisesti arvokas 
Summanjokilaakso. Rakenteen itäosaa täydentää puolustusvoimien harjoi-
tusalue. Taajamarakenteen erittäin tärkeän ominaisuuden muodostaa ra-
kennetun kulttuurin valtakunnallisesti merkittävät arvot. 
 
Kotka 
Kotkan taajamarakenne on osa Kymenlaakson rannikon suuntaista Pyh-
täältä Virolahdelle ulottuvaa taajamien helminauhaa. Maakuntakeskuksen 
taajama-alueiden keskeisimpiä osia ovat Kotkansaaren ja Karhulan keskus-
tatoimintojen alueet ja niiden välinen kaupunkikehittämisen kohdealue, jo-
hon sisältyy Jumalniemen kaupallisten palvelujen keskittymä sekä palvelu-
kohteita (ammattikorkeakoulun toimipisteet ja sairaala).  
Satamat (Mussalo ja Hietanen) ja työpaikka- sekä teollisuusalueet (Kelta-
kallio, Karhula-Sunila, Korkeakoski, Kotkansaari, Heinsuo) tukeutuvat muu-
hun rakenteeseen ja ovat liikenneväylien varrella.  
 
Vapaa-alueet jakavat asumis- ja työpaikka-alueita. Näistä tärkeimpiä ovat 
Kymijoki haaroineen ja mereltä sisämaahan ulottuvat virkistys/maa- ja met-
sätalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja/maa- ja metsätalousalu-
eet. Rikas teollisuuteen liittyvä rakennusperintö sekä kaupunkirakenteen 
(Kotkansaari) ja sotahistorian arvokkaat alueet ovat alueen erityinen piirre. 
 
Miehikkälä 
Kirkonkylä kuntakeskus on painottunut asumiseen. Kirkonkylään tukeutuu 
Salpalinjaan liittyvät toiminnot. Vaalimaa keskeiseen rajapalvelujen kehit-
tämisen kohdealueeseen liittyy Miehikkälän puolelta terminaalialue. 
 
Pyhtää 
Siltakylä on osa Kotka-Haminan seudun taajamarakennetta. Taajama-
alueen rungon muodostaa asuminen ja kuntakeskus. 
Kirkonkylä muodostaa erillisen asumisyksikön, jonka kehittämisedellytykset 
liittyvät olemassa oleviin vahvuuksiin erityisesti Ahvenkosken osalta. Tä-
män vuoksi koko alue on osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealueena. 
 
Virolahti 
Virojoen kuntakeskus on asumiseen painottunut ja Vaalimaan työpaikka-
alue on rajapalveluihin keskittynyt yksikkö, jota ympäröin rajapalvelujen ke-
hittämisen kohdealue. 
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4.2 KAAVAN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN 
 
4.2.1 Kehittämisperiaatemerkinnät 
 

        
 
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE  
Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään seudullisesti mer-
kittäviä maankäytöllisiä kehittämistarpeita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava sii-
tä, että alueelle sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut 
eheyttävät kaupunkirakennetta. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Kotkan Hovinsaaren ja Karhulan väliin jäävä alue muodostaa maakunta-
keskuksen rakenteeseen sen osakeskuksia erottavan sauman, jonka kes-
keinen sijainti on jäänyt asumista ja palveluita sijoitettaessa hyödyntämättä. 
Alueen käyttötarkoituksen uudelleenarviointi ja Kotkan sisäisten liikenteel-
listen ratkaisujen tarkastelu voivat antaa uusia mahdollisuuksia maakunta-
keskuksen kehittämisessä. 
 

       
   
MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE  
Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu ylimaakunnallisia matkailun 
kehittämistarpeita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava sii-
tä, että matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, raken-
nusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Pyhtään kirkonkylän – Ahvenkosken alue soveltuu ympäristöarvoiltaan hy-
vin matkailualan palveluiden ja yleisen virkistyksen palveluiden kehittämis-
alueeksi. Alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvojen vuoksi edelly-
tetään alueen toimijoiden verkottumista ympäristön eheyden turvaamiseksi.  
Ahvenkosken V-aluevaraus osoittaa keskeisimmän matkailu- ja virkistys-
palvelujen alueen. Alueelle voi sijoittaa pääkäyttötarkoituksen lisäksi asu-
mista pääkäyttötarkoitusta tukien. 
 

    
  
RAJAPALVELUJEN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE  
Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia 
valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituk-
sessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palveluraken-
teen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toi-
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menpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osis-
sa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava 
raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen 
huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Vaalimaan tulli- ja raja-asema on itärajan liikennöidyin rajanylityspaikka. 
Vuonna 2003 sen kautta kulki lähes 240 000 kuorma-autoa ja yhteensä 
noin 2,3 miljoonaa tonnia tavaraa. Vaalimaan kautta kulkevien kuljetusten 
tärkein vientiartikkeli on elintarvikkeet, mutta koneiden ja rakennusmateri-
aalien osuus on jatkuvasti kasvanut. Tuonnista suurin osa on puutavaraa. 
 
Kymenlaaksoon on transitoliikenteen ympärille kehittynyt myös lisäarvoa 
tuottavia logistisia palveluita, joiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja joi-
den lisääntyvään sijoittumiseen Vaalimaan alueelle tulee varautua.  
 
Rajan ylittävän liikenteen kasvu näkyy Virolahdella myös ympäristöhaittana 
ja liikenneturvallisuuden heikentäjänä. Tavaraliikenteen ajoittain ruuhkautu-
essa yksi-ajorataisen E-18-tien välityskyky ei riitä toisen kaistan täyttyessä 
rajan ylitystä odottavista raskaista ajoneuvoista. Rajapalvelujen kehittämi-
nen yhdessä tiejärjestelyjen kanssa ovat välttämättömiä turvallisen ja laa-
dukkaan asuin- ja toimintaympäristön aikaan saamiseksi. 
 
Tavaraliikenteen lisäksi tulisi ympäristön suunnittelussa ottaa huomioon 
Vaalimaan rooli EU:n itäisenä matkustajaliikenteen porttina ja sen avaamis-
ta mahdollisuuksista. 
 

 
 
SELVITYSALUE  
Merkinnällä osoitetaan alueet joiden maankäyttöä ei voi maakuntakaavassa 
osoittaa ennen lisäselvitysten tekoa.  
 
Suunnittelumääräys: 
Ennen alueen yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua on sel-
vitettävä tieliittymien vaihtoehtoisten sijaintien ja lukumäärien vaiku-
tus alueen maankäytön mahdollisuuksiin. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Elimäen Korian – Kuusankosken ja Keltin – Niskalan alueella, valtateiden, 
niiden liittymien ja rinnakkaisteiden runsaus vaikuttaa oleellisesti liikenteel-
lisesti edullisen maa-alueen käytön mahdollisuuksiin. Liittymäratkaisuvaih-
toehtoja ja teiden linjauksia tulee tarkastella yhdessä maankäytön vaihtoeh-
tojen kanssa ennen yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. 
 

  
 
SEUTUTIE, OHJEELLINEN  
Merkinnällä osoitetaan suunnitellun seututien ohjeellinen sijainti. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen tarkemmassa suunnittelussa ei saa estää tievarauksen myö-
hempää suunnittelua ja toteuttamista. 
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OHJEELLINEN MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE 
Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetien sekä moottorikadun 
ohjeellinen sijainti. 
 

 
 
PÄÄRATA, OHJEELLINEN 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä 
mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Rataa suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että liikenneväylä ei yk-
sistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston 
verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia ve-
den laatuun tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai 
muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonar-
voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-
lyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Kymenlaakson aluerakenteen visio 2030 (maakuntasuunnitelma) mukaan 
Kymenlaakso on osa Etelä-Suomen toiminnallista rakennetta ja se edellyt-
tää nykyistä parempia yhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Henkilöliikenteen 
osalta edellytetään rautatieliikennemahdollisuutta, joka yhdistää rannikon 
keskukset, Kotkan ja Haminan, pääkaupunkiseudulle. Kaavassa osoitettu 
ohjeellinen ratavaraus noudattaa Helsingistä itään suuntautuvan radan 
yleissuunnitelmassa 1982 esitettyä linjausta. Ratalinjan paikka tarkentuu 
nykyvaatimusten mukaisen yleissuunnitelman valmistuttua.  
 
Esitetty ohjeellinen ratalinjaus menee Natura 2000-kohteen läpi. Ohjeelli-
nen päärata on osoitettu Koivukosken voimalaitoksen lähiympäristöön.  Ra-
talinja kulkee tiheästi asutettujen ja tehokkaasti käytettyjen alueiden välisel-
lä rakentamattomalla vyöhykkeellä. Vaikutukset Natura 2000 –kohteeseen 
kohdistuisivat tälle alueelle. Koivukosken voimalaitoksen ympäristö on käy-
tännössä radan ainoa realistinen Kymijoen risteämispaikka.  
 
Rata ylittäisi Kymijoen Natura 2000 -kohteen osuudella, jossa jokiuomaa on 
voimakkaasti muokattu. Alueella on pato ja vedet ohjataan keinotekoisen 
syöttökanavan läpi voimalaitokselle. Padon eteläpuolella virtaa on säädelty, 
ja alkuperäinen Kymijoen uoma on erityisesti kuivina kausina lähes kuiva. 
Kymijokea ei voi alueella luokitella ”Fennoskandian luontaiseksi jokireitiksi” 
(Luontodirektiivin luontotyyppi).  
 
Alueella on tehty kattavia luontoselvityksiä Kymijoen osayleiskaavaa varten 
(Kymijoen osayleiskaavan luontoselvitys 2004/ Kotkan kaupunki, maan-
käyttöosasto), eikä tuolloin ole tehty merkittäviä elinympäristö- tai lajiha-
vaintoja. Vain voimalaitoksen länsipuolelta on kartoitettu pieni liitto-oravalle 
sopiva elinympäristölaikku. Itse lajista ei kuitenkaan tehty havaintoja. Lä-
himmät luontoarvoiltaan merkittävät elinympäristö- ja lajihavainnot on tehty 
tarkastusalueen ulkopuolella noin 200 metrin etäisyydestä.  
 



Kymenlaakson maakuntakaava 2006 43 

Jokiuoma ja syöttökanava ovat kapeita ja myös niiden rantavyöhykkeet 
ovat kehittyneet vain heikosti. Alueella ei ole tulvaniittyjä, kaislavyöhykkeitä 
yms.. Kohteen välittömässä ympäristössä on pääosin asutusta, maatalous-
valtaisia alueita sekä pienehköjä talousmetsiä.  
 
Edellä mainituiden näkökohtien perusteella voidaan arvioida, että ratalinja 
olisi mahdollista sijoittaa ja toteuttaa niin, ettei synny merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia niille luontoarvoille, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 –verkostoon.  
 
Suunniteltuprosessin edettäessä tule arvioida ympäristövaikutuksia hanke-
kohtaisen YVA menettelyn yhteydessä.  
 
 

 
 
VESILIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan vesiliikenteen yhteystarve Kymijoesta Kuusankos-
kelta Suomenlahteen. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yhteystarpeen selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen to-
teuttaminen ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden 
ja suunnitelmien kanssa aiheuta selvitysalueella tai alueen läheisyy-
dessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneu-
voston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuk-
sia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohja-
olosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
1.6.2001 mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää liikenteen ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvalli-
suuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten pa-
rantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensi-
sijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Erityistavoit-
teena on alueidenkäytön suunnittelussa turvata vesiliikenteen yhteysmah-
dollisuudet Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. 
Euroopan komission vuonna 2001 julkaisemassa liikennepolitiikan valkoi-
sessa kirjassa kuljetusmuotojen välinen työnjako ja erityisesti sen korjaa-
minen on nostettu liikenteen kestävän kehityksen avaintekijäksi. Valkoinen 
kirja esittää työjakoa korjaaviksi tekijöiksi rautateiden elvyttämisen sekä si-
sävesiliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten tehostamisen. Lyhyen matkan 
merenkulku ja sisävesiliikenne ovat liikennemuotoja, joiden avulla maan-
tieinfrastruktuurin ruuhkista ja rautatieinfrastruktuurin puutteista johtuvia 
ongelmia voidaan lieventää. Yhteisön sisäinen merenkulku ja sisävesilii-
kenne ovat liikennemuotojen kaksi avaintekijää maantie- ja rautatieverkko-
jen kasvavan ruuhkautumisen ja ilmakehän saastumisen torjunnassa. Ly-
hyen matkan merenkulkua edistetään luomalla Euroopan laajuisiin liiken-
neverkkoihin ”merten moottoriteitä”. Sisävesiliikenne on meriliikenteen 
luonnollinen jatke.  
Kymenlaakso on Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten 
yhteyksien solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto kil-
pailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen hoitamisessa. Lii-
kennesektorin kehittämisedellytykset voivat muuttua merkittävästi pitkällä 
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aikavälillä esimerkiksi energian hinnan ja saatavuuden takia ja myös tässä 
valossa eri liikennemuotojen merkitys voi painottua jatkossa eri tavalla kuin 
tällä hetkellä. Maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten tur-
vaaminen on maakunnan elinehto, joten myös pitkän aikavälin alueidenkäy-
tön suunnittelussa on varauduttava mahdollisiin muutoksiin liikenneverkos-
sa. 
Kanavayhteys Kuusankoskelta Suomenlahdelle osoitetaan maakuntakaa-
vassa liikenteen yhteystarvemerkinnällä. Kyseisellä merkinnällä osoitetaan 
ne yhteydet, joiden tarve on voitu todeta, mutta joiden sijaintiin tai toteutta-
miseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoeh-
toisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista. Merkintään ei liity rakenta-
misrajoitusta. Vahvistuessaan kanavan yhteystarvemerkintä velvoittaa vi-
ranomaisia edistämään selvityksiä väylän tarpeesta, taloudellisuudesta ja 
teknisestä toteutettavuudesta sekä toteutuksen ympäristövaikutuksista. 
 
Yhteystarvemerkinnän mukaista kanavan sijaintia selvitettäessä tulee läh-
tökohtana olla, ettei esitettävä kanavan linjaus aiheuta Natura 2000- ver-
kostoon kuuluvilla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamilla alueilla sel-
laisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät suojelun 
perusteena olevia luontoarvoja. Samoin on huomioitava valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin, merkittäviin maisema-
alueisiin ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset kanavavara-
uksen sijaintia harkittaessa. 
 
 
 

 
 
RAIDELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan ratayhteyden mahdollinen jatko Haminasta itään. 
Ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin huomattavaa epävar-
muutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole 
mahdollista. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yhteystarpeen selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen to-
teuttaminen ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden 
ja suunnitelmien kanssa aiheuta selvitysalueella tai alueen läheisyy-
dessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneu-
voston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuk-
sia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohja-
olosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Yhteystarvemerkinnän mukaista radan sijaintia selvitettäessä tulee lähtö-
kohtana olla, ettei esitettävä radan linjaus aiheuta Natura 2000- verkostoon 
kuuluvilla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamilla alueilla sellaisia hai-
tallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät suojelun perusteena 
olevia luontoarvoja. Samoin on huomioitava valtakunnallisesti merkittäviin 
kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja raken-
nettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset raideliikenteen aluevarauksen 
sijaintia harkittaessa. 
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TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE 
Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden toteuttamisesta ja linjauk-
sesta ei ole riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yhteystarpeen selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen to-
teuttaminen ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden 
ja suunnitelmien kanssa aiheuta selvitysalueella tai alueen läheisyy-
dessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneu-
voston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuk-
sia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohja-
olosuhteisiin, eikä sellaisia häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät 
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Yhteystarvemerkinnän mukaista tielinjauksen sijaintia selvitettäessä tulee 
lähtökohtana olla, ettei esitettävä tielinjaus aiheuta Natura 2000- verkos-
toon kuuluvilla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamilla alueilla sellaisia 
haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät suojelun perustee-
na olevia luontoarvoja. Samoin on huomioitava valtakunnallisesti merkittä-
viin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja ra-
kennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset tielinjauksen sijaintia har-
kittaessa. 
 
4.2.2 Alueiden eritysominaisuuksia ilmaisevat merkinnät 
 

  
 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA 
TÄRKEÄ ALUE 
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannal-
ta merkittävät alueet. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevaraus-
merkintä. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkit-
tävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maan-
käytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Alueiden rajaukseen sisältyvät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
(YM mietintö 66/1992), maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet sekä 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt. Alueet on esitetty selostuksen liitekartoilla. 
Kymijoen Langinkosken haaran maisema-alue liittää Itäisen Suomenlahden 
kansallispuiston ja Valkmusan kansallispuiston alueita toisiinsa mahdollis-
taen kansallisen kaupunkipuiston muodostamista. 
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Merkinnällä on huomioitu Kymijoen valtakunnallisesti merkittävät maisema- 
ja kulttuurihistorialliset arvot. 
 
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeillä alueilla si-
jaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tai ra-
kennussuojelukohteet / liite 19 : 
 
Anjalankoski 
Anjalan kartano 
Kymijoen rajalinnakkeet 
 
Elimäki 
Mustilan kartano ja arboretum 
Kymijoen rajalinnakkeet 
 
Hamina 
Summan kartano 
Myllykylän myllymaisema 
 
Kotka 
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja 
Ruotsinsalmen merilinnoitus 
Sokerikemian asuntoalue 
Kyminkartano 
 
Kuusankoski 
Kymijoen rajalinnakkeet 
Ruotsulan redutti 
 
Pyhtää 
Ahvenkosken historiallinen ympäristö 
Ahvenkosken kartano 
Kymijoen rajalinnakkeet 
 
Valkeala 
Harjun rautatieasema 
 
Virolahti 
Pyterlahden kartano 
Virolahden graniittilouhokset 
 
 
Elimäki 
Moision kartano 
Värälän kartano 
 
 
 
 

 
 
ARVOKAS HARJUALUE TAI MUU GEOLOGINEN MUODOSTUMA 
 
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaat harjualueet. 
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Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijai-
sen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kau-
niin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusar-
vojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia 
tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alu-
een suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otetta-
va huomioon kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt harjujen suo-
jeluarvot.  Alueelle kohdistuvista maa-aineslupahakemuksista on 
pyydettävä maakunnan liiton lausunto. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
POSKI-projektin tuloksena valmistunut luokitus maa-aineksen ottoon sovel-
tuvasta, osittain soveltuvasta ja soveltumattomasta alueesta otetaan huo-
mioon maakuntakaavan lähtötietona. 
 
Iitti 
Siperianmäki on valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan suojelun ja 
moninaiskäytön kannalta arvokas harjualue.  Se on osa ensimmäistä Sal-
pausselkää, käsittäen mm. pienehkön reunaharjumaisen selänteen. Rin-
teellä lohkareinen muinaisranta.  POSKI-selvityksen mukaan alue on poh-
javeden oton kannalta maa-aineksen ottoon soveltumaton. 
 
Tillolan Pukkikangas ja Pyörökangas on valtakunnallisen harjututkimuksen 
mukaan suojelun ja moninaiskäytön kannalta arvokas harjualue.  Sisältyy 
ensimmäiseen Salpausselkään.  Muodostuma käsittää pääosin moreenisen 
reunaselänteen, reunalaajentuman sekä laakean reunatasanteen ja pie-
nehkön muinaisrannan sen etelärinteillä.  Alueen läpi kulkee valtatie 12. 
POSKI-selvityksen mukaan alue on pohjaveden oton kannalta maa-
aineksen ottoon soveltumaton. 
 
Kotka 
Hiekkaniemi-Vähäniemi on valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan suo-
jelun ja moninaiskäytön kannalta arvokas harjualue.  Geologisesti jokseen-
kin merkittävä, maisemallisesti ja monikäytön kannalta merkittävä harjujak-
son osa, joka käsittää jakson sivuharjanteen muodostamat harjuniemet ja 
pienen harjusaaren Itärannan lahden suulla.  Alueen keskeinen osa on seu-
tukaavassa varattu virkistyskäyttöön.  Hiekkaniemen länsisivulla on vene-
satama ja vanha soran ja hiekan ottopaikka.  POSKI-selvityksen mukaan 
alue on pohjaveden oton kannalta maa-aineksen ottoon soveltumaton. Ar-
vokkaan harjualueen rajaus kaavakartalla on tarkennettu Poski-selvityksen 
päivityksen mukaiseksi. 
 
Anjalankoski 
I Salpausselkä, Kivistönmäki on valtakunnallisen harjututkimuksen mukaan 
suojelun ja moninaiskäytön kannalta arvokas harjualue, joka käsittää I Sal-
pausselän suurehkon reunaselänteen ja edustavan proksimaalirinteen.  
Reunaselänteen rinteillä on rantatasanteita, proksimaalirinteellä muinais-
rannan törmä, terasseja sekä useita sulamisvesiuomia.  Harjukasvilajeista 
alueella esiintyy mm. kangasvuokko ja kangasajuruoho.  Eteläsivultaan n. 4 
km:n matkalta alue rajoittuu valtatie 6:een.  (Pohjoispuolelta alue rajoittuu 
pieneltä osin myös Rautjärven vesimaisemaan.)  POSKI- selvityksen mu-
kaan alue on pohjaveden oton kannalta maa-aineksen ottoon soveltuma-
ton. 
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TÄRKEÄ POHJAVESIALUE 
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ympäristöhallinnon luoki-
tuksen mukaisesti I- tai II -luokan pohjavesialueita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden 
laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
 
POSKI-projektin tuloksena valmistunut luokitus maa-aineksen ottoon sovel-
tuvasta, osittain soveltuvasta ja soveltumattomasta alueesta otetaan huo-
mioon maakuntakaavan lähtötietona. 
 
Miehikkälän kirkonkylä ja Virojoen - Vaalimaan alue 
 
Ensimmäisen luokan pohjavesialueet vaihemaakuntakaavan alueella on 
esitetty jo seutukaavassa.  Maakuntakaavassa varataan samat alueet  
maakuntakaavamerkinnöin. 
Miehikkälän kirkonkylän eteläosassa pohjavesialue ulottuu 
maakuntakaavaluonnoksessa osoitetulle taajama-alueelle. 
POSKI-luokituksen mukaan nämä pohjavesialueet ovat maa-aineksen 
ottoon soveltumattomia. 
 
Kotkan – Haminan kaupunkiseutu 
Seutukaavassa varattujen pohjavesialueiden lisäksi maakuntakaavassa va-
rataan uusia ensimmäisen luokan pohjavesialueita Haminan Husulassa ja 
Pyhtään Huutjärvellä ja Leponiemessä. Toisen luokan pohjavesialueita, jot-
ka varataan maakuntakaavassa, on Haminan Vilniemen pohjoisosassa ja 
Vasteeninkankaalla ja Kotkan Itärannassa 
Haminan Lankamalmin ensimmäisen luokan pohjavesialue on pääosin 
maakuntakaavan työpaikka-alueella ja sen eteläpuolinen pohjavesialue taa-
jamatoimintojen alueella.  Pyhtään Siltakylän ensimmäisen luokan pohja-
vesialueet ovat pääosin maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. 
POSKI-luokituksen mukaan, mikäli edellä mainituilla pohjavesialueilla on 
hyödynnettäviä maa-aineksia, alueet kuitenkin katsotaan maa-aineksen 
ottoon soveltumattomiksi.  POSKI-selvityksen mukaan maa-aineksen 
ottoon osittain soveltuvia alueita löytyy Kymin lentokentän itäpuolelta ja 
Haminan Mäkelänkankaalta. 
 
Anjalankosken ja Elimäen kirkonkylän taajama-alueet 
Anjalankosken Inkeroisten ja Myllykosken ja Elimäen kirkonkylän taajama-
alueilla varataan ensimmäisen luokan pohjavesialueita.  
Kouvolan kaupunkiseutu 
Ensimmäisen luokan pohjavesialueista ovat jo seutukaavassa olleet Elimä-
en Korian ja Valkealan kirkonkylän pohjavesialueet.  Kouvolan ja Kuusan-
kosken rakentuneella kaupunkialueella sijaitsevat pohjavesialueet ovat uu-
sia. 
 
Kausalan – Iitin kirkonkylän taajama-alue 
Ensimmäisen luokan pohjavesialueet ovat olleet jo seutukaavassa.  Nämä 
ja uusi toisen luokan pohjavesialue maakunnan rajalla varataan maakunta-
kaavassa. 
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Pohjavesialueet ovat suurelta osin taajama-, työpaikka- ja liikenneväylien 
alueilla. 
POSKI- luokituksessa alueita pidetään maa-aineksen ottoon 
soveltumattomina. 
 
Jaalan kirkonkylä 
Ensimmäisen luokan pohjavesialueet ovat olleet jo seutukaavassa. 
Jaalan kirkonkylä sijaitsee pohjavesialueella. 
 
Anjalankosken Kaipiaisten taajama 
Ensimmäisen luokan pohjavesialueet ovat olleet jo seutukaavassa. 
Kaipiaisten taajama sijaitsee pohjavesialueella. 
 
 

  
 
NATURA 2000 – VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE 
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätösten mukaiset sekä ohjelman 
täydennysehdotuksen mukaiset Natura 2000-ohjelman alueet, joiden 
suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty LSL 65 ja 66 §:ssä. 
 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Alueiden ympäristön tarkemmassa maankäytön suunnittelussa tulee eh-
käistä tai lieventää kielteiset ympäristövaikutukset Natura- kohteiden luon-
toarvoihin.  Keinoja ehkäistä ja lieventää vaikutuksia on esitetty selvityk-
sessä Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaehdotuksen maankäyttöratkai-
sujen vaikutuksista Natura 2000- verkoston luontoarvoihin (Kymenlaakson 
liitto 2005).  
 
 

 
 
KONSULTOINTIVYÖHYKE 
Merkinnällä osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultoin-
tivyöhykkeet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän 
konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen 
kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettu-
jen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittamista vyöhykkeen sisäl-
le on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviran-
omaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Seveso II -direktiivi on EU:n neuvoston direktiivi 96/82/EY vaarallisista ai-
neista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Direktiivi on saa-
tettu Suomessa voimaan teollisuuskemikaaliasetuksen muutoksella vuonna 
1999. 
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Seveso-laitos on Seveso II -direktiivin tarkoittama suuronnettomuusvaaran 
aiheuttava laitos (tehdas tai varasto). Suuronnettomuuden vaaran näillä lai-
toksilla aiheuttaa vaarallisten aineiden käsittely.  
Kymenlaaksossa on yhteensä 22 Seveso-laitosta. Seveso-laitosta ympäröi 
direktiivin 96/82/EY ja ympäristöministeriön kirjeen dnro 3/501/2001 liitteen 
mukainen konsultointivyöhyke (kohdekohtaisesti leveydeltään 1 km tai 1,5 
km), jonka sisäpuolella maankäytön yksityiskohtaiseen suunnitteluun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota ja jota koskevista maankäytön suunnitelmis-
ta on pyydettävä pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan kes-
kuksen lausunto.  Konsultointivyöhykkeitä on Kymenlaaksossa 9 kappaletta 
(liitekartta 14 ), osa päällekkäisiä lähellä toisiaan sijaitsevien seveso-
laitosten vuoksi.   
 
Tunnuslukuja Kymenlaakson vyöhykkeiltä: 
- maapinta-alaa noin 6500 hehtaaria 
-väestöä vuonna 2002 noin 31 000 
- keskimääräinen väestötiheys 485 asukasta/neliökilometri 
- rakennuksia vuonna 2004 noin 9000 kappaletta 
- rakennettua kerrosalaa vuonna 2004 noin 3, 4 miljoonaa kerrosneliömet-
riä 
- 25 päiväkotia vuonna 2005 
- 20 peruskoulua vuonna 2005 
-2 terveyskeskusta vuonna 2005 
- maakuntakaavaehdotuksen 
- taajama-, keskusta- ja työpaikka-alueita noin 3000 hehtaaria 
- teollisuus-, satama- ja maaliikennealueita noin 2100 hehtaaria 
- tie- ja katuverkkoa noin 51 kilometriä 
- rautatieverkkoa noin 20 kilometriä 
 
Kymenlaakson yhdyskuntarakenteessa kemikaaleja varastoivat satamat ja 
osa direktiivin mukaisista tuotantolaitoksista sijaitsee tiiviin asutusrakenteen 
reuna-alueilla tai ulkopuolella.  Metsäteollisuuden tuotantolaitosten ja myös 
muiden teollisuusalueiden perinteinen sijainti on taajamarakenteen välittö-
mässä tuntumassa – ja kaupunkien kasvun myötä usein niiden keskellä.  
Konsultointivyöhykkeiden keskimääräinen väestötiheys on kuitenkin suh-
teellisen alhainen, koska perusteollisuuden alueet kaupunkirakenteen kes-
kelläkin ovat hyvin laajoja ja niiden lähialueet usein väljästi rakentuneita.   
Kotkassa ja osittain Kuusankoskella kaupunkikeskustat sisältyvät konsul-
tointivyöhykkeisiin.  Kotkansaaren konsultointivyöhyke on tiiveydeltään Ky-
menlaaksossa omaa luokkaansa, yli 2700 asukasta neliökilometrillä. Mer-
kittävä ympäristöturvallisuuden parannus tällä alueella onkin ollut öljysata-
matoimintojen siirtyminen Mussaloon.  
Karhulan - Jumalniemen konsultointivyöhykkeellä on vähittäiskaupan suur-
yksikkö.  Jumalniemen laajempi käyttö kaupunkirakenteen kehittämiseen 
on kysymys, jossa joudutaan ottamaan kantaa myös Seveso -laitosten 
muodostaman riskin hallintaan alueella.  Sama kysymys koskee ehkä myös 
Hallan saaren mahdollisia maankäytön muutoksia. 
Maankäytön suunnittelulla on vähän liikkumavaraa olemassa olevien tuo-
tantolaitosten ja taajamatoimintojen uuteen keskinäiseen sijoitteluun, mikä 
kasvattaa toiminnallisen riskienhallinnan vaatimusta.  Tuotantolaitosten si-
jainnin lisäksi on otettava huomioon laitosten tarvitsemien vaarallisten ai-
neiden kuljetusten asettamat vaatimukset liikenneverkon tasolle ja turvalli-
suudelle. 
Konsultointivyöhyke on yleispiirteinen tapa kuvata vaarallisten aineiden kä-
sittelyyn ja varastointiin sisältyvää suuronnettomuuden riskiä ja sen alueel-
lista ulottuvuutta.   Se sisältää velvoitteen kuulla pelastusviranomaisia kaa-
voituksen yhteydessä tällaisten toimintojen välittömässä läheisyydessä.  
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Kuitenkin monissa kunnissa pelastusviranomaisia kuullaan kaikkien kaavo-
jen ja kaavamuutosten yhteydessä.   Kymenlaakson taajamissa ja niiden 
ympäristössä näin on syytä toimia. 
 
Maakuntakaavan tavoitteena on 
- säilyttää olemassa olevien tuotantolaitosten toimintamahdollisuus nykyisil-
lä sijaintipaikoilla 
- säilyttää ja tukea myös kaupunkikeskustojen ja taajamarakenteen nykyis-
tä ja täydentyvää maankäyttöä asumisen, palvelujen ja työpaikkatoiminto-
jen alueina  
- ohjata liikenneverkon tarkoituksenmukaista järjestelyä ja siten vähentää 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä riskejä 
- osoittaa toimintojen laajenemistarpeelle alueita, joilla riskejä voidaan vä-
hentää 
Maakuntakaavassa osoitetaan yleispiirteisesti konsultointivyöhykkeiden si-
jainti kaupunkirakenteessa.  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon, että direktiivin mukainen konsultointivyöhykkeen raja 
määritellään tuotantolaitoksen tai varaston tontin rajasta lukien. 
 
 
 
4.2.3 Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 
 

  
 
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumi-
seen, palvelu- ja työpaikka sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat ra-
kentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, ulkoilu-
reitit, kevyen liikenteen väylät, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallis-
keskukset sekä virkistys- ja puistoalueet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdys-
kuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alu-
eilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taaja-
makuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maan-
käyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimai-
suus ja viihtyisyys vahvistuu ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperin-
töarvojen säilyminen turvataan. 
Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien 
että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin 
yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa 
niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys. 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentami-
nen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautu-
valla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon 
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sel-
laisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon 
tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöi-
tä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000-verkostoon. 
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Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
 
Maakuntakaavan mitoituksellinen perusta on maakuntasuunnitelman tavoit-
teellinen väestökehitysarvio.  Kaavaselostuksen kohdassa 9.2 on arvioitu 
väestötavoitteen jakautumista seuduittain ja kunnittain ja sen mukaista 
aluetarvetta.  
 
Maakuntakaavassa uudet taajama-alueet ovat nykyisten taajama-alueiden 
eheyttäviä laajennuksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tavoittee-
na on edistää tehokkaan alue- ja yhdyskuntarakenteen ja hyvän elinympä-
ristön muodostumista nykyisten taajamien täydentävän rakentamisen kans-
sa. 
 
Taajamien laajennustarve Kymenlaaksossa perustuu pääosin asuinaluei-
den laajenemiseen. Uudet palvelut tulee ohjata sijainnillaan nykyistä palve-
lurakennetta tukevasti nykyisen taajamarakenteen sisällä. Taajama-alueella 
jo toimiville vähittäiskaupan suuryksiköille voidaan osoittaa tilavarauksia, 
edellyttäen että kaupan merkitys pysyy paikallisena.  
 
Taajama-alueiden kehittämisessä tulee ensisijaisesti tiivistää nykyistä ra-
kennetta olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutuen. Taajamien laajen-
tamisen tulee perustua selvityksin osoitettuun uuden rakentamisalueen tar-
peeseen. 
 
Taajama-alueiden laajentamisen suunnittelussa tavoitteena tulee olla yh-
dyskuntarakenteellinen eheys, alueellinen omaleimaisuus, ympäristö- ja pe-
rinnearvojen vaaliminen ja hyvän asuinympäristön luominen.  
 
Taajama-alueiden laajentaminen tai täydentäminen ei saa heikentää maa-
kunnallisen tai seudullisen virkistysaluejärjestelmän toimivuutta.  
 
Taajama-alueen ulottuessa rantaan tulee alueen tarkemmassa suunnitte-
lussa mahdollistaa virkistysalueiden jatkuvuus rantaviivan suuntaisesti. 
Ranta-alueiden osoittamisesta taajamatoimintojen alueiksi tehdään kuntien 
ja maakuntaliiton yhteistyönä erillinen selvitys, joka tulee olemaan käytössä 
maakuntakaavan toisessa vaiheessa. 
 
Iitin Radansuun ja Pohjanmäen valtakunnallisesti merkittävään maisema-
alueeseen sisältyvällä alueella tulisi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
esitettävän rakentamisen muodostaa kylämäistä rakennetta. 
 
Kymin lentokentän ympäristössä tulee tarkemmassa suunnittelussa ottaa 
huomioon lentoliikenteestä aiheutuvan melun vaikutukset ja niiden ehkäisy. 
 
Taajama-alueiden sisään jää vuonna 2001 vahvistetun seutukaavan virkis-
tysaluevarauksia. Maakuntakaavan yleispiirteisyyden ja kyseisten virkistys-
alueiden pienialaisuuden vuoksi niitä ei esitetä maakuntakaavan virkistys-
alueina vaan niiden käyttö taajaman sisäisinä viheralueina esitetään tar-
kemmassa kaavoituksessa. Kohteita, joissa alueen käytön oletetaan muut-
tuvan virkistyskäytöstä varsinaiseen taajamatoimintaan, ovat Kotkan Räski, 
Kotkan Itäranta, Kuusankosken Kytöaho sekä Valkealan Autio. 

 
Merkintää on käytetty: 
Elimäki Kirkonkylä 
Elimäki Koria 
Jaala 
Miehikkälä 
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Pyhtää kirkonseutu 
Pyhtää Siltakylä 
Valkeala 
Virolahti 
Anjalankoski Kaipiainen 
Anjalankoski Inkeroinen 
Anjalankoski Myllykoski 
Hamina Neuvoton 
Hamina Poitsila- Husula 
Hamina Kantakaupunki- Vilniemi 
Iitti Kausala 
Iitti Kirkonkylä-Radansuu 
Kotka Länsi 
Kotka Keski 
Kotka Itä 
Kouvola 
Kuusankoski 
 
 
 

  
 
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto-, asumis- ja 
muiden toimintojen alueiden yleispiirteinen sijainti. Alue sisältää tarvittavat 
liikennealueet ja puistot. Alueelle voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä 
tai vaikutukseltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluja. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan ta-
sapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta suunnitelta-
essa on varauduttava riittävään nykyistä keskustatoimintaa sijainnil-
laan tukevaan palvelutilatarjontaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten ominaispiir-
teiden säilyttämiseen. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Maakuntakaavassa esitetyt keskustatoimintojen aluevaraukset korostavat 
nykyisten kuntakeskusten asemaa. Keskittämällä palveluja keskustatoimin-
tojen alueille parannetaan niiden toimintaedellytyksiä keskittämisen lisätes-
sä palvelujen vetovoimaa. 
 
Keskustojen palvelujen monipuolisuus, hyvä saavutettavuus ja ympäristön 
korkea laatu lisäävät asioitsijoiden ja asukkaiden viihtyvyyttä ja elävöittävät 
keskustaa. Elävä keskusta vireyttää elinkeinoelämää ja luo sekä kunnasta 
että koko maakunnasta positiivista mielikuvaa. 
 
Keskustojen saavutettavuutta taajama-alueilta ja niiden ulkopuolelta julkisil-
la kulkuvälineillä tulee edistää palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja kes-
kustojen henkilöautoliikenteen vähentämisen vuoksi. 
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee mahdollistaa uusien palvelu-
jen keskittäminen olevien palvelujen läheisyyteen palvelujen vetovoiman ja 
kehittämisedellytysten lisäämiseksi. 
 
Merkintää on käytetty: 
Kotka 
Karhula 
Kouvola 
Hamina 
Inkeroinen 
Myllykoski 
Kausala 
Kuusankoski 
 
 
 

   
 
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖ 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävien MRL 114 § mu-
kaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnas-
tettavien myymäläkeskittymien sijaintia. 
 
Suunnittelumääräys: 
Merkinnän tarkoittamalle alueelle saa sijoittaa maakunnallisesti ja 
seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä. Suuryksiköi-
den palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa 
on varmistettava seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittämi-
nen. Vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa on 
varmistettava etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palveluiden saa-
vutettavuutta seudun muissa osissa. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Alueilla, joissa merkintää on käytetty, on jo toiminnassa taajama-alueiden 
ulkopuolisia vähittäiskaupan suuryksikköjä. Uusia vähittäiskaupan suuryk-
sikköjen tai vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien alu-
eita ei ole. 
 
Uusien myymälöiden vaikutuksia Kouvolassa ja Kotkassa on arvioitu Kou-
volan seudun kuntayhtymän toteuttamassa Kymenlaakson asiointimalli 
2000 –projektissa. Kouvolassa arvioitiin uuden keskustaan sijoittuvan su-
permarketin vaikutuksia ja todennäköistä myyntikertymää, Kotkassa uuden 
supermarketin perustamisen vaikutuksia ja samalla toteutusedellytyksiä 
mallin antamien tulosten valossa. Kouvolassa tarkasteltiin lisäksi market- 
alueelle sijoittuvien laajennusten ja uuden yksikön vaikutuksia.  
 
Projektin tulos osoitti, että nykyisen toimintamallin mukaisten, ensisijaisesti 
päivittäistavarakauppaan tukeutuvien, suurmyymälöiden määrän kasvatta-
minen heikentäisi erityisesti kaupunkikeskusten kaupallista asemaa. Kau-
punkien keskustat lähialueineen ovat ostovoiman luovuttajia. Maakunnasta 
kaupunkeihin kohdistuva asiointi on vähentynyt, mikä heikentää myös eri-
koistavarakaupan kasvumahdollisuuksia keskustoissa. Supermarket-
luokkaisten uusien yksiköiden sijoittaminen kaupunkien keskustoihin edel-
lyttää jo nykytilanteessa pääsääntöisesti markkinaosuuksien uusjakoa siinä 
määrin, että se johtaa jonkin vastaavan tyyppisen myymälän poistumiseen. 
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Tämä luo epävarmuutta uusien investointien toteuttamiselle ja nykyisten 
yksiköiden uudistamiselle. 
 
Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelun kannalta olennaisia ovat 
ne hankkeet, jotka edellyttävät asiointiperiaatteen olennaista muuttumista. 
Olennainen muutos syntyy esim. silloin, kun aiemmin keskustapainotteinen 
asiointi ohjautuu taajamarakenteen ulkopuolelle siinä määrin, että liiken-
nesuuntautunut kauppa saa hallitsevan aseman. Hallitseva asema tässä 
tarkoittaa sitä, että kyseiselle alueelle suuntautuvat asiointikerrat ovat sel-
keästi suurimmat (esim. kaksinkertaiset) muihin talousalueen kaupallisiin 
keskittymiin verrattuna. Tällaisilla muutoksilla on aina syvällekäyviä vaiku-
tuksia myös yhdyskuntarakenteeseen ja yhteiskunnan arvojärjestelmään, 
myös kiinteistöjen arvonmuodostukseen. Niitä ei nykyisen maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan ole mahdollista tehdä yksinomaan edes kuntien poliit-
tiseen päätösmekanismiin perustuen vaan hankkeiden vaikutukset on selvi-
tettävä ennen kuin kaavalliset päätökset tehdään.  
 
Vaihemaakuntakaavan ratkaisulla pyritään kaupunkikeskusten kaupallisen 
roolin palauttamiseen, niiden palvelurakenteen tasapainoiseen kehittämi-
seen sekä kuntakeskusten ja paikalliskeskusten lähipalveluiden säilymi-
seen. 
 
Vähittäistavarakaupan suuryksiköt (hypermarketit) sijoittuvat Kotkan Ju-
malniemen ja Sutelan alueille sekä Kouvolan seudulla Kouvolan- Kuusan-
kosken sauma-alueelle valtatien 6 ja Kouvola-Kuusankoski tien liittymäalu-
eelle.  
 
Edellä mainittujen lisäksi keskustojen ulkopuolelle, taajamatoimintojen alu-
eille, on sijoittunut suurehkoja vähittäiskaupan yksiköitä. 1000-2000 m2 iso-
ja supermarketteja on Kymenlaaksossa 19 kpl, liitekartta 8. Olemassa ole-
vat yksiköt eivät hajota nykyisellään yhdyskuntarakennetta, mutta yksiköi-
den laajentaminen edellyttää lausuntomenettelyä sekä vaihtoehtojen ja vai-
kutusten tutkimista alempiasteisessa kaavoituksessa. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kotka  
Jumalniemi 
Sutela  
 
Kouvola- Kuusankoski  
Sauma-alue 
 
 
 

         
 
PALVELUJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävien julkisten palvelujen ja 
hallinnon alueet ja kohteet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä kulttuuriympäristön ja raken-
nushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.  
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Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Alueilla toimivien maakunnallisesti merkittävien koulutuksen ja terveyden-
huollon yksikköjen kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon alueiden ja nii-
den ympäristön tarkemmassa suunnittelussa. 
 
Kouvolan Kasarminmäen alueella sijaitsee koulutusyksikköjen lisäksi niihin 
tukeutuvaa ja niitä tukevaa yritystoimintaa, joiden kehitysmahdollisuudet tu-
lee yhtäläisesti ottaa alueen tarkemmassa suunnittelussa huomioon. Ka-
sarminmäen toiminnallinen liittäminen osaksi Kouvolan ydinkeskustaa edel-
lyttää myös alueelle sijoittuvien toimintojen monipuolisuutta. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Anjalankoski 
Anjalankosken palvelukeskus 
 
Hamina 
Reserviupseerikoulu 
 
Kotka 
Kymenlaakson AMK Metsola 
Kymenlaakson keskussairaala 
Kymenlaakson AMK Jylppy 
Kymenlaakson AMK Kotkansaari 
 
Kouvola 
Kasarminmäki AMK 
 
Kuusankoski 
Kuusankosken aluesairaala AMK 
Kuusaan kuntoutuskeskus 
 
 
 
 
 

 
 
KAUPAN  PALVELUJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävien liikenteeseen tukeu-
tuvan kaupan palvelujen alueet ja kohteet. 
 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyt-
tämiseen. Palvelujen tarjonta ei saa vaarantaa vastaavien palvelujen 
kehittämismahdollisuuksia nykyisissä taajamissa tai keskustoissa. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Elimäen ja Iitin liikenteeseen tukeutuvat palvelualueet sijoittuvat varsinaisen 
taajaman ulkopuolelle. Taajamassa jo sijaitsevien palvelujen kehittämis-
mahdollisuuksien säilyttämiseksi tulee taajaman ulkopuolisten palvelujen 
valikoiman ja mitoituksen vaikutusta taajaman palveluihin tutkia tarkemman 
suunnittelun yhteydessä. 
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Merkintää on käytetty: 
 
Elimäki 
Mustilan palvelualue 
 
Iitti 
Kausalan palvelualue 
 
 
 

  
 
TYÖPAIKKA-ALUE 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset 
työpaikka-alueet. Alueelle saadaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttama-
tonta teollisuutta ja varastointia, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja. Alueelle 
voidaan sijoittaa myös paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huo-
miota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän 
työympäristön toteuttamiseen.  
Mikäli alueelle sijoitetaan paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, on en-
sin selvitettävä sen vaikutukset vastaavien palveluiden saatavuuteen 
ja kehittämismahdollisuuksiin nykyisissä kuntakeskuksissa. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuus ja paljon tilaa vaativa erikois-
kauppa pyritään ohjaamaan keskitetysti taajatoimintojen alueiden ulkopuo-
lelle liikenteellisesti suotuisille paikoille. Tavoitteena on toisaalta parantaa 
taajamatoimintojen alueiden ympäristöjen laatua niiden sisäistä liikennettä 
vähentämällä ja toisaalta kehittää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä lii-
kenteellisesti paremmalla sijainnilla sekä laajennusalueiden osoittamisen 
mahdollisuudella. 
 
Merkintää on käytetty: 
Iitti 
Kotka Jylppy 
Kotka Ristikallio 
Kouvola-Kuusankoski 
Hamina Lankamalmi 
Hamina Lelu 
Hamina Summa 
Valkeala Jokela 
Virolahti Vaalimaa 
 
 
 

  
 
TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ympä-
ristövaikutuksia aiheuttavat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet. 
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Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkit-
tävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. 
Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita on alueen suunnittelussa huomioitava vaa-
rallisista aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja 
sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen. 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentami-
nen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautu-
valla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon 
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sel-
laisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon 
tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöi-
tä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Kymenlaakson teollisuus on painottunut massa- ja paperiteollisuuteen, jolla 
on maakunnassa pitkät perinteet. Teollisuuden vanhat yksiköt ovat toimi-
neet taajamien rakentumisen ytiminä ja ne ovat jääneet kasvavien taajami-
en sisään. Nykyisen teollisuuden toimintaedellytyksien parantaminen taa-
jaman sisällä teollisuusalueita laajentamalla ei useinkaan ole mahdollista 
vaan toimintaedellytyksiä tulee parantaa ympäröivän alueen käyttötarkoi-
tusta määritettäessä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Etenkin 
asuinalueita osoitettaessa tulee selvittää nykyisen teollisuuden aiheuttamat 
ympäristöhäiriöt. 
 
Uusia teollisuusalueita on osoitettu siten, etteivät ne hajauta yhdyskuntara-
kennetta, vaan tukeutuvat aluerakenteellisesti ja toiminnallisesti olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon. 
Uusien teollisuusalueiden vaikutukset ympäristöön riippuvat niille sijoittuvan 
toiminnan laadusta ja voidaan siten tarkemmin arvioida vasta hankevai-
heessa ympäristölupaprosessin yhteydessä. 
 
 

  
 
VIRKISTYSALUE 
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunta- ja taajamarakenteen kannalta tärkeitä 
viheralueita, viherväyliä sekä virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitettuja alueita.  
 
Suunnittelumääräys:  
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-
asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla. 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viher-
alueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, vir-
kistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuk-
sien saavutettavuus. 
Iitin Radansuun ja Valkealan Jyräänkosken ja Käyräjoen virkistysalu-
eille voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa esittää 
alueella olevaa ulkoilutoimintaa tukevaa matkailu- ja majoitusraken-
tamista. 
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Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistys-
toiminta ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen 
läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai val-
tioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia 
vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoi-
tus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Rakentamismääräys: 
Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muu-
tostyöt sekä laajentaminen. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Metsäkeskuksen tulisi metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden 
rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueiden-
käyttöratkaisut ja edistää niiden toteutumista.  
 
Asema- ja yleiskaava-alueilla metsään kohdistuvia toimia ohjaa maankäyt-
tö- ja rakennuslain 128 §, mikäli yleiskaavassa on sitä koskeva määräys. 
Maakuntakaavan virkistysalueilla sovelletaan metsälakia. Maakuntakaavan 
V-aluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa. 
 
Seudullisen virkistysaluejärjestelmän perusta on luotu seutukaavojen yh-
teydessä. Maakuntakaavassa pyritään säilyttämään kaava-alueiden nykyi-
nen virkistys- ja ulkoilualueiden verkosto muun maankäytön pirstovalta vai-
kutukselta. Virkistys- ja retkeilyalueilla pyritään yhdistämään suojelualueita 
yhtenäiseksi viheralueiden verkostoksi, joka on kaikkien Kymenlaakson 
asukkaiden helposti saavutettavissa. 
 
Taajama-alueiden laajenemisessa menetettyä virkistys- ja ulkoilualuetta on 
korvattu seutukaavan MU- alueiden osittaisella muutoksella virkistysalueiksi 
ja laajentamalla MY- aluevarauksia. Maakuntakaavan yleispiirteisyyden ta-
kia taajamien sisäisiä lähivirkistysalueita ei esitetä vaan niitä käsitellään yk-
sityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. 
 
Virkistysalueilla on voimassa MRL 33§ mukainen rakentamisrajoitus raken-
tamismääräyksessä esitetyin lievennyksin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa voidaan maakuntakaavan aluevarauksien laajuutta tarkentaa 
edellyttäen, ettei maakuntakaavan tavoitteita vaaranneta. 
 
Kotkan Katariinan virkistysalueella sijaitsee Ruotsinsalmen merilinnoituksen 
rakenteita, joiden asema valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristö-
nä tulee ottaa alueen suunnittelussa ja käytössä huomioon. 
 
Merkintää on käytetty: 
Anjalankoski Kymijoen ranta 
Anjalankoski 
 
Elimäki Korian Pioneeripuisto 
Elimäki Kirkonkylä 
 
Hamina Salmi 
Hamina Summa 
Hamina Husula 
Hamina Ristiniemi 
Hamina Vilniemi 
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Iitti Kirkonkylä 
Iitti Kausala 
 
Jaala Martinniemi 
 
Kotka Kymin lentokenttä 
Kotka Mussalo 
Kotka Ruonala - Karhuvuori 
Kotka Kymijoen ranta 
Kotka Katariina 
Kotka Itäranta- Mäntykangas 
 
Kuusankoski Kettumäki 
Kuusankoski Ruotsula- Kytöaho 
Kuusankoski Kuusaanniemi 
 
Kouvola Mäkikylä 
Kouvola Palomäki-Utunmäki-Käyrälampi 
 
Miehikkälä 
 
Pyhtää Ahvenkoski 
Pyhtää Heinlahti 
Pyhtää Kokkovuori 
 
Valkeala Jyräänkoski 
Valkeala Käyräjoki 
Valkeala Lappalanjärvi 
 
Virolahti 
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V-aluemerkintöjen perusteet: 
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MATKAILUKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan taajamien ja keskustojen ulkopuolisten maakunnalli-
sesti merkittävien matkailukohteiden sijainti. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kouvola  
Tykkimäen huvipuisto  
 
Kotka  
Leikarin alue  
 
Miehikkälä  
Salpakeskus. 
 
 
 

 
 
LIIKENNEALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät liiken-
nealueet. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa va-
rastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 
33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkit-
tävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mi-
käli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnitte-
lussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.  
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kouvola 
Kouvolan logistiikkakeskus 
 
 

 
 
LENTOLIIKENTEEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan lentotoiminnoille varattu alue. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alue varataan yleisilmailukentäksi. Lentoliikenteen alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee välttää ympäristölle aiheutuvia 
häiriöitä. 
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Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Kymin lentokentän liikennevaraus mahdollistaa harrastuslentoliikenteeseen 
liittyvien toimintojen kehittämisen. Alueella on myös puolustusvoimain har-
joitustoimintaa. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kotka 
Kymin lentokenttä 
 
 

 
 
SATAMA-ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satami-
en liikennealueet. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tu-
kevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voi-
massa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.  
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkit-
tävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mi-
käli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnitte-
lussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.  
Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää 
alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Kymenlaakson logistiikan ja erityisesti Kotkan Mussalon ja Haminan sata-
mien kehittäminen sen tärkeimpinä osina on Kymenlaakson maakunnan 
strategian mukainen.  
Tavaraliikennemäärät tulevat edelleen kasvamaan, tavaran käsittely tulee 
muuttumaan samoin kuin tavarakuljetusten sisältö. Nämä kaikki yhdessä 
sekä Kotkan Kantasataman osittainen siirtyminen liikennekäytöstä pois ai-
heuttavat Mussalon sataman lisäaluetarpeita. Aluetarpeita tulee tarkastella 
maakuntakaavan ohjevuoden 2030 mukaisesti.  
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kotka 
Mussalon satama 
Hietasen satama 
 
Hamina 
Haminan satama 
 
 

     
      
SATAMA-ALUE 
Merkinnällä osoitetaan aluetarpeeltaan pienet taajama-alueisiin liittyvät sa-
tama-alueet. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
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Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkit-
tävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein sekä 
toteutuksessa huolehdittava soveltuvuudesta taajamaympäristöön. 
Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä 
tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnitte-
lussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit.  
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kotka 
Kuusisen satama 
Kantasatama 
Puolan laituri 
Hallan satama 
 
Kuusankoski 
Kuusankosken satama 
 
Iitti 
Kausalan satama 
 

           
 
VENESATAMA 
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät pienvenesata-
mat. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pien-
veneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin se-
kä varmistettava alueiden saavutettavuus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Venesatamat voivat sisältyä maakuntakaavan virkistysalueisiin. Erillistä ve-
nesatamamerkintää käytetään silloin, kun sillä on erityistä merkitystä vähin-
tään seudullisesti merkittävien veneilyverkostojen kehittämisen kannalta. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Hamina 
Tervasaaren venesatama 
 
Iitti 
Kausalan venesatama 
 
Jaala 
Jaalan venesatama 
 
Kotka 
Sapokan venesatama 
Itärannan venesatama 
 
Pyhtää 
Lökören venesatama 
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ERITYISALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueita joilla harjoitettava erityinen urheilutoiminta 
aiheuttaa melua ja joilla liikkuminen on rajoitettua. Alueella on voimassa 
MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttami-
sessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin 
ja riittävin suoja-aluein. 
 
Merkintää on käytetty: 
 
Kotka 
Kymin moottorirata ja ampumarata 
 
 

  
 
ENERGIAHUOLLON ALUE 
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttami-
sessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin 
ja riittävin suoja-aluein. 
 
 

  
 
JÄTTEENKÄSITTELYALUE 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä jätteen 
vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta palvelevia laitoksia, rakenteita tai 
alueita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympä-
ristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-
sa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyn-
tämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa. 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että jätteenkä-
sittelylaitoksen toiminta tai alueen muu käyttö ei yksistään tai tarkas-
teltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevarauksen vaikutuspiirissä tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla 
Natura 2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun tai 
muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonar-
voja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisäl-
lyttää Natura 2000-verkostoon. 
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Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Jätteenkäsittelylaitosten sijoittaminen Anjalankosken Keltakankaan Eko-
park-alueelle sekä Kotkan Heinsuon alueelle tukee maakunnallista jäte-
huollon kehittämis- ja keskittämistavoitetta.  
Maakunnallisesti merkittävien jätteenkäsittelylaitosten mitoitus mahdollistaa 
nykyisistä teollisuuslaitosten yhteyteen sijoittuneista pienkaatopaikoista luo-
pumista. 
 
 

 
 
MAA-AINESTEN OTTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan alueita soran, turpeen tai muiden maa-ainesten ot-
toa varten. 
 
 

  
 
PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä ole-
vat varuskunta-, harjoitus- ja vastaavat alueet, joille yleisön pääsy on rajoi-
tettu. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Puolustusvoimien alueen meluvaikutusta ympäröivällä alueella on käsitelty 
MY -aluevarauksen yhteydessä. 
 
 

  
 
 
 

LUONNONSUOJELUALUE TAI -KOHDE 
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi 
tarkoitettuja alueita. Niitä ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut 
luonnonsuojelualueet. Suojelualueiksi on osoitettu myös suojeluohjelmien 
alueita sekä Natura 2000-ohjelman alueita mikäli päätösten yhteydessä on 
toteuttamiskeinoksi esitetty luonnonsuojelulakia. 
 
Suunnittelumääräys: 
Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toi-
menpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäris-
töarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelu-
alue tai tavoitteena on perustaa sellainen. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Alueilla saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säi-
lyttämiseksi tai palauttamiseksi. 
Luonnonsuojelu- ja Natura 2000-ohjelman alueet on esitetty selostuksen 
liitteessä 12. 
Natura 2000-ohjeman alueiden osalta on laadittu erillinen kaavaratkaisun 
vaikutusten arviointi. 
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MUINAISMUISTOALUE 
Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltuja alueita 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava 
huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maisemalliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydet-
tävä lausunto museoviranomaisilta. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Merkinnällä on osoitettu Kyminlinnan linnoitusalue. 
 
 
   
  
MUINAISMUISTOKOHDE 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset.  
Kaikki muinaismuistot, myös vielä löytymättömät, on suojeltu muinaismuis-
tolailla (295/1963) 
 
Suunnittelumääräys: 
Kohteen ja sen lähialueen maankäytön suunnittelussa ja toteutukses-
sa on otettava huomioon kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi niiden 
riittävät suoja-alueet ja kohteen liittyminen maisemaan. Toimenpiteitä 
suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Kaavakartassa on esitetty tiedossa olevat kiinteät muinaisjäännökset Mu-
seoviraston luettelon, liite 16, mukaan. Investointiaineiston osittaisen van-
hentuneisuuden ja puutteellisuuden vuoksi tulee ennen yleis- tai asema-
kaavoitusta selvittää kiinteiden muinaisjäännösten inventoinnin tarve. 
 
 

 
  
RAKENNUSSUOJELUALUE  
Merkinnällä osoitetaan rakennussuojelulain nojalla suojeltuja tai maankäyt-
tö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita 
sekä asetuksessa valtion omistamien rakennusten suojelusta tarkoitettuja 
alueita tai kohteita sekä kirkkolailla ja siihen perustuvin sopimuksin suojel-
tuja kohteita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. 
 
 
Merkintää on käytetty seuraavien kohteiden osoittamiseen: 
 
Valkeala 
Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema 
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 /S  
 
ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ VÄHINTÄÄN MAAKUNNALLISESTI 
MERKITTÄVIÄ RAKENNUSKULTTUURIKOHTEITA 
Merkinnällä osoitetaan maankäytön aluevaraukset, joilla on vähintään 
maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai rakennuk-
sia, mutta joita ei ole erikseen kohdemerkinnöillä osoitettu. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon 
kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säi-
lyminen. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Taajamien ja keskustojen rakennus- tai kulttuurihistorialliset kohteet ovat 
usein niin lukuisat ja lähellä toisiaan, että niiden esittäminen kohdemerkin-
nöillä on maakuntakaavan mittakaavassa mahdotonta. 
Kulttuuriympäristöä, jonka ominaisluonne ja erityispiirteet tulee säilyttää, 
muodostavat Kymenlaakson rakennuskulttuuri-inventoinnista toimenpide-
ohjelmassa maakunnallisesti merkittäviksi luokitellut ympäristöt, jotka on 
lueteltu selostuksen liitteessä 19, rakennussuojelulailla ja -asetuksella suo-
jellut kohteet, jotka esitetty liitteessä 18 sekä valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt. 
 
Merkintää on käytetty seuraavien kohteiden osoittamiseen: 
 
A/s 
Anjalankoski 
Anjalan historiallinen ympäristö 
Kaipiaisten asema 
 
Elimäki 
Elimäen kulttuuriympäristö 
Korian kasarmialue 
Korian sillat 
 
Hamina 
Haminan vanha kaupunki ja linnoitus 
Hietakylän ja Pampyölin hautausmaat 
Salmen museosilta 
Pitäjänsaari 
Petkeleen asuinalue 
 
Iitti 
Iitin kirkonkylä 
 
Jaala 
Jaalan kirkonkylä 
 
Kotka 
Yhtyneet paperitehtaat, Hovinsaari 
Karhulan teollisuuden asuinympäristöt 
Kymin kirkko 
Puistolan pientaloalue 
Tiutisen asuinalue 
Ruotsinsalmen merilinnoitus 
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Kuusankoski 
Kuusankosken- Kymintehtaan  asuinalueet 
Itä- ja Länsinaukion asuinalueet 
 
Pyhtää 
Pyhtään kirkko ja pappila 
 
Virolahti 
Graniittilouhokset 
 
C/s 
Hamina 
Haminan vanha kaupunki ja linnoitus 
 
Kotka 
Kotkan kaupungintalo ja pankkitalo 
Kotkan kirkko ympäristöineen 
Kotkan ortodoksikirkko puistoineen 
Kymin vanha pappila 
 
Kouvola 
Kouvolan hallintokeskus 
Rautatievarikon alue ja rautatieasema 
 
T/s 
Anjalankoski 
Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan alueet 
Myllykosken teollisuusalue 
 
Hamina 
Summan tehdas 
 
Kotka 
Karhulan teollisuusympäristö 
Korkeakosken teollisuusympäristö 
Stora Enson tehtaat 
Sunilan teollisuusalue 
 
Kuusankoski 
Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö 
Voikkaan teollisuusalue 
 
p/s 
Hamina 
Haminan vanha kaupunki ja linnoitus 
 
Kouvola 
Kouvolan kasarmialue 
 
yt/s 
Pyhtää - Virolahti 
Suuri Rantatie, liitekartta 17 
 
V/s ja MY/s 
Virolahti 
Graniittilouhokset 
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SALPALINJA 
Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja-linnoitusketjun 
rakenteita. 
 
Suunnittelumääräys: 
Ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otet-
tava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Linnoitusrakenteet muodostavat kokonaisuuden jonka suhde maisemaan 
vaihtelee. Erityisesti paikoissa, joissa linjan jatkuvuus on havaittavissa, tu-
lee välttää maisemaa muuttavia toimenpiteitä tai rakentamista jotka heiken-
tävät jatkuvuuden kokemista. Merkinnällä on osoitettu Miehikkälän kirkon-
kylän pohjoispuolella kaava-alueelle oleva Salpalinjan osa. 
 
 
 
 

 
 
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, 
joita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti 
haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten ha-
ja-asutusluonteiseen asutukseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoi-
luun ja retkeilyyn. 
 
Suunnittelumääräys: 
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa 
kylärakennetta täydentävää rakentamista sekä haja-asutusluonteista 
rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla. 
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että maa- ja 
metsätalouden toimenpiteet eivät yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen 
rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- ver-
kostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alu-
eella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Metsäkeskuksen tulisi metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden 
rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueiden-
käyttöratkaisut ja edistää niiden toteutumista. 
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MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ 
YMPÄRISTÖARVOJA 
Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita joilla kulttuuri- 
ja luonnonmaiseman arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa 
pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa 
kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja-
asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.  
Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että maa- ja 
metsätalouden toimenpiteet eivät yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen 
rajautuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- ver-
kostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alu-
eella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset: 
Metsäkeskuksen tulisi metsälain valvonnassa ja kestävän metsätalouden 
rahoituslain tukipäätöksissä ottaa huomioon maakuntakaavan alueiden-
käyttöratkaisut ja edistää niiden toteutumista. 
Asema- ja yleiskaava-alueilla metsään kohdistuvia toimia ohjaa maankäyt-
tö- ja rakennuslain 128 §, mikäli yleiskaavassa on sitä koskeva määräys. 
Maakuntakaavan MY-aluevarausmerkintä ei edellytä maisematyölupaa. 
 
Maatalousalueiden ympäristöarvot koostuvat luonnonarvoja enemmän ih-
misen muokkaaman ympäristön kulttuuriarvosta.  
 
Avoimet peltomaisemat ja hoidetut talousmetsät muodostavat ympäristöä,  
jonka arvoa ja katoavaisuutta voi taajamien laajentumispaineessa verrata 
luonnonarvojen vuoksi suojeltuihin alueisiin. Erona on, ettei maa- ja metsä-
talousalueiden ympäristöarvoja voi turvata passiivisella suojelulla vaan pa-
remmin maatalouselinkeinon säilymisedellytykset turvaamalla. Yksityiskoh-
taisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa on mahdollis-
tettava maa- ja metsätalouselinkeinon monipuolinen kehittäminen ja samal-
la säilytettävä ympäristön kulttuuriset arvot.  
 
Kouvolassa MY-aluemerkinnän alueella sijaitsee Alakylä, jonka asema val-
takunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä tulee ottaa alueen suun-
nittelussa ja käytössä huomioon. 
 
Puolustusvoimien alueen meluvaikutus suunnittelualueella 
 
Haminan keskeisten alueiden osayleiskaavaan liittyen kaupunkiseudulle on 
laadittu meluselvitys vuonna 2003.  Meluselvityksen yhteydessä mitattiin 
tie-, katu- ja raideliikenteen sekä teollisuuden aiheuttamaa melua yhteensä 
13:ssa mittauspisteessä.  Lisäksi mitattiin ympäristön hiljaisuutta 10:ssä 
mittauspisteessä.  Alueella sijaitsevien moottorirata-, ampumarata- ja maa-
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aineksen ottoalueiden melun leviämistä arvioitiin yleispiirteisesti suoritta-
matta mittauksia selvityksen yhteydessä. 
Haminan meluselvitys 2003:n mukaan Lupinmäen ampumaradan aiheut-
tamaa melua on Haminassa tutkittu useita kertoja mittauksinkin.  Selvityk-
sessä melualueiden kuvaamisessa hyödynnettiin aiemmin tehtyä melumit-
tausta sekä arvioitiin melun leviämistä laskennallisesti ja hyödyntäen tietoa 
muista ampuma-alueista. Lupinmäen ampumaradan melumittaukset on 
tehty vuosina 1988-1997. 
Haminan meluselvitys 2003 tuottaa Lupinmäen ampumaradan lähialueiden 
melutilanteesta kaksi osittain ristiriitaista tietoa.   Mahdollisten hiljaisten 
alueiden määrittelyssä ampumaradan meluvaikutusta ei otettu huomioon, 
minkä vuoksi jopa itse ampumarata-alue määrittyy ”hiljaiseksi”!  Toisaalta 
hiljaisten alueiden mittauspiste Lupinlahden pohjukassa oli ainakin mittaus-
ajankohtana suhteellisen hiljainen.  Selvityksessä jopa todetaan, että alue 
kuuluu ”tietyin varauksin” Haminan hiljaisiin alueisiin. 
Meluselvityksen keskeiset tulokset maakuntakaavan suunnittelualueella on 
koottu liitekarttaan 11.   
 
Nykyinen maankäyttö 
Haminan meluselvityksen 2003 mukainen ampumamelun leviämisalue puo-
lustusvoimien alueen ulkopuolella on maa- ja metsätalousaluetta.  Alueella 
on kahdeksan asuinrakennusta ja neljä loma-asuntoa (tieto RHR 2004).  
Asuinrakennuksista kaksi on valmistunut 1980-luvun alussa, muut ovat 
vanhempia.  Vuonna 2002 asukkaita oli 12 (tieto YKR 2002, aineistoon liit-
tyvän yleistyksen vuoksi tieto on epävarma eli asukkaita voi olla hieman 
enemmän). 
Liikenneverkkoon kuuluvat Museotie (351) ja Vilniementie (14688). 
Meluselvityksen mukainen ampumamelun leviämisalue ulottuu valtakunnal-
lisen lintuvesiensuojeluohjelman mukaiselle alueelle ja Natura 2000 –
alueelle. 
 
Maakuntakaavan tavoite 
Maakuntakaavan tavoitteena on huomioon ottaen valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet turvata riittävät alueelliset edellytykset Lupinmäen am-
puma- ja harjoitusalueen toimintamahdollisuuksille.   Koska ampumatoimin-
ta mahdollisesti aiheuttaa maankäytön rajoituksia myös puolustusvoimien 
alueen viereisellä alueella, maakuntakaavan tulee ohjata ottamaan nämä 
rajoitukset huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja ra-
kentamisessa.  Rajoituksen sisältönä on, ettei alueelle tule sijoittaa melulle 
herkkiä toimintoja. 
Kaavaratkaisun yhteydessä tulee myös selvittää melun vaikutus Natura 
2000 –verkostoon kuuluvan Lupinlahden luonnonympäristön tilaan. 
 
Maakuntakaavan ratkaisuvaihtoehdot 
Puolustusvoimien ampuma- ja harjoittelualue varataan EP-alueena.  
Ympäröivä alue lukuun ottamatta pohjoisosiltaan taajamaan ja valtatiehen 7 
rajautuvaa aluetta varataan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on 
ympäristöarvoja (MY).  Aluevarauksen perusteet on tuotu esille kaavaselos-
tuksessa.  MY-varaus alueen pääkäyttötarkoituksena merkitsee ampuma-
toiminnan meluvaikutusten kannalta sitä, että alueen maankäyttöä ohjataan 
säilymään nykykäytön mukaisena, harvaan asuttuna tai lähes asumatto-
mana metsäalueena.  Myös viereinen Lupinlahden luonnonsuojelu- ja Natu-
ra 2000 –alue tukee samaa tavoitetta. 
Alueen läpi kulkeva maantie 351 on Suuren rantatien osa, joka kaavaselos-
tuksessa esitetyin perustein varataan merkinnällä yt/s.  
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0-vaihtoehto 
Lupinmäen kohdalla on kyse alueesta, jonka käyttö ympäristövaikutuksi-
neen on vakiintunut ja jolla ei ole olemassa eikä ennakoitavissa merkittäviä 
valtakunnallisia, maakunnallisia, tai seudullisia yhteen sovitettavia maan-
käytön ristiriitoja.  Tällöin katsottaisiin, että MY-aluevaraus riittää turvaa-
maan puolustusvoimien intressin.    
 
Käyttörajoitukset MY-alueelle 
Osalle MY-aluetta voidaan maakuntakaavassa antaa suunnittelua ohjaava 
tai rakentamista rajoittava kaavamääräys tai osoittaa MRL 33 §:n mukainen 
ehdollinen rakentamisrajoitus.   
Alueena, jolle rajoitus tai määräys annetaan, voidaan käyttää Haminan me-
luselvitys 2003:ssa esitettyä yleispiirteistä laskennallista melualuetta. 
 
Melualue 
Puolustusvoimien tarve tuottaa melua ampumarataa ympäröivällä alueella 
voidaan ottaa kaavaratkaisussa huomioon varaamalla melualue, mikäli sen 
rajauksen perusteeksi voidaan katsoa Haminan meluselvitys 2003:ssa esi-
tetty yleispiirteinen laskennallinen melualue.  Maakuntakaavoissa melualu-
eita on osoitettu lähinnä lentomelualueille.   
 
Merkintää on käytetty: 
Hamina  
Summanjoki 
Sivatti- Lelu 
Vilniemi 
 
Elimäki  
Värälä 
Kirkonkylä 
 
Iitti 
Kausala 
Radansuu 
 
Jaala 
Kirkonkylä 
Kimola 
 
Kotka  
Kaukola- Pernoo 
Saksala- Marinkylä 
 
Kouvola  
Alakylä 
 
Kuusankoski  
 
Miehikkälä 
 
Pyhtää  
Ahvenkoski 
Heinlahti 
 
Valkeala  
Lappalanjärvi 
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Virolahti 
 
 
 
 
 
 
 
MY- aluemerkintöjen perustelut : 
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4.2.4 Viiva- ja muut merkinnät 
 
Liikennejärjestelmä 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaava on yleispiirteinen 
kaava, jossa pääsääntöisesti ei käsitellä vain yhtä kuntaa koskevia asioita. 
Tämä näkyy myös maakuntakaavassa esitettävän tieverkon laajuudessa.  
 
Maakuntakaavan toiminnallisen luokituksen lähtökohtana on tiehallinnon 
käyttämä luokitus. Valta- ja kantateiden osalta tiehallinnon ja maakunta-
kaavan näkemykset ovat yhdenmukaiset. 
 
Maakuntakaavan seututieverkko poikkeaa tiehallinnon luokituksesta Pessa-
Kuusaanniemi ja Kuusaanniemi-Tanttari ja Ojanne-Kymin asema-
Kyminlinna, Rautakorpi-Myllykoski teiden sekä Keltakankaan paikallistien 
osalta. Nämä tiet ovat toiminnallisesti pääkatuja. Maakuntakaavassa esite-
tyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa mää-
rittää pää- tai kokoojakaduiksi. 
 
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen siinä ei ole tarkoituksenmu-
kaista esittää koko yleistä tieverkkoa kaikkine yhdysteineen. Ympäristömi-
nisteriön ohjeissa maakuntakaavamerkinnöistä ja määräyksistä todetaan, 
että yhdysteitä osoitetaan maakuntakaavassa, mikäli niillä on merkitystä ky-
läverkon tai ylikunnallisten yhteyksien kannalta. Kymenlaakson maakunta-
kaavassa esitetään Museotie ja Myllykoski-Kouvola yhdystie suojelullisin 
perustein ja Elimäen kirkonkylän taajaman läpi kulkeva yhdystie. 
 
Maakuntakaavassa tielinjauksen esittämistarkkuus vaihtelee tiekohtaisesti 
suunnittelutilanteesta riippuen. Peruskorjattavien tai kokonaan uusien tie-
hankkeiden kohdalla varauksen sijainti perustuu laadittuun tie- tai yleis-
suunnitelmaan. Pitemmän aikavälin hankkeissa varaus perustuu pääsuunta 
tai tieverkkoselvitykseen. 
 
Liikenteen aluevarausten alueilla on voimassa MRL:n 33 § mukainen ra-
kentamisrajoitus. Rakentamisrajoitus ei koske yhteystarvemerkintöjä. 
 
 

 
 
MOOTTORI- TAI  MOOTTORILIIKENNETIE  
Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetiet. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Loviisa - Kotka moottoritiestä on tehty yleissuunnitelma, jonka yhteydessä 
hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset on arvioitu. Nykyinen tielinjaus 
on yleissuunnitelma 1998:sta. 
 
Suunnittelumääräys: 
Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suun-
nittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnitte-
lussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen 
liittymien kautta. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Suunniteltu moottoritie ylittää Kymijokea Ahvenkosken voimalaitoksen ala-
puolella, nykyisen tielinjauksen ympäristössä. Tielinjaus sijaitsee voimalai-
toksen vaikutuspiirissä Ahvenkoskenlahden pohjoispuolella. Alueella on pa-
to ja vedet ohjataan keinotekoisen syöttökanavan läpi voimalaitokselle. Pa-
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don eteläpuolella virtaa on säädelty, ja alkuperäinen Kymijoen uoma on eri-
tyisesti kuivina kausina lähes kuiva. Moottoritiehankkeen yksityiskohtaises-
sa suunnittelussa ja rakentamisen yhteydessä tulee huomioida Natura- 
2000 kohteiden luontoarvoja ja seurata ympäristöselvityksien suosituksia 
kielteisten vaikutuksien ehkäisemiseksi. 
 
 

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

 
 
KAKSIAJORATAINEN VALTA-, KANTA- TAI SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 
Merkinnällä osoitetaan kaksiajorataiset päätiet ja -kadut.  
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys:  
Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että 
väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Määräys koskee valtateitä 6, 7, 12 ja 15 Kotka-Kouvola välillä. Tiehallinnon 
ehdotus runkoteiksi koskee valtateitä 6, 7 ja 12. Runkotiet olisivat vähintään 
2-ajorataisia pääteitä, jossa kulkusuuntia erottaa suojakaiteellinen keski-
kaista. Tästä johtuen kyseisillä runkoteillä maankäytön liittyminen voidaan 
tehdä vain erikseen järjestettyjen liittymien kautta. 
Valtatie 15 on erittäin tärkeä teollisuuden tavarakuljetuksia satamiin välittä-
vä tie. Sen merkitys on verrattavissa runkoteihin ja tien yleissuunnitelman 
mukaan Kotka-Kouvola väli tulisi käsitellä suurelta osin 2-ajorataisena.  
 
 

 
 
SEUTUTIE TAI PÄÄKATU 
Merkinnällä osoitetaan seututiet ja pääkadut.  
Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkem-
massa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Maakuntakaavan seututieverkko poikkeaa tiehallinnon luokituksesta Pessa 
- Kuusaanniemi ja Kuusaanniemi - Tanttari ja Ojanne- Kymin asema - Ky-
minlinna, Rautakorpi - Myllykoski teiden sekä Keltakankaan paikallistien 
osalta. Nämä tiet ovat toiminnallisesti pääkatuja.  
 

  
 
YHDYSTIE 
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen aluei-
ta ja kyliä ylempiluokkaiseen tieverkkoon.  
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.  
Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkem-
massa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. 
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ERITASOLIITTYMÄ, TOTEUTETTU 
Merkinnällä osoitetaan toteutetut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakun-
takaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Alueella on voimassa MRL 33 § mu-
kainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 
ERITASOLIITTYMÄ, SUUNNITELTU 
Merkinnällä osoitetaan suunnitellut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maa-
kuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja. Alueella on voimassa MRL 33 § 
mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

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

  
 
YHDYSRATA 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnalliseen rataverkkoon kuuluvat yhdysradat 
sekä satamiin ja teollisuuslaitoksille johtavien ratojen sijainti. Alueella on 
voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

 
 
HEINOLA-KUUSANKOSKI KANAVA 
Merkinnällä osoitetaan Heinola - Kuusankoski kanava. Alueella on voimas-
sa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Maakuntakaavassa esitetään Heinola-Kuusaanniemi kanavavaraus ole-
massa olevan kanavan uomassa. Kanavan kehittäminen parantaa teolli-
suuden puuhuollon hoitoa ja avaa Pohjois-Kymenlaakson veneilyalueen 
keskiseen Suomeen.  
 
 

 
LAIVAVÄYLÄ 
Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kauppamerenkulun väylät. 
 
 

 
VENEVÄYLÄ 
Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut 
alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät. 
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PÄÄSÄHKÖLINJA 
Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Uudet 400 kV:n voimalinjat Elimäen Koria-Orimattila ja Kotkan Mussalo-
Juurikorpi tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa oleviin voima-
linjojen maastokäytäviin. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla uudet voimajohdot pyritään sijoit-
tamaan samaan pylvääseen.  
 

 
 
PÄÄKAASULINJA 
Merkinnällä osoitetaan korkeapaineiset maakaasuputket. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Maakaasuputkiston suojaetäisyydet rakennuksiin ja rakenteisiin on määrät-
ty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. Rakentamishankkeessa on 
pyydettävä maakaasuputken omistajan lausunto, mikäli hanke sijaitsee lä-
hempänä kuin 50 metriä maakaasuputkesta. 
 

 
 
KANSAINVÄLISET ÖLJYN JA KAASUN RUNKOLINJAT 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

 
 
PÄÄVESIJOHTO 
Merkinnällä osoitetaan runkovesijohdot. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 

 
 
PÄÄVESIJOHTO JA SIIRTOVIEMÄRI 
Merkinnällä osoitetaan runkovesijohtojen ja siirtoviemärien linjat. Alueella 
on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 
Suunnitteluratkaisun perustelut ja ohjausvaikutukset 
Anjalankoski-Kotka siirtoviemärin rakentaminen tulee mahdollistamaan jä-
tevesien keskitetyn käsittelyn Kotkan kaupungin Mussalon jätevesipuhdis-
tamolla. Hankkeen toteutuessa Kymijoelta poistuu kaksi jätevesien purku-
paikkaa. Samassa yhteydessä Kotkan kaupunki luopuu Sunilan jätevesi-
puhdistamon käytöstä ja jatkossa kaikki jätevedet keskitetään Mussalon jä-
tevedenpuhdistamolle. Näin ollen Suomenlahden rannikolta poistuu myös 
yksi pistekuormittaja. 
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NYKYISET TIET JA LINJAT 
Merkinnällä osoitetaan toteutetut tiet ja linjat. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
 
 

  
 
UUDET TIET JA LINJAT  
Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tiet ja linjat. 
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. 
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5 MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET 
 
5.1 KUNTAKAAVOITUS 
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja 
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi (MRL 32.1§). 
 
Maakuntakaava vaikuttaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumiseen.  MRL 
58.3§:n mukaan "vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- 
tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei 
alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten."  MRL 
114 § määrittelee lain tarkoittaman vähittäiskaupan suuryksikön. 
 
Maakuntakaava ei ole voimassa yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen 
kaavan alueella.  Kuitenkin maakuntakaavan voimassaololla on merkitys 
kuntakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin: "Maakuntakaavassa osoitettu 
uusi maankäyttöratkaisu voi olla keskeinen peruste kuntakaavojen ajanmu-
kaisuutta arvioitaessa.  Erityisesti kuntakaavassa oleva ristiriita maakunta-
kaavassa tulkittujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa 
osoittaa, että kuntakaava ei ole enää ajan tasalla.  Valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden välittyminen maakuntakaavoituksesta kuntakaavoi-
tukseen edellyttää tällöin vanhentuneen kaavan tarkistamista ristiriidan 
poistamiseksi." (Maankäyttö ja rakennuslaki 2000, opas 7: Maakuntakaa-
van oikeusvaikutukset, Ympäristöministeriö 2002) 
 
5.2 VIRANOMAISTOIMINTA 
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä 
ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, 
pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä 
vaikeuteta kaavan toteuttamista. (MRL 32.2§) 
 
5.3 RAKENTAMISRAJOITUS 
Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai tekni-
sen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa 
rakentamista koskeva rajoitus.  Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan 
kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa (MRL 33.1 §). 
 
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen raken-
tamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutu-
mista.  Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta 
luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, 
milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä 
lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen raken-
tamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa 
maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä 
ole tehty maakuntakaavan toteuttamista varten. Jos maakuntakaavan alue-
varaus pääasiallisesti vastaa rakennuslain (370/1958) mukaisen seutukaa-
van aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seutukaavan hyväksymisen jäl-
keen omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia oteta huomioon.   
(MRL 33.2 §) 
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6 MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
 
6.1 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Yleistä 
Vaikutusten arvioinnissa ja tehdyissä johtopäätöksissä on otettu huomioon 
mm. seuraavia keskeisiä näkökohtia: 
 
Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäytön rakenneasi-
oita käsittelevä suunnitelma, joka osoittaa maakunnan eri osien maankäy-
tön luonteen ja yleispiirteisen rajauksen rakennettujen ja rakentamatta jätet-
tävien alueiden välillä. Maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma. Ra-
kentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja niiden hy-
väksyntää. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10§ edellyttää että kaavan vaikutukset 
esitetään kaavaselostuksessa sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan 
tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan edellytykset vuorovaikutukseen 
kaavan valmistelussa. 
 
Maakuntakaava on joustava. Siinä esitettyjen aluevarausten laajuutta ja si-
jaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauk-
sesta voidaan myös luopua. Edellytyksenä on, että maakuntakaavan kes-
keiset tavoitteet eivät vaarannu. 
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja sen suunnittelumääräysten sisällös-
tä johtuen voidaan kaavan toteuttamiselle löytää yksityiskohtaisemman 
suunnittelun avulla eri tarkoitusta varten asianmukainen ratkaisu.  
 
Rakentamisen edellytyksiä arvioitaessa on kunnan toimesta jo kaavoitettu-
jen alueiden osalta lähtökohtana, että kaavan laatimisen yhteydessä on 
esimerkiksi selvitetty ja yleensä voitu ottaa huomioon alueiden luonnon- 
maisema-, virkistys- yms. arvot. 
 
Vaikutusten arviointia ohjeistetaan myös ns. SOVA -laissa (laki viranomais-
ten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
200/2005). Sen mukaan tietyistä viranomaisten laatimista suunnitelmista ja 
ohjelmista tulee laatia ympäristöarviointi. Myös maankäytön suunnitteluun 
liittyviä kaavoja tulee arvioida kuten muitakin suunnitelmia ja ohjelmia. Kaa-
voihin ei kuitenkaan sovelleta suoraan SOVA – lakia, vaan vaikutukset ar-
vioidaan osana maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa korostuvat SOVA -lain myötä 
erityisesti vaihtoehtojen tarkastelu, haitallisten ympäristövaikutusten ehkäi-
seminen, kaavaselostuksen yhteenveto ja sähköinen tiedottaminen.  
 
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä edellytetään vaihtoehtojen tarkas-
telua. Etelä-Suomen maakunnat ovat yhteistyössä tutkineet ylimaakunnalli-
sia aluerakenteen kehityskulkuja sekä erityisesti kehityskäytäviä ja liiken-
neverkkoja. Etelä-Suomen visio 2030 asuminen, ympäristö ja liikenne yh-
teenvetokartta on liitteenä 1. Raportit kokonaisuudessaan löytyvät Etelä-
Suomen liittouman kotisivuilta www.etela-suomi.fi. Osittain edellä esitetyn 
prosessin aikana Kymenlaakson liitto selvitti rakenteen vaihtoehtoja, liitteet 
3-5. Näistä johdettu Kymenlaakson visio 2030 on liitteenä 2. Visio 2030 on 
osa maakuntasuunnitelmaa ja on käynyt pitkällisen prosessin valtuuston ja 
maakunnan yhteistyöryhmän seminaareineen ja lausuntokierroksineen. 
Seminaareissa ja työryhmissä on koko prosessin eri vaiheissa pyritty ku-
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vaamaan rakennevaihtoehtojen vaikutuksia. Saatu palaute on otettu huo-
mioon visiota edelleen kehitettäessä. Laadintaprosessin loppupuolella oli-
vat myös maakuntakaavaluonnoksen alustavat versiot käytössä. Myös eri-
laiset pienryhmäneuvottelut joko viranomaisten, kuntien tai eri sektoreiden 
asiantuntijoiden kanssa ennen kaavaluonnosta, kaavaluonnosvaiheessa 
sekä kaavaehdotusvaiheessa ovat tuoneet palautetta kaavan ja kaavarat-
kaisujen vaikutuksista. Palautteessa esille tulleet kaavan mahdollisesti ai-
heuttamat negatiiviset vaikutukset on huomioitu ja kaavaehdotusta on niiltä 
osin voitu jatkotyöskentelyssä korjata. 
 
 
Vaikutusten arvioinnista on neuvoteltu Kymenlaakson kuntien kaavoitus- ja 
ympäristöviranomaisten kanssa sekä Kymenlaakson ympäristöpoliittisen 
neuvottelukunnan kaavatyöhön liittyvissä kokouksissa. Kuntalaisten ja si-
dosryhmien mielipiteitä ja kommentteja on saatu kaavan eri vaiheiden esil-
läoloaikana ja niitä on käytetty aineistona myös vaikutusten arvioinnissa.   
 
 
Arvioinnin yhteydessä syntyneen keskustelun keskeisimmät aiheet olivat: 
- Taajamatoimintavarauksen mitoitus 
- Virkistysalueiden mitoitus   
- Mahdolliset haitat maa- ja metsätalouden harjoittajille  
- Kymijoen kanavan yhteystarvemerkinnän tarve. 
 
Maakäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 1§:n mukaan tulee vaikutusarvi-
oinnissa erityisesti selvittää välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten elin-
oloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
kenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön. 
 
MRA 10§ 4 momentin mukaan selostuksessa on esitettävä kaavan vaiku-
tukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luon-
toon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, 
terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. 
 
Vaikutusten arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin maakuntakaavan teh-
tävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää (MRL 28§). Maakuntakaavoituk-
sessa esillä olevat alueet ja hankkeet eivät yleensä ole maakuntakaavan 
laadintavaiheessa vielä yksityiskohtaisesti suunniteltuja.  
 
 
6.2 VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN 
 
Maakuntakaavan rakenneratkaisu perustuu nykyisen rakenteen hyväksi-
käyttöön kaikilta osin (katso 9.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den toteutuminen ja 9.2 yhteenveto alueidenkäyttövarausten muutoksesta). 
Etelä-Kymenlaakson jo nyt oleva nauhamainen rakenne Pyhtään Siltaky-
lästä Kotkan alueiden kautta Haminaan tulee edelleen täydentymään. Anja-
lankoski täydentyy nykyisillä taajama-alueilla ja niiden reunoilla. Uutena ko-
ko maakuntaa palvelevana alueena on valtatie 15 itäpuolella oleva Eko-
park- ja siihen liittyvä teollisuusalue. Tämäkin alue tukeutuu nykyisiin ko 
toiminnan alueisiin. Kouvolan kaupunkiseudun taajamatoiminnot täydenty-
vät nykyisten taajama-alueiden reunoilla. Kouvolan ratapihat laajenevat 
logistiikka-alueina. 
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Nykyisille välialueille rakentuu täydentyviä ja laajentuvia taajamatoiminto-
jen, työpaikkojen ja teollisuuden alueita. Taajama-alueiden laatutasoa pyri-
tään nostamaan ja suurempia rakenneosia jaetaan vapaa-alueilla, jotka 
muodostuvat virkistys-, maa- ja metsätalousalueista, joilla on ympäristöar-
voja sekä maa- ja metsätalousalueista. Työpaikka-, teollisuus- ja palvelu-
alueet sijoittuvat pääliikenneyhteyksien tuntumaan. Tällä saadaan liiken-
teen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia minimoitua sekä asumiseen pai-
nottuvien alueiden ympäristöhäiriöitä rajattua. Varsinaisia hiljaisia alueita 
(liite 11) ei tämän maakuntakaavavaiheen alueella ole. Alueita, joilla melu-
taso on selvästi pienempi kuin taajamissa, löytyy taajamien läheltä, kaava-
alueen ei rakennettavilta alueilta. 
 
Kahden maakuntakeskuksen varaan muodostuva kaupunki- ja kuntakes-
kusten rakenne mahdollistaa Kymenlaakson tasapainoisen kehityksen.  
Kymenlaakson verrattain pieni pinta-ala ja taajamien tasainen verkko teke-
vät toisaalta palvelujen, toisaalta virkistyksen saavutettavuuden maakun-
nan sisällä helpoksi. 
Valtakunnallista merkitystä portteina Venäjälle on kehittämisen kohdealu-
eeksi merkityllä Vaalimaan rajapalvelujen alueella ja Kouvolan rautatielii-
kenteen alueilla. 
 
Lukuisissa kokouksissa, lausunnoissa ja yleisötilaisuuksissa keskustelun 
aiheeksi nousivat väestöennusteiden epävarmuustekijät. Maakuntakaavan 
tulee mahdollistaa toisaalta taajamien merkittävä kasvu ja toisaalta kannus-
taa yhdyskuntien eheyden lisäämiseen. Taajama-alueille on tästä syystä 
osoitettu kaavaratkaisussa selkeitä kasvusuuntia mutta myös rakenteellisia 
rajoja. Taajamien ympärille ei ole jätetty määrittelemättömiä ”valkoisia alu-
eita”. Taajamien ympärille on sen sijaan osoitettu käyttöjä: virkistysalueita 
tai maa- ja metsätalousvaltaisia alueita.  
 
 
 
6.3 VAIKUTUKSET LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄ-
MISEEN 
 
Kaavan maankäyttöratkaisut tukevat maakunnan strategisia linjauksia lo-
gistiikantoimintojen kehittämisestä. Tavaraliikenteen määrä kasvaa toden-
näköisesti merkittävästi koko maakunnassa. Kasvun odotetaan olevan suu-
ri myös joidenkin taajama -alueiden rajoilla esim. Kotkan ja Haminan sata-
ma-alueilla ja niihin liittyvillä liikenneväylillä, Kouvolan rautatieterminaalin 
alueella sekä valtatiellä 7 (E18). Maakuntakaavan ratkaisu parantaa liiken-
teen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Myös kasvavan raskaan tavaralii-
kenteen maantiekuljetusten ympäristövaikutuksia pyritään hillitsemään lii-
kenneväylien sujuvuutta parantamalla. 
 
Maakuntakaavan liikenneratkaisujen lähtökohta on olemassa olevan tiever-
koston hyväksikäyttäminen ja kehittäminen. Uusia väylälinjauksia esitetään 
mm. valtatien 7 Loviisa-Kotka -moottoritiesuunnitelmien sekä valtatien 12 
Lahti-Kouvola osalta. Merkittävien uusien tielinjauksen ympäristövaikutuk-
sia on arvioitu hankekohtaisen YVA -menettelyn avulla. Olemassa olevan 
tieverkoston kehittäminen lieventää paikoittain merkittävästi ympäristöon-
nettomuuksien riskejä. Melu- ja tärinäongelmaan tulisi sen sijaan kiinnittää 
tarkemmassa tiesuunnittelussa erityistä huomiota. Vaikka satamien rauta-
tiekuljetusten osuus on merkittävä ja yhteydet ovat toimivia, saattaa maan-
tieliikenteen osuus tavarakuljetuksista kasvaa. Ongelmallista on erityisesti 
se, että vaarallisten aineiden osuus kuljetuksista on merkittävä ja riskikulje-
tusten määrä todennäköisesti kasvaa. 
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Liikennemäärä kasvaa myös kaavan uusien työpaikka-alueiden ympäris-
töissä, esimerkiksi Haminan Husulassa ja Anjalankosken Ekoparkin teolli-
suusalueella. Työpaikka-alueet ja teollisuusalueet on sijoitettu liikenteen 
kannalta luontevimmille paikoille pääväylien risteysten läheisyyteen. Kunta-
tason suunnitelmissa on oleellista huomioida uusien työpaikka-alueiden 
saavutettavuus julkisella liikenteellä.  
 
Jätteenkäsittelylaitoksen sijoittuminen Anjalankosken Ekopark - alueelle tu-
kee maakunnallisia jätehuollon kehittämis- ja keskittämistavoitteita tarjoa-
malla vaihtoehdon paikallisille taajama- ja teollisuusalueiden pienkaatopai-
koille.  
 
Kotkan alueella esitetään ohjeellinen rata -linjaus. Radan mahdollinen ra-
kentaminen tulevaisuudessa Kymijoen Natura 2000 -alueen poikki edellyt-
tää mahdollisesti luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen vaikutusarvioinnin te-
kemistä. Junaliikenteen kehittäminen ympäristöystävällisenä kuljetusmuo-
tona edistää yleisesti katsottuna kuitenkin merkittävästi kestävän kehityk-
sen mukaisen liikenteen kehittämistä. 
 
Kymijoen kanava on merkitty maakuntakaavaehdotukseen yhteystarve-
merkintänä, joka vahvistuessaan velvoittaa selvitysten tekoon mm. väylän 
toteutuksen vaikutuksista Natura 2000 -kohteisiin. On korostettava, että ve-
siliikenne sellaisenaan katsotaan ympäristöystävälliseksi ja kestäväksi ta-
varoiden kuljetusmuodoksi. 
 
Kaava sisältää aluevarauksia tie- ja muille liikennehankkeille, joille on tehty 
hankekohtaiset YVA - menettelyt. Menettelyt sisältävät myös mahdollisesti 
edellytetyt Natura-aluetta koskevat arvioinnit. Arvioinnit ovat osoittaneet, et-
tä minkään hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti merkittävästi hei-
kennä Natura-alueiden luonnonarvoa.  
 
 
6.4 VAIKUTUKSET TALOUTEEN JA ELINKEINOELÄMÄÄN 
 
Maakuntakaavan aluevarauksilla ja liikenneratkaisuilla pyritään edistämään 
Kymenlaakson yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja vahvistamaan Ky-
menlaakson asemaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
 
Olemassa olevan teollisuuden fyysiset toimintaedellytykset paranevat lii-
kenneverkon toimivuuden parantuessa ja ympäristöhäiriöille alttiiden toi-
mintojen sijoitusta ohjaamalla. Uusien työpaikka-alueiden osoittaminen val-
takunnallisten väylien yhteyteen avaa hyviä mahdollisuuksia alueen yrittä-
jyyden edistämiselle. 
 
Kaupunkikeskustojen kehittäminen ja niissä kaupallisten toimintojen keskit-
täminen parantavat kaupan toimintaedellytyksiä. Asiakasvirtojen keskittä-
minen olemassa olevien palvelujen yhteyteen mahdollistaa palveluvalikoi-
man laajentamisen matalalla riskillä sekä mahdollistaa palvelutason noston. 
 
Keskustojen ja työpaikka-alueiden kehittämisellä edistetään elinkeinojen 
monipuolistumista perinteisesti suurteollisuuspainotteisessa maakunnassa. 
 
Kymenlaakson vaihemaakuntakaava -rajauksen sisällä on laajoja maa- ja 
metsätalousvaltaisia alueita sekä metsävaltaisia virkistysalueita. Kaavarat-
kaisut eivät rajoita merkittävästi maa- ja metsätalouden toimintaedellytyk-
siä. Maakuntakaavalla ei ole suoraan maanomistajiin kohdistuvia oikeus-
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vaikutuksia toimenpiteisiin ilman suojelumääräystä eikä siihen liity mahdol-
lisuutta maisematyölupavelvollisuuden tyyppiseen määräykseen. Maakun-
takaavan MY- ja V -merkinnät eivät myöskään estä maa- ja metsätalouteen 
liittyvien talousrakennusten laajentamis- ja rakentamistoimenpiteitä.  
 
Maakuntakaavatasolla esitetyt kaavaratkaisut ja niitä koskevat selvitykset 
täydentyvät ja täsmentyvät yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen tai han-
kesuunnittelun yhteydessä. Asema- ja ranta-asemakaava- alueella maise-
maa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia jo lain perusteella. 
 
Maakuntakaavan virkistysalueilla metsälaki on sovellettavana, mikä turvaa 
riittävän tiedon saannin metsänhakkuutoimenpiteistä. Myös metsien käsitte-
ly kaikkien kaavojen M-aluevarauksilla tapahtuu metsälain mukaisesti. 
Yleiskaava-alueilla metsään kohdistuvia toimia ohjaa MRL 128§, mikäli 
yleiskaavassa on sitä koskeva määräys. Erityisen suojeltavien lajien kuten 
liito-oravan lakisääteisen suojelun vaikutukset metsien käsittelyyn ratkais-
taan yksittäistapauksissa metsäkeskusten ja alueellisten ympäristökeskus-
ten yhteistyössä, kun metsänkäytöstä tehdään metsälain (1093/1996) mu-
kainen ilmoitus. Metsäkeskus tarkistaa metsäkäsittelyilmoituksen yhteydes-
sä, etteivät metsätaloudelliset toimenpiteet merkittävästi estä maakunta-
kaavan toteutumista esimerkiksi virkistyksen osalta.  
 
 
 
6.5 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄRISTÖÖN 
 
Aluesuunnittelussa hyödynnetään Kymenlaakson luonto-, maisema- ja kult-
tuuriperinnön monimuotoisuutta. Tavoitteena on kehittää asuinviihtyvyyttä, 
alueen houkuttelevuutta sekä alueen imagoa matkailukohteena. 
 
Vaihemaakuntakaava edistää taajamien ympäristön laadun kohottamista 
ensisijaisesti täydentävällä ja eheyttävällä rakentamisella. Pitkän aikavälin 
laajennusalueiden suunnat taajamarakenteessa on osoitettu. Uusille asuin-
alueille on esitetty riittävästi vaihtoehtoisia laadukkaita sijoituspaikkoja. 
Täydentävällä asuinrakentamisella varmistetaan palvelujen hyvää saavutet-
tavuutta ja hyvän palvelutason säilymistä.  
 
Kymenlaaksossa sijaitsee kolme ylimaakunnallisesti merkittävää ympäris-
töarvoiltaan vetovoimaista aluekokonaisuutta: Itäisen Suomenlahden ran-
nikko ja saaristo, Kymijoen luonto- ja kulttuurihistoria-alue sekä Pohjois-
Kymenlaakson erämaa-alue. Vetovoima-alueella on edustettuna maakun-
nan keskeinen luonto- ja kulttuuriperintö. Lisäksi niillä on merkittävä rooli 
maakunnan kehittämisessä viihtyisänä asuinympäristönä.  
 
Kymenlaakson taajama-alueilla ja niiden lähiympäristöissä on osoitettu ym-
päristö- ja virkistysarvoiltaan merkittävien alueiden verkosto. Osa alueista 
palvelee ainoastaan luonnon-, maiseman- tai rakennuskulttuurin suojelu-
tarpeita, mutta suurin osa sopii suojelutarkoituksen lisäksi myös virkistys- ja 
matkailukäyttöön.  
 
Maakuntakaavan maankäytön ratkaisut mahdollistavat virkistys-, maisema- 
ja ympäristöarvoiltaan merkittävien alueiden kehittämisen ja käytön maa-
kuntatasolla Toisiaan tukevia yhtymäkohtia luonnonsuojelun ja virkistyskäy-
tön osalta on löydetty monin paikoin. Virkistysalueita on esimerkiksi sijoitet-
tu arvoalueiden ympärille tai niiden läheisyyteen ja mahdollisuuksien mu-
kaan arvoalueita on verkostoitu keskenään. Tavoitteena on pitkällä täh-
täimellä säilyttää yhtenäisiä luontoalueita ja -käytäviä sekä luoda asukkaita 
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ja matkailijoita palvelevia virkistys- ja maisemakäytäviä, jotka tuovat luon-
non asuinpaikalle ja asukkaat luontoon. Maakuntakaava mahdollistaa myös 
kansallisen kaupunkipuiston perustamisen Kotkaan. Arvoalueiden kestävä 
käyttö edellyttää alue- tai kohdekohtaisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
laatimista.  
 
Maakuntakaavassa ei osoiteta pieniä, vaikkakin paikallisesti merkittäviä vir-
kistysalueita. Tämä johtuu siitä, että maakuntakaavassa pyritään suurem-
paan yleispiirteisyyteen kuin seutukaavassa. Paikallisesti merkittävien suo-
javyöhykkeiden, lähivirkistysalueiden, virhealueiden jne. perustamisen tulee 
tapahtua ensisijaisesti kuntatason kaavoituksen eli yleis- ja asemakaavojen 
kautta. Taajamatoimintojen aluevarauksen sisällä tulee osoittaa paikallisia 
virkistysalueita ja luoda paikallisten virkistysalueiden verkostoja. 
 
Suurin osa maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden sisään jäävistä 
seutukaavan lähivirkistysalueista on toiminnallisia ulkoilualueita, joilla sijait-
see mm. urheilukenttiä, urheilupuistoja ja erilaisia alueita pelien pelaami-
seen. Niiden osalta ei taajamamerkintä tarkoita käyttömuutoksia, vaan alu-
eet säilyvät myös tulevaisuudessa virkistykseen sopivina. Näiden lisäksi 
kuntatason kaavoituksessa säilytetään tarpeelliset asumisen suojavyöhyk-
keinä toimivat puistikot ja viheralueet.  
 
 
Seutukaavan VL alueet jotka sisältyvät maakuntakaavan taajama-alueisiin 
 

Seutukaavan aluetunnus 
ja virkistysalueen nimi  

Alueen käytön kuvaus Muutospaineet yms.  

Pyhtää 
549 Huutjärvi Ulkoilu- ja urheilualue  

Urheilupuisto entisellä 
hiekanottoalueella 

Ei käytön muutospaineita 

550 Siltakylä ulkoilualue Ei käytön muutospaineita 
Kotka 
536 Sunilan suojakaista Viherkaista Sunilan teh-

taan rajalla 
Ei käytön muutospaineita 

525 Äijänvuori- Keskus-
kenttä 

Ulkoilualue, urheilukes-
kus, Kymijoen rannan 
puistot 

Ei käytön muutospaineita 

526 Jumalniemi Rannat ja ulkoilualue Kaupunkikehittämisen koh-
dealue; olevat vähittäis-
kauppojen suuryksiköt voivat 
heikentää virkistysalueen 
arvoa jos alueen käytettä-
vyyttä ei kehitetä kuntakaa-
voituksella. Alueella ei ole 
ylikunnallisia virkistysarvoja 

Hamina 
556+517 Kirkkojärven ran-
ta 

Viherkaista  Viherkaista toimii Natura 
2000 -kohteen suojavyöhyk-
keenä. ja se on merkitty 
yleiskaavaan, Alueelle ei 
saa sijoittaa toimintoja, jotka 
vaarantavat Natura -2000 
kohteiden luontoarvoja.  

515 Jamilahti Lähivirkistysalue / viher-
kaista satama-alueen ra-
jalla 

Ei käytön muutospaineita 

516 Tarmola Ulkoilualue, hiihtomaja Ei käytön muutospaineita 
513 Matinsaari-
Paksunniemi 

Huvivenesatama ja uima-
ranta 

Teollisuusalueiden laajene-
minen heikentää alueen vir-
kistysarvoa. Huvivenesata-
ma ja uimaranta on säilytetty 
myös Haminan yleiskaavas-
sa 
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Anjalankoski 
502 Haaranmäki Urheilupuisto (stadion) ja 

ulkoilualue 
Ei käytön muutospaineita 

504 Kurkimäki- Hasun-
kulma 

Lähivirkistysalue / ulkoilu-
alue 

Ei käytön muutospaineita 

509 Korpelanvuori Urheilupuisto ja ulkoilu-
alue 

Ei käytön muutospaineita 

Kouvola 
535 Mielakanmäki Urheilupuisto (laskettelu-

rinne) + ulkoilualue 
Ei käytön muutospaineita  

Töröstinmäki Ulkoilualue Ei käytön muutospaineita  
534 Tanttari  Ulkoilualueet Taajamatoimintojen kasvu 

voi paikoittain heikentää 
alueen virkistysarvoa. Alu-
eella ei ole ylikunnallisia vir-
kistysarvoja. 

Valkeala 
552 Harjunmäki Urheilupuisto Ei käytön muutospaineita  

 
 
Seutukaavan lähivirkistysalueet, jotka pienentyvät merkittävästi maakuntakaavassa: 

Kotka 
527 Räski Ulkoilualue Omakotialueen laajennus 
529 Itäiset alueet Ulkoilualue Omakotialueen laajennus 
Hamina 
518 Poitsila, pohjoinen 
osa 

Ulkoilualue Osoitettu MY-alueeksi sekä 
arvokkaaksi maisema-
alueeksi, ei merkittäviä käy-
tön muutospaineita 

Valkeala 
532 Aution alueella   
Kuusankoski 
537 Huuhkajavuori, Ky-
tönarhon alue 

Ulkoilualue Omakotialueen laajennus 
 

XXX Vuohivuori Laskettelurinne Ei käytön muutospaineita 

 
 
 
Taulukon mukaisesti Kotkan Räski, Jumalniemi, Itäranta, Mussalon sata-
ma; Haminan satama-alueen eteläkärki, Kuusankosken Kytöaho ja Valkea-
lan Autio ovat alueita, joissa merkittävät maankäyttömuutokset ovat mah-
dollisia tai joissa on selkeitä suunnittelupaineita. Suunnittelupaineet johtu-
vat taajamatoimintojen alueiden ja satama-alueiden kasvusta seutukaavan 
virkistysalueiden suuntaan kuntien tarvitessa tilaa satamien laajennuksille 
sekä uusille laadukkaille omakotitaloalueille. Kielteisten vaikutusten lieven-
tämiseksi on muutosalueiden vaikutuspiirissä olevia muita virkistysalueita 
laajennettu. 
 
Kohteet, joissa uudet asuinalueet mahdollisesti kasvavat seutukaavan vir-
kistysalueiden kustannuksella, ovat pääosin pieniä. Vain Kotkan Räskin 
ympäristössä asuinalueen leviäminen voi olla merkittävä ja seutukaavassa 
osoitettu viheralue supistuu selvästi. Kielteisiä vaikutuksia on yritetty lieven-
tää osoittamalla uusi ja laaja virkistysalue Räskin länsipuolella. Myös viher-
yhteys mereltä sisämaahan on säilytetty. 
 
Kotkan Itärannan alueelle suunnitellaan uusi pientaloalue. Virkistyksen 
kannalta keskeinen Itärannan uimaranta kuitenkin säilyy ja lähellä oleva 
Luovin virkistysalue laajenee. 
 
Kotkan Mussalon satama laajenee Vehkaluodolle asti. Vehkaluodon virkis-
tysalue supistuu, mutta sen merkitys virkistykselle on ollut alueen sijainnin 
ja saavutettavuuden vuoksi pieni. Haminan satamalaajennuksen vuoksi 
Paksuniemen virkistysaluetta ei enää osoiteta maakuntakaavassa. Alueen 
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virkistyskäytön kannalta keskeinen pienvenesatama säilyy satamalaajen-
nuksen ulkopuolella. 
 
Kuusankosken Kytöahon ja Valkealan Aution alueille suunnitellaan uusia 
asuinalueita. Niiden lähiympäristössä on osoitettu riittävästi virkistysalueita 
joilla on myös yhteys maakunnallisiin viherväyliin (Kymijoki, Valkealan reit-
ti). Valkealan Aution taajamien laajennussuunnitelmissa tulee kuntatason 
suunnittelussa kuitenkin huomioida, että ranta-alueet ovat osa erityistä suo-
jelua vaativaa vesistöä.  
 
Uusien asuinalueiden kehittämisessä ja suunnittelussa on huomioitava, että 
rakentaminen edellyttää aina yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja arvioin-
teja. Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäytön raken-
neasioita käsittelevä suunnitelma, joka osoittaa maakunnan eri osien 
maankäytön luonteen ja yleispiirteisen rajauksen rakennettujen ja rakenta-
matta jätettävien alueiden välillä. Maakuntakaava ei ole toteuttamissuunni-
telma. Kaavassa on esitetty laajoja taajamatoimintojen aluevarauksia, mut-
ta varauksiin sisältyy rakennettavien alueiden lisäksi vapaa-alueita. Kunta-
kaavoitustasolle on säilytetty mahdollisuus sijoitusvaihtoehtojen esittämi-
seen. 
 
Vaikka taajama-alueiden sisäisiä pieniä ja paikallisesti merkittäviä virkistys-
alueita ei maakuntakaavassa osoiteta, on taajamien virkistysalueiden ko-
konaispinta-ala kasvanut hieman. Virkistysalueiden pinta-alan kasvu on 
suurin Kotkan Haminan seudulla, jossa on vastaavasti myös eniten muun 
maankäytön suunnittelupaineita. Seutukaavassa esitetty virkistysalueiden 
perusrunko säilyy kuitenkin ennallaan.  
 
Maakuntakaava mahdollistaa väestönkasvun, jonka seurauksena myös vir-
kistysalueiden käytön kasvu on todennäköistä. Myös luontomatkailun käyt-
töpaineet todennäköisesti lisääntyvät nykyisestä. Vaikka osalla Kymenlaak-
son virkistysalueista on luonnonsuojelullista arvoa, ei virkistystoiminta mer-
kittävästi uhkaa alueiden luontoarvoja. 
 
MY- alueet edistävät maisema- luontoarvojen säilymistä ja niillä on tärkeä 
rooli viheryhteyksien ja yhtenäisten viher- ja maisema-aluekokonaisuuksien 
luomisessa. MY -alueet muodostavat monin paikoin aluekokonaisuuksia 
yhdessä M- ja V- alueiden kanssa. Aluevarausten ensisijainen käyttötarkoi-
tus on maa- ja metsätalous, joten vaikutukset maanomistajille ovat kohtuul-
lisia. MY- alueilla on paikasta riippuen hyvin erilaisia ja vaihtelevia alkupe-
räisluonnon-, kulttuuriympäristön- ja maisema-arvoja ja ne soveltuvat monin 
paikoin myös erittäin hyvin virkistykseen.  
 
Laajoja MY -alueita on esitetty mm. Suomenlahden rannikolle ja Kymijoen 
ympäristöön. Niiden avulla luodaan mm luonto- ja maisema- arvoiltaan ar-
vokkaita viheryhteyksiä pitkin Kymijokea ja mereltä sisämaahan. Lisäksi 
luodaan käytäviä arvoalueiden välille. V- ja MY aluekokonaisuuksilla on 
muodostettu yhteyksiä Valkmusan kansallispuistosta Itäisen Suomenlah-
den kansallispuistoon sekä lukuisia viheryhteyksiä mereltä sisämaahan se-
kä Natura 2000 –kohteiden välille. 
 
Kasvava liikenne ja Kymenlaakson aseman vahvistaminen kansainvälisenä 
logistiikan keskuksena lisää todennäköisesti myös taajama-alueella ympä-
ristöhaittoja, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä heikentää asuinviihtyisyyt-
tä. Vaikutuksia tulee lieventää ensisijaisesti kuntatason suunnitelmissa ja 
kehittämistoimenpiteillä, esimerkiksi osoittamalla taajamien suojavyöhykkei-
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tä, ohjaamalla asuinrakentamisen sijoittumista ja rakentamalla meluntorjun-
tarakenteita. 
 
Kymenlaaksossa on erityisesti varauduttava mahdollisiin ympäristöriskei-
hin. Kymenlaakson taajamissa sijaitsee useita Seveso-direktiiviin mukaisia  
''Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavia laitoksia''. Paperiteollisuuden lai-
tokset ovat toimineet alueella pitkään ja ne ovat Kymenlaakson elinkei-
noelämän perusta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskialue-kartoitus 
osoittaa, että suuri osa taajamista sijaitsee ensimmäisen riskiluokan alueil-
la. Riskialueisiin kuuluvat myös pääväylien ympäristöt sekä Kotkan ja Ha-
minan satamat. Maakuntakaavakartassa on osoitettu kaikki SEVESO -
direktiivin mukaiset laitokset ja niiden konsultointivyöhykkeet. 
 
Sijainti EU:n ja Venäjän rajalla tuo mukanaan omat erityispiirteensä. Kulje-
tukset ja sitä kautta liikenteen päästöt ja onnettomuusriskit ovat yhä kas-
vussa. Itämeren kemikaali- ja erityisesti öljykuljetukset ovat kasvaneet rä-
jähdysmäisesti. Maakuntakaavaratkaisulla edistetään tästä syystä mahdol-
lisuuksien mukaan liikenneväylien turvallisuuden parantamista.  
 
 
 
6.6 VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN, MAISEMAAN JA 
KULTTUURIIN 
 
Taajamien omaleimainen kehittäminen edellyttää paikan historian ja kult-
tuurin tuntemista ja johtaa niiden vahvistamiseen. 
 
Maakuntakaavan maankäyttöratkaisut vaikuttavat monin paikoin 
maisemakuvaan. Koska yksi kaavan keskeinen tavoite on edistää 
taajamien eheyttä, ero taajamaympäristöjen ja niiden ympyröivien viher- 
sekä maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden välillä korostuu. Taajama-
alueella vähenee luonnontilaisten alueiden määrä ja asuinalueiden 
odotetaan kasvavan merkittävästi. Viheralueet muodostuvat kuitenkin 
edelleen monin paikoin toimivan ja taajamien asukkaita palvelevan verkos-
ton.   
Etelä - Kymenlaaksossa on yritetty säilyttää ja kehittää yhtenäisiä viheralu-
eita merenrannalla sekä osoittaa rakenteellisia viherväyliä mm. mereltä si-
sämaahan. Väylät mahdollistavat nauhakaupungin rakenteen ja varmista-
vat, että riittävä määrä viheralueita säilyy rannikolla. Virkistysalueet sekä 
MY -alueet estävät Haminan ja Kotkan taajama- ja teollisuustoimintojen 
hallitsematonta leviämistä ja luovat rakenteellisia vihervyöhykkeitä luonto-
arvo-kohteiden ympärille. Virkistyskäytön lisääntyessä virkistysalueet mah-
dollistavat myös kävijöiden liikkumisen ohjauksen herkkien luontoalueiden 
ulkopuolelle.  
 
Tiheä loma- ja vakituisen asutuksen rakennuskanta vaikeuttaa merkittävästi 
riittävien rakentamattomien viher- ja virkistysalueiden toteuttamista rannoil-
la.  
 
Erityishuomiota on kiinnitetty Kymijoen luonto- ja kulttuuriarvoihin. Kymijoen 
uoma ympäristöineen käsitellään ylimaakunnallisestikin merkittävänä ja 
ympäristöarvoiltaan vetovoimaisena aluekokonaisuutena. Kaavamerkintä: 
”Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue-” edis-
tää luonto- ja maisema-arvojen huomioon ottamista Kymijoen -alueen vai-
kutusalueella. Kehittämissuunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle 
sijoittuvat toiminnat ja alueen maankäytön ratkaisut sovitetaan luonto- ja 
rakennusperintöön sekä kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. 
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Taajamien virkistysalueet sekä MY -alueet ovat osa koko maakunnan vi-
heralueverkostoa. Seuraavassa kaavavaiheessa on mahdollista kehittää 
koko maakuntaa kattavia viherverkostoja ja säilyttää yhtenäisiä luontoaluei-
ta sekä virkistysväyliä. Aluevarauksilla on mahdollista sovittaa yhteen vir-
kistystarpeita sekä maanomistajien intressejä. V ja MY alueen prosentuaa-
linen osuus pinta-alasta on noin 10 % (V-alueet) ja 13 % (MY-alueet).  
 
Kaavalla haetaan tietoista selkeyttä kaupunkirakenteen ja maaseudun vas-
takkaisuudelle. Vastakohtaisuudella halutaan voimistaa molempien 
kokemista. 
 
Kymenlaakson perinnemaisemat ja arvokkaat kallioalueet on esitetty liite-
kartalla 12b. 
 
 
6.7 VAIKUTUKSET LUONTOON, LUONNONVAROIHIN JA NATURA 
2000-VERKOSTOON 
 
6.7.1 Natura 2000 kohteet 
Suomen Natura 2000-verkosto on osa koko Euroopan unionin alueen kat-
tavaa luonnonsuojeluverkostoa. Sen tavoitteena on suojella harvinaistuvia 
luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä (SCI, Sites of Community Importan-
ce) sekä linnuston kannalta arvokkaita alueita (SPA, Special Protection 
Areas). 
 
Maakuntakaava tulee lähtökohtaisesti laatia siten, että sen toteuttaminen ei 
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue tai kohde on 
ehdotettu Natura 2000 -verkostoon. Tällöin on otettava huomioon varsinai-
sen Natura-alueen ohella myös muutokset ko. alueen ympäristössä. Maa-
kuntakaavaa laadittaessa on LSL 65 §:n mukaisesti arvioitava, sisältyykö 
siihen hankkeita tai suunnitelmia, jotka joko yksistään tai yhdessä muiden 
hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heiken-
tävät niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi maakuntakaavan vaikutus-
alueella sijaitsevat alueet on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. Mikäli tällaisia hankkeita tai suunnitelmia todetaan ole-
van, on maakuntakaavan laadinnassa noudatettava LSL 65 §:n ja 66 §:n 
mukaista menettelyä.  
 
Kymenlaakso Liitto arvioi kaavaratkaisujen vaikutukset Natura 2000 -
verkoston luontoarvoihin alustavasti jo vaihemaakuntakaavan valmistelu-
vaiheessa, eli luonnosvaiheessa. Alustavasta arvioinnista pyydettiin kom-
mentteja alueelliselta ympäristökeskukselta ja kuntien ympäristöviranomai-
silta. Keskeinen tavoite on tunnistaa jo mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa, heikentävätkö maankuntakaavaratkaisut todennäköisesti merkittä-
västi Natura 2000 -kohteiden luontoarvoja.  
 
 
Maakuntakaavan ehdotuksesta laadittiin erillisselvitys ehdotuksen vaiku-
tuksista Natura 2000 kohteiden luontoarvoihin. Kaakkois-Suomen 
Ympäristökeskukselta, puolustusvoimilta ja Metsähallitukselta pyydettiin 
lausunto selvityksestä maakuntakaavan ehdotuksen nähtävillä olon aikana. 
Selvityksestä laadittiin sen jälkeen tarkistettu versio, jossa huomioitiin 
lausunnoista saatuja tarkennus- tai korjauspyyntöjä. 
 
Arviointiselvityksessä todetaan Natura 2000- kohdekohtaisesti, että maa-
kuntakaavan toteuttamiselle on jo löydetty tai voidaan löytää sellaiset to-
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teuttamiskeinot, jotka turvaavat Natura-alueiden luonnonarvot. Kaikkien 
alueiden osalta on voitu tehdä se johtopäätös, että maakuntakaava ei to-
dennäköisesti merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoit-
tamalla tavalla niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisälly-
tetty Natura 2000 verkostoon. 
 
Lisäksi todettiin, että Kymijoen kanavointi vaikuttaisi mahdollisesti kieltei-
sesti Natura 2000 -kohteen luontoarvoihin. Vaihemaakuntakaavan rajauk-
sen sisällä sijaitsee kuusi Natura 2000- kohdetta, johon mahdollinen kana-
vointi voisi alustavan tarkkailun perusteella merkittävästi vaikuttaa. Kana-
voinnin vaikutuksia Natura 2000 -kohteeseen ei ole vielä riittävästi selvitet-
ty. Kanava on merkitty tästä syystä maakuntakaavaehdotukseen yhteystar-
ve-merkintänä, ei varauksena. Vesiliikenteen yhteystarve-merkintä vahvis-
tuessaan velvoittaisi selvitysten tekoon mm. väylän toteutuksen vaikutuk-
sista Natura 2000 -kohteisiin.  
 
Kotkan alueen Kymijoen Natura 2000 -kohteen läpi esitetään ohjeellinen ra-
ta -linjaus. Ohjeellinen päärata on osoitettu Koivukosken voimalaitoksen lä-
hiympäristöön.  Ratalinja kulkee tiheästi asutettujen ja tehokkaasti käytetty-
jen alueiden välisellä rakentamattomalla vyöhykkeellä. Vaikutukset Natura 
2000 –kohteeseen kohdistuisivat tälle alueelle. Koivukosken voimalaitoksen 
ympäristö on käytännössä radan ainoa realistinen Kymijoen risteämispaik-
ka.  
 
Rata ylittäisi Kymijoen Natura 2000 -kohteen osuudella, jossa jokiuomaa on 
voimakkaasti muokattu. Alueella on pato ja vedet ohjataan keinotekoisen 
syöttökanavan läpi voimalaitokselle. Padon eteläpuolella virtaa on säädelty, 
ja alkuperäinen Kymijoen uoma on erityisesti kuivina kausina lähes kuiva. 
Kymijokea ei voi alueella luokitella ”Fennoskandian luontaiseksi jokireitiksi” 
(Luontodirektiivin luontotyyppi).  
 
Alueella on tehty kattavia luontoselvityksiä Kymijoen osayleiskaavaa varten 
(Kymijoen osayleiskaavan luontoselvitys 2004/ Kotkan kaupunki, maan-
käyttöosasto), eikä tuolloin ole tehty merkittäviä elinympäristö- tai lajiha-
vaintoja. Vain voimalaitoksen länsipuolelta on kartoitettu pieni liitto-oravalle 
sopiva elinympäristölaikku. Itse lajista ei kuitenkaan tehty havaintoja. Lä-
himmät luontoarvoiltaan merkittävät elinympäristö- ja lajihavainnot on tehty 
tarkastusalueen ulkopuolella noin 200 metrin etäisyydestä.  
 
Jokiuoma ja syöttökanava ovat kapeita ja myös niiden rantavyöhykkeet 
ovat kehittyneet vain heikosti. Alueella ei ole tulvaniittyjä, kaislavyöhykkeitä 
yms.. Kohteen välittömässä ympäristössä on pääosin asutusta, maatalous-
valtaisia alueita sekä pienehköjä talousmetsiä.  
 
Edellä mainituiden näkökohtien perusteella voidaan arvioida, että ratalinja 
olisi mahdollista sijoittaa ja toteuttaa niin, ettei synny merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia niille luontoarvoille, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 –verkostoon.  
 
Suunniteltuprosessin edettäessä tule arvioida ympäristövaikutuksia hanke-
kohtaisen YVA menettelyn yhteydessä.  
 
Taajamatoimintojen alueiksi osoitetut aluevaraukset rajautuvat monin pai-
koin kiinni tai lähelle Natura-alueita. Selvityksessä korostetaan useasti, että 
taajamatoimintojen alue -merkintä mahdollistaa vaikutusten lieventämisen 
tai ehkäisemisen. Kuntakaavatasolla määriteltävät suojelualueet, lähivirkis-
tysalueet, puistot ja muut viheralueet ovat mahdollisia maakuntakaavan 
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taajamatoimintojen alueen sisällä. Niiden avulla voidaan ehkäistä mahdolli-
set kielteiset vaikutukset kohteen luontoarvoihin. Kunnan kaavatyössä tulisi 
huomioida vaikutukset suojelualueelle Natura 2000 -kohteen tuntumassa 
varaamalla esimerkiksi tilaa asuinalueen ja suojelualueen välillä.  
 
Maakuntakaava mahdollistaa väestönkasvun, jonka seurauksena myös ar-
voalueiden virkistyskäytön kasvua ei voida sulkea pois. Myös luontomatkai-
lun käyttöpaineet todennäköisesti lisääntyvät nykyisestä. Kaavaehdotuk-
sessa on sijoitettu tästä syystä lukuisia virkistysalueita Natura -2000 -
kohteiden läheisyyteen. Tämä mahdollistaa kävijöiden ohjaamista herkkien 
suojelualueiden ulkopuolelle. Liikkumista Natura-alueella ohjataan paikoit-
tain myös laatimalla kohdekohtaisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Naapuri-
maakunnista poiketen, Kymenlaaksossa ei toimi virkistysalueorganisaatio-
ta. Tämä vaikeuttaa järjestelmällistä maakuntatason virkistystoiminnan yl-
läpito- ja kehittämistyötä. 
 
Kaava sisältää aluevarauksia hankkeille, joille on tehty hankekohtainen 
YVA-menettely. Menettelyt ovat sisältäneet myös mahdollisesti edellytetyn 
Natura-aluetta koskevan arvioinnin. Arvioinnit ovat osoittaneet, että min-
kään hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti merkittävästi heikennä 
Natura-alueiden luonnonarvoa.  
 
6.7.2 Luontoarvojen huomioiminen suojelualueiden ulkopuolella 
Kymenlaakson taajama alueella tavataan merkittäviä luontoarvoja myös 
suojelualueiden ulkopuolella. Kaupunkiekologisia näkökohtia on huomioitu 
tutkimalla rakennettujen alueiden ympäristön tilaa Kymenlaakson liiton eril-
lisselvityksenä.  
 
Arviointia varten on tutkittu Kymenlaakson kuntien luontoselvitykset esim. 
yleiskaavoja varten, alueellisen ympäristökeskuksen tietokanta ja 
tietolomakkeet, sekä uhanalaisten lajien esiintymistietoja. Lisäksi on 
haastateltu asiantuntijoita sekä ympäristöviranomaisia. 
 
Kymenlaakson taajamien luonnon monimuotoisuus on suuri. Maakuntakaa-
van taustaselvityksen inventointien yhteydessä on havaittu esimerkiksi yli 
130 harvinaista ja noin 20 uhanalaista putkilokasvia Kymenlaakson raken-
netuilla alueilla. Merkittävä osa taajama-alueen huomionarvoisista lajeista 
on tulokaslajeja. Kymenlaakson taajamilla on erityisesti niiden runsaan tu-
lokaslajiston esiintymisen vuoksi poikkeuksellinen asema ja vastuu kulttuu-
rikasviston ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. 
 
Suurin osa harvinaisista lajeista taajamatoimintojen ja teollisuusympäristö-
jen alueilla hyötyy selvästi ihmistoiminnasta. Erityiset suojelutoimenpiteet 
eivät ole tarpeen, mikäli avoimia keto- ja joutomaa-alueita on jatkossakin ja 
alueiden käyttöä jatkuu entisen tapaan. Alueiden puistomainen hoito, aluei-
den ”suojeleminen” eli ihmisvaikutuksen loppuminen olisi sen sijaan monille 
harvinaisille lajeille uhka, samoin kun alueiden päällystäminen.  
 
Virkistysalueella ei havaittu lajeille välitöntä uhkaa, koska aluevarauksen 
pinta-ala ei pienene verrattuna seutukaavaan. Maakuntakaavan mahdollis-
tama taajamatoimintojen kasvu ja virkistysalueen supistuminen Kotkan 
Raskin alueella voisi sen sijaan heikentää Kotkan läntisten viheralueiden 
monimuotoisuutta erityisesti merenrannoilla, mikäli luontoarvoja ei huomioi-
da kuntatason suunnitelmissa. 
 
Lintudirektiivi ja luontodirektiivi ovat Euroopan Unionin keskeiset luonnon-
suojelusäädökset. Tieto luontodirektiivin mukaisten ns. liitelajien esiintymi-
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sestä lisääntyy jatkuvasti. Ajankohtainen tieto em. lajien esiintymisestä 
(esimerkiksi liito-oravan) tulee huomioida yleis- ja asemakaavatasolla. Laji-
en esiintymistietoja ei voida esitellä maakuntakaavaan kaavatason yleispiir-
teisyyden sekä riittämättömien tietotason vuoksi.  
 
Erityisen suojeltavien lajien kuten liito-oravan elinympäristön osalta voidaan 
pääsääntöisesti lähteä siitä, ettei niitä ole tarpeen selvittää kattavasti maa-
kuntakaavaa laadittaessa. Maakuntakaavaa laadittaessa on selvitysten 
avulla voitava kuitenkin varmistua siitä, että kaavan sallimien toteuttamis-
vaihtoehtojen puitteissa löytyy sellainen ratkaisu, joka täyttää kaavalle ase-
tetut sisältövaatimukset.  
 
Vaihekaavan laajat A-alueet, jotka sisällyttävät myös puistoja ja viheraluei-
ta, mahdollistavat, että kuntatason kaavoituksella on käytettävissä riittävästi 
tila suoja- ja viheralueiden perustamiselle. Liito-oravan pinta-alaltaan sup-
peiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaaminen ei yleensä konkreti-
soidu maakuntakaavatasolla erityisinä kaavamerkintöinä tai -määräyksinä, 
koska asia voidaan ratkaista vasta yksityiskohtaisemman suunnittelun avul-
la. 
 
Liito-oravan lakisääteisen suojelun vaikutukset metsien käsittelyyn ratkais-
taan yksittäistapauksissa metsäkeskusten ja alueellisten ympäristökeskus-
ten yhteistyössä kun metsänkäytöstä tehdään metsälain (1093/1996) mu-
kainen ilmoitus. Metsäkeskus tarkistaa metsäkäsittelyilmoituksen yhteydes-
sä myös, ettei metsätaloudellisia toimenpiteitä vaikuttavat merkittävästi kiel-
teisesti maakuntakaavan toteuttamiselle esimerkiksi virkistyksen osalta.  
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittämisestä ja turvaami-
sesta metsien käytössä ovat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriö yhteisesti antaneet 30.6.2004 ohjeen, jolla varmistetaan tiedon 
saanti metsälain mukaisista metsänhakkuuilmoituksista. 
 
Kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä 
perinnemaisemia. Niillä sijaitsevien perinnebiotooppien ensisijainen uhka 
on niiton tai laidunnuksen lopettaminen sekä alueen umpeenkasvu. Näihin 
tekijöihin maakuntakaavaratkaisu ei vaikuta suoraan. Kaavaehdotuksen 
maakäyttöratkaisut eivät vaikuta merkittävästi kielteisesti kohteiden luonto-
arvoihin ja eivätkä estä maatalouden harjoittamista perinnebiotooppien um-
peenkasvun estämiseksi. Ongelmana on että osa kohteista on ollut jo pit-
kään maatalouskäytön ulkopuolella.  
 
Valtakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppikohteita on kaava-alueella 
kaksi (Haminan Pappilansaari ja Pyhtään Rantalan laitumet). Molemmat 
kohteet sijaitsevat Natura -2000 kohteen rajauksen sisällä (FI0425005 
Pappilansaari-Lupinlahti; FI0416006  Heinlahti).  
 
Osa maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotooppialueista sijaitsee Natura 
2000 – kohteilla tai niiden vaikutuspiirissä, osa on itsessään Natura 2000-
kohteita. Muut maakunnalliset kohteet sijaitsevat maa- ja metsätalousval-
taisella alueella. ( Liitekartta 12b ) 
 
Maakuntakaavan maankäyttöratkaisut tukevat merkittävien kallioalueiden 
säilymistä. Luonnon- ja maiseman suojelun kannalta merkittäviä kallioaluei-
ta on kaava-alueella 11 kappaletta. Niistä 10 sijaitsee V-, M- tai MY- alue-
varauksilla ja yksi A- aluevarauksella, joka on merkitty kulttuuriympäristön 
ja maiseman vaalimisen kannalta merkittäväksi alueeksi. 
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6.7.3 Vaikutukset vesivaroihin ja vesistöihin 
Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista aluesuunnitte-
lun näkökulmasta selvitettiin Kymenlaaksossa vuosina 2002-2004 (POSKI -
projekti). Merkittävimmät vedenottolaitokset ja kiviaineksen otto-alueet si-
jaitsevat vaihekaava-alueen ulkopuolella. Tällä hetkellä Kymenlaaksossa 
suurimmat kaupungit ja kunnat käyttävät pohja/tekopohjavettä. Pintavettä 
käytetään vain Kuusankoskella. Kymenlaakson vedenhankinta on keskitty-
nyt Salpausselkä I:n alueelle. Yhdyskuntien vedenhankinnan turvaamiseksi 
pohjavesivarojen hyödyntämisessä siirrytään asteittain II- Salpausselälle 
(Kymenlaakson vedenhankinta Vuohijärven Selänpään alueelle), missä ve-
den laatu on erinomainen ja missä vedenhankintaa ei ole uhkaamassa 
muut maankäyttöön liittyvät intressit. Nykyiset käytössä olevat pohjavesi-
alueet ja vedenottamot jäävät aikaa myöten kriisiajan vedenhankintaläh-
teiksi ja/tai puhdasta vettä tarvitsevan teollisuuden käyttöön. Kuntien ve-
denjakeluverkostoja yhdistetään toimintavarmuuden lisäämiseksi. 
 
Rakennetulla alueella pohjavesialueiden vaikutus alueiden käyttöön liittyy 
ennen kaikki mahdollisuuksiin käyttää alueita rakennuspohjana. Pohjavesi-
alueet eivät sulje pois mitään maankäyttömuotoa. Alueiden käyttöön vaikut-
taa ympäristönsuojelulain 8§:n mukainen yleinen pohjavesien pilaamiskiel-
to, mikä tulee huomioida kuntatason kaavoituksessa.  
 
Kasvu ja kasvava vedenkulutus lisää jätevesimääriä. Tarve kehittää keski-
tettyjä viemärijärjestelmiä kasvaa. Uusia vesihuolto- ja viemärilinjauksia, 
kuten keskitetty viemäriputki Kotkan Mussalon jätevesikäsittelylaitokseen, 
on esitetty kaavassa. Yhdyskuntien jätevesien kokoamista suurempiin yksi-
köihin jatketaan mahdollisimman korkean puhdistustehon ja mahdollisim-
man vähäisten jätevesihaittojen saavuttamiseksi. Ensimmäisessä vaihees-
sa Kotkan Mussalon jätevedenpuhdistamolle on johdettu Pyhtään kunnan 
jätevedet. Kotkan Sunilan puhdistamon ja Anjalankosken kaupungin jäte-
vedet johdetaan Mussaloon toisessa vaiheessa vuonna 2008.  Haminan 
kaupungin ja Virolahden kunnan jätevesien käsittely pyritään keskittämään 
Mussaloon vuonna 2010. Tämän jälkeen Kymijokivarresta ja rannikkoalu-
eelta on poistunut yhteensä kahdeksan purkupaikkaa. 
 
 
Maakuntakaavassa ei ole tehty varauksia sellaisille hankkeille, jotka vaikut-
taisivat suoraan merkittävästi ja kielteisesti veden laatuun. Pilaantuneisiin 
maihin tulee kuitenkin kuntatason suunnittelussa kiinnittää erityistä huolta. 
Kuntatasolla on varmistettava, ettei kaavoitetaan pilaantuneille maille. Tär-
keille pohjavesialueille ei saa osoita sellaisia toimintoja joka lisäävät maa-
perän ja pohjaveden pilaantumisriskejä. Maakunnan saastuneet maa-
alueet on kartoitettu. Mikäli alueita havaitaan pilaantuneiksi tarjoaa maa-
kuntakaavaratkaisu vaihtoehtoisia sijoittamisvaihtoehtoja esimerkiksi 
asuinalueille 
 
Satamien laajennushankkeet voivat paikallisesti ja väliaikaisesti vaikuttaa 
veden laatuun rakennusmaiden ympäristöissä. Vaikutukset arvioidaan han-
kekohtaisten YVA menettelyjen yhteydessä. 
 
 
Lisääntyvä rakentaminen lähellä rantaa lisää tulvien riskejä esimerkiksi 
Kymijoen rannoilla ja merenrannoilla. Asia tulee huomioida kuntakaavoituk-
sella esim. kieltämällä rakentamista alavilla mailla rantojen läheisyydessä. 
Maankohoamisella tai ilmastomuutoksen aiheuttamalla merenpinnan nou-
sulla saattaa olla pitkällä tähtäimellä kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alu-
een rantaviivaan ja sen vaikutuspiirissä sijaitseviin aluevarauksiin. 
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Erilaiset vesiensuojelutoimenpiteet yhdyskunnissa, teollisuudessa ja maa-
taloudessa vaikuttavat moniin kaava-alueen vesistöihin ja Itäisen Suomen-
lahden ympäristön tilaan. Näihin tekijöihin maakuntakaavaratkaisu ei vaiku-
ta suoraan. Koko valuma-alueen yhteisvaikutukset ja Itäisen Suomenlah-
den osalta myös Pietarin alueen kuormitus ovat merkittäviä vedenlaatuun 
vaikuttavia tekijöitä. 
 
Vaikka vaihemaakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaakson 
taajamia, on kaavarajauksen sisällä lukuisia ja laajojakin maa- ja metsäta-
lousvaltaisia alueita. Maatalouden rehevöittävä vaikutus on edelleen merkit-
tävä vedenlaatuun vaikuttava tekijä. Toisaalta on useassa arvo-kohteiden 
yksityiskohtaisessa tarkastelussa todettu, että avoimen maatalousympäris-
tön säilyminen on maisemansuojelun sekä myös luonnon monimuotoisuu-
den säilymisen kannalta merkittävää.  
 
 
6.8 VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN 
 
Maakuntakaavan rakenteellisen ratkaisun perustana on tiivistyvä yhdyskun-
tarakenne, jolla saadaan infrastruktuurin ylläpidon ja liikenteen vaatimaa 
energiantarvetta minimoitua. 
Olevien rakenteiden hyväksikäytöllä ja käytön tehostuksella pyritään mini-
moimaan energiantarvetta. 
Uusia aluevarauksia toiminnoille on osoitettu olevien liikenneväylien yhtey-
teen liikennetarpeen minimoimiseksi. 
Paranevat liikenneyhteydet ja palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen voi-
vat aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia työmatkojen pendelöinnin kasvaessa. 
 
Kymenlaakson kunnissa suunnitellaan monin paikoin uusia omakotitaloalu-
eita ja maakuntakaavassa on osoitettu sitä varten merkittäviä pinta-aloja. 
Uusia alueita esitetään vain olemassa olevien asuinalueiden lähiympäris-
töihin joissa uusien alueiden liittäminen olemassa olevaan kunnallistekniik-
kaan on mahdollista.  
 
Maakuntakaavaratkaisut mahdollistavat logistiikkatoimintojen ja siihen liitty-
vän liikenteen määrän merkittävän kasvun. Tästä syystä on odotettavissa, 
että liikenteen päästöt lisääntyvät ja kielteiset vaikutukset ilmaan ja ilmas-
toon kasvavat. Liikennesuorite on kasvanut viimeisenä vuonna noin 3 %. 
Vaikutuksia arvioidaan tarkemmin liikenne- kappaleessa.  
 
Metsäteollisuus on edelleen Kymenlaakson elinkeinoelämän keskeinen tu-
kijalka. Metsäteollisuuden suuren energiatarpeen myötä päästöt ovat edel-
leen korkeita. Vaikka Kymenlaaksoon ei suunnitella uusia teollisuuslaitok-
sia, energiankulutus pysyy todennäköisesti myös tulevaisuudessa korkea-
na. Kielteistä kehitystä yritetään lieventää ekotehokkuuden seuranta- ja ke-
hittämistoimenpiteillä. Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat Kymenlaaksos-
sa olleet laskussa viime vuosina, johtuen lähinnä sellu- ja paperiteollisuu-
den siirtymisestä biopolttoaineisiin sekä vähemmän hiilidioksidia tuottaviin 
fossiilisiin polttoaineisiin (maakaasu). EKOPARK:in jätteenkäsittelyaluetta 
ja siihen liittyvää teollisuusaluetta lukuun ottamatta maakuntakaavassa ei 
esitetä merkittäviä uusia teollisuusalueita. 
 
Kaava-alueelle ei ole osoitettu merkittäviä maa-ainesten otto-alueita. Suo-
rat vaikutukset maa- ja kallioperään ovat pienet. POSKI- projektin tuloksena 
valmistunut luokitus maa-aineksen ottoon soveltuvasta, osittain soveltuvas-
ta ja soveltumattomasta alueesta otettiin huomioon maakuntakaavan lähtö-
tietona. Välillisesti erityisesti satamien laajennushankkeet vaikuttavat kiel-
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teisesti ympäristöön, koska täyttöä varten tarvitaan merkittäviä määriä maa-
aineksia. Vaikutukset arvioidaan hankekohtaisten YVA menettelyjen yhtey-
dessä. 
 
 
 
 
6.9 YHTEENVETO KAAVAN SISÄLTÄMISTÄ MAHDOLLISISTA YMPÄ-
RISTÖHAITOISTA 
 
Arviointikappaleessa todetaan, että kaavan toteuttaminen voisi aiheuttaa 
mahdollisesti seuraavia ympäristöhaittoja:  
- liikenteen kasvuun liittyvät ympäristöhaitat (pääväylät, satamat, logistiikka, 
väestönkasvu, transitoliikenne).  
- vaarallisten aineiden kuljetukseen, varastointiin ja käsittelyyn liittyvät riskit, 
Seveso-laitokset.  
- taajamatoimintojen alueiden ja satamien laajentamiseen liittyvät ympäris-
töhaitat. 
- virkistysalueiden pienentymiseen liittyvät haitat taajamatoimintojen aluei-
den laajetessa.  
- asukasmäärän kasvuun liittyvät ympäristöpaineet, esim. lisääntyvä 
virkistyskäyttö luontoarvoltaan tärkeiden alueiden läheisyydessä.  
- vaikutukset Naturaan (kanava, rautatie Kymijoen yli).  
 
Yhteisvaikutukset 
Maakuntakaavaratkaisu on laadittu siten, että maakunnan kestävä kehittä-
minen on mahdollista silloinkin, kun kasvuennusteet toteutuvat kaikilta osin. 
Uudet työpaikka-alueet on sijoitettu mm. liikenteen kannalta sopiville pai-
koille (liittymien läheisyyteen) ja uudet asuinalueet on sijoitettu siten, että 
ne eivät aiheuta uhkaa alueen luontoperintöön ja asuinviihtyisyyteen. Mikäli 
maakunnan kehitys on ennustettua suurempaa, voi syntyä merkittävää hait-
toja ympäristöön kuten liikennehaittoja ja virkistyksen aiheuttamia haittoja. 
Tarkemmassa suunnittelussa ja hankekohtaisten arviointien avulla tulee 
pyrkiä minimoimaan ympäristöön kohdistuvia paineita. Merkittävä kasvu 
edellyttäisi, että vaikutuksia selvitetään ja niiden yhteydessä esitetyt ympä-
ristönäkökohdat huomioidaan ja toimenpiteet ympäristövaikutusten ehkäi-
semiseksi ja lieventämiseksi toteutetaan. 
Maakuntakaavaratkaisu mahdollistaa teknisen huollon toimivuuden (ener-
gia-, vesi- ja jätehuolto) myös silloin, kun väestön kasvu on ennakoitua suu-
rempaa.  
 
 
 
6.10 TOIMENPITEET KIELTEISTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN EH-
KÄISEMISEKSI 
 
Kaavan laatimisprosessin yhteydessä huomioidut toimenpiteet: 
 
- kaavassa ei ole osoitettu uusia liikenneväyliä, vaan on pitäydytty olemas-
sa olevan rakenteen hyväksikäytössä ja nykyrakenteiden kehittämisessä. 
Näin on voitu estää aluerakenteen enenevä pirstaloituminen ja samalla on 
saatu aikaan liikenneturvallisuutta lisääviä ratkaisuja.  
- virkistysalueiden kokonaispinta-ala on kasvanut verrattuna seutukaavaan. 
Vähintään seudullisesti merkittävät V-alueet on säilytetty, laajennettu ja 
verkostoitu.  
- vaikka paikallisia V-alueita ei ole esitetty maakuntakaavatasolla, on kaa-
vatyön aikana paikallisten V-alueiden säilyminen tutkittu.  
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- esitetyt A-alueet ovat laajoja, joten kuntien kaavoitustyössä on mahdolli-
suus löytää vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja. Tämä antaa todellisia vaihto-
ehtoja ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
- aluevarauksia, jotka aiheuttaisivat todennäköisesti merkittäviä ympäristö-
haittoja, ei ole esitetty. Ainoa uusi merkittävä T- aluevaraus on jätteenkäsit-
telykeskus EKOPARK. 
- satamat eivät laajene luonnonarvoiltaan merkittäville arvoalueille.  
- kaavaratkaisujen taustatiedoissa on huomioitu aikaisemmat ja meneillään 
olevat hankekohtaiset YVA:t (esim. liikenneväylät, satamat).  
- V, M, MY sekä SL ja Natura -alueiden sijoittelun avulla on pyritty luomaan 
rakenteellisia viherkäytäviä.  SL ja Natura -alueiden ympärille on pyritty si-
joittamaan V,M ja MY -alueita.  Ylimaakunnallisesti merkittävien luontoalu-
eiden ympäristöön (Suomenlahden rannikko, Kymijoki) on osoitettu yhte-
näisiä ja laajoja V, M ja MY -alueita. 
- taajama-alueiden läheisyyteen on osoitettu V, M ja MY -alueita. 
- laajoja uusia V-alueita on osoitettu erityisesti sinne, missä taajamien 
kasvupaineet ovat suurimmat (Kotka-Hamina)  
- yhteystarvemerkinnän käyttö.  
- ohjeellisen ratalinjauksen käyttö.  
 
Käytetyt ohjauskeinot  
- taajamatoimintojen alueelle on annettu Naturaa koskeva kaavamääräys.  
- kaavamääräykset edellyttävät useilla alueilla maisema- ja kulttuuriympä-
ristön arvojen huomioimista. 
- Natura-selvitykseen sisällytetty ohjeet Natura-alueiden huomioimisesta. 
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7 MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUS, AJOITUS JA SEU-
RANTA 
 
7.1 TOTEUTUS 
Yleispiirteisyytensä vuoksi maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma. 
Kaavan aluevarausten ja kehittämisperiaatteiden toteutus tapahtuu yksi-
tyiskohtaisempien suunnitelmien kautta. 
 
Toteuttamisen vastuun jakavat pääasiassa valtio ja kunnat. Valtion viran-
omaisten toteutettavaksi kuuluvat valtakunnalliset aluetarpeet, kuten yleiset 
tiet, ratalinjat, laajojen suojeluohjelmien alueet jne. Kuntien toteuttamisvas-
tuu määrittyy kuntakaavoituksen yhteydessä, jolloin kunnan tai kuntien yh-
teisten hankkeiden, kuten kunnallistekniikan, toteutusvastuut sovitaan. 
 
Pitkän aikavälin hankkeissa julkisen ja yksityisen sektorin toteuttamisvas-
tuut saattavat muuttua totutusta. Valtion virastojen liikelaitostuminen ja kus-
tannustehokkuuden haku ovat osaltaan vaikuttaneet toteuttamisvastuun 
muutoksiin esimerkiksi liikennehankkeissa. 
 
7.2 AJOITUS 
Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan ensimmäisen vaiheen tavoitevuosi 
on 2030. Kaavaehdotukseen ei sisälly ajoitusmääräyksiä, vaan toteuttami-
sen ajoitusta tulee koordinoida hankkeittain tavoitteena yhdyskuntaraken-
teen eheys ja tasapainoinen kehitys. 
 
7.3 SEURANTA 
Kymenlaakson Liitto seuraa jatkuvasti maakuntakaavan suhdetta väestön, 
talouden, rakentamisen ja ympäristön tilan osalta ennusteisiin ja toteutu-
neeseen kehitykseen mm. Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen, 
Suomen Ympäristökeskuksen aineistoja käyttäen. 
 
Maakuntakaavan ajantasaisuutta arvioidaan jatkuvasti yksityiskohtaisem-
man suunnittelun yhteydessä yksittäisten hankkeiden ja maakuntakaavan 
tavoitteiden yhteensopivuuden vertailussa. Arvioijina ovat kaikki Kymen-
laakson maankäytön suunnittelun osalliset.  
 
Kymenlaakson maakuntavaltuusto käsittelee kahden vuoden välein maa-
kuntaliiton laatiman aluekehityskatsauksen, jossa kuvataan maakunnassa 
tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta maakuntakaavaan.  
 
Valtuustokausittain eli joka neljäs vuosi laaditaan maakuntasuunnitelma 
jonka yhteydessä arvioidaan maakuntakaavan toteutuneisuutta ja ajan-
tasaisuutta. Arvioijina ovat maakuntavaltuusto ja maakuntasuunnitelmasta 
lausunnon antavat. 
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8 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS KAAVAN 
LAADINNASSA 
 
 
 
8.1 ALOITUSVAIHE 
 
Maakuntakaavan osallistumismenettelyjä ovat olleet lakisääteiset nähtävillä 
olot, esittelytilaisuuksissa ja sidosryhmäneuvotteluissa käytävät keskustelut 
ja vapaamuotoinen kanssakäyminen kaavan valmistelijoiden kanssa. 
Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 2003.   
Aloitusvaiheessa järjestettiin maakuntavaltuustoseminaari, jonka tarkoituk-
sena oli tutustuttaa päättäjät maakuntakaavaprosessiin ja koota näkemyk-
siä kaavan keskeisistä lähtökohdista ja tavoitteista. 
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen perusratkaisuksi esitettiin osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmassa seutukuntakohtaisia asiantuntija- ja kansalais-
ryhmiä, jotka riittävän varhaisessa kaavoituksen vaiheessa voivat esittää 
käsityksiään kaavan tavoitteista, ratkaisuvaihtoehdoista ja vaikutusten arvi-
oinnista.    Asiantuntijaryhmistä liikennetyöryhmä ja ympäristöpoliittinen 
neuvottelukunta ovat olleet mukana koko kaavaprosessin ajan.  Matkailu-
työryhmän, kaupan edustajista koostuvan ryhmän ja seutujen kaavoittaja-
ryhmien rooli on ollut täydentää ja monipuolistaa kuntien näkemyksiä.  
Ryhmät on kutsuttu kokoon kaavan eri vaiheissa, kun niiden näkemyksiä 
on tarvittu.   Kansalaisryhmien kannanotot ovat välittyneet lähinnä luonnon-
suojelujärjestöjen ja yksittäisten osallisten kautta. Myös maanomistajien 
eturyhmät ovat olleet aktiivisia.  
 
 
 
8.2 TAVOITE- JA VALMISTELUVAIHE 
 
Maakuntakaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville 23.5.- 4.7.2005 
väliseksi ajaksi. Nähtävillä olon aikana maakunnan liiton johtoryhmä esitteli 
maakuntasuunnitelmaa ja maakuntakaavaluonnosta virkamiehille ja luotta-
mushenkilöille kunnittain. Kaavaluonnoksen laatijat esittelivät maakunta-
kaavaluonnosta kunnittain yleisötilaisuuksissa. Kaavaluonnosta esiteltiin 
myös maankäytön suunnittelusta vastaaville virkamiehille seutukunnittain 
sekä eri tahojen viranomaisille erillisissä työneuvotteluissa, joista on osa-
puolille laadittu muistiot. Luonnosvaiheen lopussa järjestettiin maakuntaval-
tuustoseminaari, jossa käsiteltiin keskeisiä maakuntakaavan ratkaisuja. 
 
Luonnoksesta saatiin 49 lausuntoa ja 44 mielipidettä. Eniten mielipiteitä 
saatiin virkistysalueiden määrästä ja niiden vaikutuksesta maa- ja metsäta-
louden harjoittamiseen. Kuntien lausunnoissa esiin nousi paikallisten kysy-
mysten lisäksi maakunnallisena asiana kanava- ja rautatieliikenteen yhteys-
tarvemerkinnät.  
 
Luonnoksen virkistysalueiden määrää vähennettiin ehdotusvaiheeseen pa-
lautteen mukaisesti, mutta niin, ettei taajamien ja virkistysalueiden muodos-
tama rakenneperiaate vaarantunut. Aluemerkintöjen kuvauksen tarkkuu-
desta saatu palaute otettiin myös huomioon ja niihin liittyviä määräyksiä 
tarkennettiin. 
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8.3 EHDOTUSVAIHE 
 
Vaihemaakuntakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 30.9. – 31.10 
2005. 
Ehdotuksesta järjestettiin nähtävillä olon aikana kunnittain esittelyt virka-
miehille ja luottamushenkilöille sekä seutukunnittain yhteensä 11 yleisöesit-
telyä. Keskeisten viranomaisten kanssa käydään kaavan sisällöistä palave-
rit, joista osapuolille on laadittu muistiot. 
Ehdotuksesta saatiin 52 lausuntoa ja 14 muistutusta. 
 
Ehdotus asetettiin toisen kerran julkisesti nähtäville 20.2.-23.3.2006. 
Ehdotuksesta järjestettiin ennen nähtävillä oloa kunnittain esittelyt virka-
miehille ja luottamushenkilöille sekä nähtävillä olon aikana seutukunnittain 
yhteensä 11 yleisöesittelyä. 
Ehdotuksesta saatiin 46 lausuntoa, joista 3 nähtävillä olon jälkeen sekä 21 
muistutusta, joista 2 nähtävillä olon jälkeen. 
 
 
8.4 WWW-SIVUJEN JA MEDIAN KÄYTTÖ 
 
Vaihemaakuntakaavan edistyminen on ollut Kymenlaakson liiton kotisivujen 
ja niihin liitettyjen linkkien kautta seurattavissa koko prosessin ajan. 
Aloitusvaiheessa osallisuus- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä liiton koti-
sivulla. 
 
Luonnos- ja ehdotusvaiheessa maakuntakaavaluonnos, merkkien selitykset 
ja liiteasiakirjat ovat olleet linkkien kautta nähtävillä. Linkin kautta avautu-
vaan kaavaluonnokseen on voinut tehdä merkintöjä tekstimuodossa anne-
tun palautteen lisäksi. Karttamuotoista palautemahdollisuutta käytti hyväksi 
noin 15 muistuttajaa. 
 
Aineistojen nähtävillä olot ilmoitettiin kuntien virallisissa kuulutuslehdissä. 
Kaavaluonnoksessa käsitellyistä aiheista toimitettiin ennen luonnoksen 
nähtäville tuloa kuntakohtaiset listat tiedotusvälineille. Lehdistö käytti listaa 
hyvin kuntakohtaisen esittelykierroksen edellä. 
 
8.5 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Maakuntakaavaa valmisteltaessa on järjestetty kolme lakisääteistä viran-
omaisneuvottelua (MRL 66§, MRA 11§) ympäristöministeriön ja maakun-
nan liiton kesken.  Neuvotteluihin kutsuttiin alueellinen ympäristökeskus ja 
myös ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.  
 
Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 11.3.2003, kun osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman luonnos ja alustava työohjelma olivat käytettä-
vissä.  Toinen neuvottelu järjestettiin 30.11.2005, kun kaavaehdotus oli ollut 
ensimmäisen kerran julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lau-
sunnot oli saatu. Kolmas viranomaisneuvottelu järjestettiin 3.5.2006, kun 
kaavaehdotus oli ollut toisen kerran julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat 
mielipiteet ja lausunnot oli saatu. 
 
Ennen valmisteluvaiheen nähtävillä oloa käytiin neuvottelu 
ympäristöministeriön, alueellisen ympäristökeskuksen ja liiton kesken. 
 
Kuntien ja muiden keskeisten viranomaistahojen kanssa käytiin valmistelu- 
ja ehdotusvaiheessa useita neuvotteluja maakuntakaavan lähtökohdista, 
sisällöstä, tavoitteista ja ratkaisuvaihtoehdoista.   
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8.6 TIEDOTUS JA OSALLISTUMISMENETTELYT  
 
Tavoite- ja valmisteluvaihe 2003- 2005 
 
Tiedottaminen 
- Kaavan vireilletulosta ja OAS:sta tiedottaminen kuulutuksella 
- Tiedote 1: OAS ja kaavan vireilletulo; Tiedote 2: kaavan tavoitteet ja val-
misteluvaihe 
- Tiedotustilaisuus 
- Internet-sivujen avaus tiedottamista ja palautetta varten 
 
Osallistuminen 
- Lakisääteinen viranomaisneuvottelu 
- Palautteen antaminen OAS:sta 
- Kaavan tavoitteiden esittely ja työpajat 
 
Sidosryhmäneuvottelut, työryhmätyöskentely 
- Vapaamuotoiset yhteydenotot suunnittelijoihin 
- Valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtävillä olo ja palaute 
 
Ehdotusvaihe 2005 
 
Tiedottaminen 
- tiedotustilaisuus medialle 
- Internet-sivut tiedottamista ja palautetta varten 
 
Osallistuminen 
- Lakisääteinen viranomaisneuvottelu 
- Kaavan vaihtoehtojen ja kaavaratkaisujen esittely ja työpajat 
 
Sidosryhmäneuvottelut, työryhmätyöskentely 
- Vapaamuotoiset yhteydenotot suunnittelijoihin 
- Kaavaehdotuksen nähtävillä olot ja palaute 
 
8.7 SIDOSRYHMÄPALAVERIT, HALLINTOKÄSITTELYT 
pvm ryhmä 
22.1.2002 Pohjois-Kymenlaakson kaavoittajat (ALMA) 
21.3.2002 Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
19.8.2002 Valtuustoseminaari 
10.4.2002 Kymenlaakson liikennestrategia, liikennetyöryhmä 
  
21.1.2003 Maakuntahallitus, aloituspäätös 
20.2.2003 1. viranomaisneuvottelu 
29.4.2003 Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta työseminaari 
10.6.2003 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
13.6.2003 Gasum /Neste Engineering  
13.6.2003 Matkailutyöryhmä 
24.6.2003 Pohjois-Kymenlaakson kaavoittajat (ALMA) 
  
29.1.2004 Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
11.3.2004 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
20.12.2004 Virkistysaluepalaveri 
  
18.1.2005 Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
8.3.2005 Miehikkälä 
9.3.2005 Virolahti 
16.3.2005 Pohjois-Kymenlaakson kaavoittajat (ALMA) 
23.3.2005 Iitti 
23.3.2005 Jaala 
12.4.2005 Pyhtää 
12.4.2005 Anjalankoski 
14.4.2005 Valkeala 
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9.5.2005 Pyhtää (johtoryhmä) 
12.5.2005 Ympäristöministeriö, ylimääräinen viranomaisneuvottelu 

Ympäristöministeriö 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

13.5.2005 Kouvola (johtoryhmä) 
16.5.2005 Maakuntahallitus 67 § 

Taajamat ja niiden ympäristöt vaihemaakuntakaavaluonnoksen asetta-
minen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen – esityslistan 14. asia. 
Esitys: Hallitus päättää asettaa taajamat ja niiden ympäristöt vaihemaa-
kuntakaavaluonnoksen, lähtökohta-aineiston sekä tavoitteet nähtäville 
23.5.2005 - 4.7.2005 väliseksi ajaksi sekä päättää pyytää lausunnot em 
asiakirjoista 15.8.2005 mennessä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

18.5.2005 Miehikkälä (johtoryhmä) 
18.5.2005 Hamina (johtoryhmä) 
31.5.2005 Kuusankoski (johtoryhmä) 
3.6.2005 Jaala (johtoryhmä) 
6.6.2005 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
7.6.2005 Iitti (johtoryhmä) 
7.6.2005 Valkeala (johtoryhmä) 
8.6.2005 Virolahti (johtoryhmä) 
8.6.2005 Kotka (johtoryhmä) 
8.6.2005 Kuusankoski, kaavoittaja virastolla käymässä 
9.6.2005 Elimäki (johtoryhmä) 
10.6.2005 Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
13.6.2005 Anjalankoski (johtoryhmä) 
14.6.2005 Pohjois-Kymenlaakson kaavoittajat (ALMA) 
16.6.2005 Kuntien ympäristöpäälliköt/sihteerit 
8.7.2005 Museovirasto 
11.8.2005 Kymenlaakson maakuntamuseo 
15.8.2005 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
22.8.2005 Maakuntahallitus 97 § 

Lausunnot ja mielipiteet maakuntakaavaluonnoksesta - esityslistan 6. 
asia. 
Esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

25.8.2005 Hamina 
26.8.2005 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
26.8.2005 Pyhtää 
29.8.2005 Anjalankoski 
30.8.2005 Valtuustoseminaari 
30.8.2005 Kotka 
31.8.2005 Kuusankoski 
31.8.2005 Valkeala 
5.9.2005 Kouvola 
9.9.2005 Elimäki 
11.9.2005 UPM 
12.9.2005 Maakuntahallitus 105 § 

Vastineet maakuntakaavaluonnos 16.5.2005:sta annettuihin lausuntoihin 
ja huomautuksiin - esityslistan 6. asia. 
Esitys: Hallitus hyväksyy esitetyt vastineet ja niiden perusteella tehdyn 
maakuntakaavaehdotusluonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan jatkotyöskentelyn pohjaksi seuraavin tarken-
nuksin: 
”Anjalankoski: Tarkistetaan kaavaa siten, että se mahdollistaa taajama-
toimintoja Mikkolanniemen alueella”. 
”Iitti: Selvitetään Radansuun alueen taajamamuodostuksen ja muiden 
maankäyttötavoitteiden sovitettavuus”. 
”Kotka: Tarkennuksia maankäyttötavoitteisiin Mussalon ja Hietasen sa-
tamien osalta”. 
”Rantaradan toiminnallinen sisältö perusteltava”. 

21.9.2005 Maakuntahallitus 113 § 
Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden 
ympäristöä asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 65§:n sekä maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaan julkisesti nähtäville sekä 
13§:n mukaan lausuntojen pyytäminen - esityslistan 4. asia. 
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Esitys: Hallitus päättää asettaa 21.9.2005 päivätyn Kymenlaakson maa-
kuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden ympäristöjä maan-
käyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
12 §:n mukaisesti Kymenlaakson Liiton kuntiin julkisesti nähtäville 30.9. - 
31.10.2005 väliseksi ajaksi. Asianosaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla 
on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
Kymenlaakson Liitolle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Lisäksi halli-
tus pyytää maakuntakaavaehdotuksesta lausunnot samoilta lausun-
nonantajatahoilta kuin kaavan valmisteluvaiheessakin maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 13 §:n mukaan 31.10.2005 mennessä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

22.9.2005 Fingrid 
20.10.2005 Vähittäiskauppa:  

Euromarket Kotka  
Kesko Oyj 
kouvolan seudun kuntayhtymä 

24.10.2005 Museovirasto 
21.11.2005 Maakuntahallitus 134 § 

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden 
ympäristöjä hyväksyminen maakuntakaavana – esityslistan 10. asia. 
Esitys: Hallitus hyväksyy maakuntakaavaehdotuksesta annettujen lau-
suntojen ja muistutusten vastineet liitteen 9 mukaisesti ja hyväksyy liit-
teessä ehdotetut korjaukset maakuntakaavaehdotukseen ja kaavaselos-
tukseen. 
Hallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi 21.11.2005 
päivätyn maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden ympäris-
töjä karttoineen, liite 10, ja kaavaselostuksineen, liite 11, Kymenlaakson 
maakuntakaavana. Uusi maakuntakaava kumoaa 28.6.1999 hyväksytyn 
ja 19.6.2001 vahvistetun Kymenlaakson seutukaavan taajamien ja nii-
den ympäristöt osalta. Jos maakuntakaava ei joltain osin tule vahviste-
tuksi ja ei saa lainvoimaa, ei seutukaava kumoudu ko. osalta vaan jää 
edelleen voimaan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi jaettiin pöydälle liitteen 11 täydennys 
”Kymenlaakson maakuntakaavan taajamat ja niiden ympäristöt kaa-
vaselsotukseen 20051121 tehtävät tarkennukset”. 

25.11.2005 

 
30.11.2005 

Ratahallintokeskus (asemarakennukset) 
 
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 
Fingrid  
Itäisen maanpuolustusalueen esikunta 
Metsähallitus  
Museovirasto rakennuskulttuurin osasto  
Kaakkois-Suomen tiepiiri  
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  
Kaakkois-Suomen metsäkeskus  
Ratahallintokeskus  
Ympäristöministeriö 

12.12.2005 Maakuntahallitus 141 § 
Maakuntakaavan hyväksyminen – muutos maakuntahallituksen esityk-
seen 21.11.2005 maakuntavaltuustolle - esityslistan 5. asia. 
Esitys: Maakuntahallitus esittää - muuttaen 21.11.2005 tekemäänsä esi-
tystä maakuntavaltuustolle koskien maakuntakaavan hyväksymistä 
(maakuntavaltuuston esityslistan 12 §.) - että maakuntavaltuusto merkit-
see tiedoksi maakuntakaavan valmistelutilanteen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

19.12.2005 Maakuntavaltuusto 
12.1.2006 Valkeala 
13.1. Kaakkois-Suomen tiepiiri 
16.1. Kouvola/Valkeala 
16.1. Kuusankoski 
16.1. Anjalankoski 
17.1. Kotka 
17.1. Elimäki 
17.1. Iitti 
18.1. Museovirasto 
19.1. Hamina/Virolahti/Miehikkälä 
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19.1. Pyhtää 
20.1. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (johto) 
20.1. Ympäristöministeriö, luonnonsuojeluosasto 
24.1. Kouvolan seudun kuntayhtymä 
24.1. Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 
26.1. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
27.1. Kuntien ympäristöpäälliköt/-sihteerit 
1.2.2006 Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto 
13.2.2006 Maakuntahallitus 17 § 

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden 
ympäristöä asettaminen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaan julkisesti nähtäville sekä 
13 §:n mukaan lausuntojen pyytäminen - esityslistan 6. asia. 
Maakuntahallitus päätti 16.5.2005 asettaa maakuntakaavan valmistelu-
aineiston sekä kaavaluonnoksen nähtäville 23.5. - 4.7.2005 väliseksi 
ajaksi ja pyysi lausuntoja 15.8.2005 mennessä. 
Hallitus asetti 21.9.2005 maakuntakaavaehdotuksen nähtäville 30.9. - 
31.10.2005 väliseksi ajaksi ja pyysi lausunnot 31.10.2005 mennessä. 
30.11.2005 pidetyssä viranomaisneuvottelussa esiin tulleiden ongelma-
kohtien johdosta hallitus esitti maakuntavaltuustolle kaavaehdotuksen 
merkitsemistä tiedoksi 19.12.2005. Ongelmia katsottiin olevan valtakun-
nallisesti merkittävien maisemasuojelualueiden rajauksissa, kaavaselos-
tuksesta ei yksiselitteisesti käynyt ilmi eräiden aluevarausten kohdalla 
ettei kaavaratkaisulla ole haitallisia vaikutuksia Natura-alueiden peruste-
luina oleviin luonnonarvoihin sekä kaavaehdotuksen nähtävillä ja lau-
sunnoilla olleissa perusteluissa olleet puutteellisuudet. 
Viranomaisneuvottelun jälkeen maakuntakaavaehdotuksen karttaa ja 
määräyksiä on täydennetty ja tarkistettu seuraavasti: valtakunnallisesti 
merkittävät maisema-alueet on täydennetty ympäristöministeriön aineis-
ton mukaisesti, kulttuurimaisemia on täydennytty museoviraston neuvot-
telun mukaisesti (on myös täydennetty koskemaan koko Kymijokea), 
Valkealassa Käyrälammen pohjoispuolella on tarkennettu taajamatoi-
mintojen ja virkistysalueen rajausta, Kausalan pohjoispuolelle on lisätty 
venesatama (olemassa oleva), kaavamääräyksiä on yhteystarvemerkin-
nän osalta poistettu ja lievennetty /s merkinnän osalta sekä täydennetty 
Natura-alueisiin liittyvien alueiden osalta. Muut täydennykset ovat teknis-
luontoisia selvennyksiä sekä kaavaselostusta selkeyttäviä ja täydentä-
viä. 
Liitteenä 3 on maakuntakaavaehdotuskartta ja kaavamääräykset, jotka 
tullaan aikanaan esittämään vahvistettavaksi. 
Liitteenä 4 on kaavaselostus ja sen liitekartat. 
Liitteenä 5 on ”Selvitys Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaehdotuksen 
maankäyttöratkaisujen vaikutuksista Natura 2000 –verkoston luontoar-
voihin”. 
Liitteenä 6 on 16.5.2005 hyväksytty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) sekä liitteenä 7  ”Katsaus Kymenlaakson rakennettujen alueiden 
luonnonympäristön tilaan” raportti. 
Esitys: Hallitus päättää asettaa 13.2.2006 päivätyn Kymenlaakson maa-
kuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden ympäristöjä maan-
käyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
12 §:n mukaisesti Kymenlaakson Liiton kuntiin julkisesti nähtäville 20.2. - 
23.3.2006 väliseksi ajaksi. Asianosaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla 
on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
Kymenlaakson Liitolle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Lisäksi halli-
tus pyytää maakuntakaavaehdotuksesta lausunnot samoilta lausun-
nonantajatahoilta kuin kaavan edellisissä valmisteluvaiheissakin maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan 23.3.2006 mennessä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

10.4.2006 Maakuntahallitus 47§ 
Maakuntahallitus päätti 16.5.2005 asettaa maakuntakaavan valmistelu-
aineiston sekä kaavaluonnoksen nähtäville 23.5. - 4.7.2005 väliseksi 
ajaksi ja pyysi lausuntoja 15.8.2005 mennessä. Hallitus asetti 21.9.2005 
maakuntakaavaehdotuksen nähtäville 30.9. - 31.10.2005 väliseksi ajaksi 
ja pyysi lausunnot 31.10.2005 mennessä. 30.11.2005 pidetyssä viran-
omaisneuvottelussa esiin tulleiden ongelmakohtien johdosta hallitus esit-
ti maakuntavaltuustolle kaavaehdotuksen merkitsemistä tiedoksi 
19.12.2005.  
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Maakuntahallitus päätti 13.2.2006 asettaa maakuntakaavan tarkistetun 
ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 12 §:n mukaan julkisesti nähtäville sekä pyytää 13 §:n 
mukaan lausunnot. 
Lausuntoja on saatu 43 kappaletta, liitteenä 6, ja muistutuksia 21, liittee-
nä 7. Muistutuksista kaksi on tullut myöhästyneenä. 
Liitteenä 8 on tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä näihin an-
nettavat vastineet. Vastineissa esitetään maakuntakaavaehdotukseen 
viraston valmistelemat korjaukset ja täydennykset maakuntakaavaan ja 
kaavaselostukseen. 
Maakuntakaavan viranomaisneuvottelun jälkeen kaavaehdotus tuodaan 
hallituksen käsittelyyn 15.5.2006, jolloin esitellään myös mahdollisia 
muutostarpeita. 
Hallitus hyväksyy maakuntakaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen 
ja muistutusten vastineet liitteen 8 mukaisesti ja hyväksyy liitteessä eh-
dotetut korjaukset maakuntakaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

4.5.2006 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 
Fingrid  
Itäisen maanpuolustusalueen esikunta 
Metsähallitus  
Museovirasto rakennuskulttuurin osasto  
Kaakkois-Suomen tiepiiri  
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  
Kaakkois-Suomen metsäkeskus  
Ratahallintokeskus  
Ympäristöministeriö 

15.5.2006 Maakuntahallitus 
Hallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi 15.5.2006 
päivätyn maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden ympäris-
töjä karttoineen, liite 2, ja kaavaselostuksineen, liite 3, Kymenlaakson 
maakuntakaavana sekä liittyvät asiakirjat ”Selvitys Kymenlaakson vai-
hemaakuntakaavaehdotuksen maankäyttöratkaisujen vaikutuksista Na-
tura 2000 –verkoston luontoarvoihin”, liite 4 ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS), liite 5. Uusi maakuntakaava kumoaa 28.6.1999 hy-
väksytyn ja 19.6.2001 vahvistetun Kymenlaakson seutukaavan taajami-
en ja niiden ympäristöt osalta. Jos maakuntakaava ei joltain osin tule 
vahvistetuksi ja ei saa lainvoimaa, ei seutukaava kumoudu ko. osalta 
vaan jää edelleen voimaan. 
Päätös: Esityksen mukaan täydennettynä seuraavasti: 
”Kaava merkinnät ja määräykset” 
Täydennys maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaisesti virkistysalue 
(V) merkinnän selitykseen: Virkistysalueella on voimassa MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus rakentamismääräyksessä esitetyin lieven-
nyksin. 
Samoin luonnonsuojelualue tai –kohde (SL), muinaismuistoalue (SM) ja 
muinaismuistokohde merkintöjen selitykseen: Alueella on voimassa MRL 
33§:n mukainen rakentamisrajoitus”. 
Lisäksi hallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa ko.asiaan liittyvä ruot-
sinkielinen käännös 
”Kymmenedalens Landskapsplan. Tätorter och deras omgivningar. 
Planbetäckningar och –bestämmelser”. 

12.6.2006 Maakuntavaltuusto 10§ 
Hallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy 12.6.2006 päi-
vätyn maakuntakaavaehdotuksen koskien taajamia ja niiden ympäristöjä 
karttoineen, liite 7, ja kaavaselostuksineen, liite 8, Kymenlaakson maa-
kuntakaavana sekä liittyvät asiakirjat ”Selvitys Kymenlaakson vaihemaa-
kuntakaavaehdotuksen maankäyttöratkaisujen vaikutuksista Natura 
2000 –verkoston luontoarvoihin”, liite 9 ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS), liite 10. Uusi maakuntakaava kumoaa 28.6.1999 hyväksy-
tyn ja 19.6.2001 vahvistetun Kymenlaakson seutukaavan taajamien ja-
niiden ympäristöt osalta. Jos maakuntakaava ei joltain osin tule vahviste-
tuksi ja ei saa lainvoimaa, ei seutukaava kumoudu ko. osalta vaan jää 
edelleen voimaan. 
Päätös : Esityksen mukaan 
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9 VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOIT-
TEIDEN HUOMIOON OTTO MAAKUNTAKAAVASSA 
 
 
 
 
9.1 VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TO-
TEUTUMINEN  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24.2 §:ssä säädetään: ”Maakunnan suunnitte-
lussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että ediste-
tään niiden toteutumista.”  MRL 28 §:ssa  on määritelty maakuntakaavan 
sisältövaatimukset, joihin sisältyy tätä koskeva kohta: "Maakuntakaavaa 
laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon 
siten kuin siitä edellä säädetään.”  
 
 
 
 
9.1.1 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamat lähtö-
kohdat 
 
Valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joihin 
MRL:ssa viitataan, on ryhmitelty asiasisällön perusteella kokonaisuuksiin, 
joista seuraavat koskevat Kymenlaaksoa: 
- toimiva aluerakenne 
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamisala maakunnan 
suunnittelussa 
 

Suunnitelma           
/ ohjelma 

 
Yleistavoitteet 

 
Erityistavoitteet 

 
Maakuntasuunnitelma 

 
Kaikki yleistavoitteet 

 
Maakunnan suunnittelussa huo-
mioon otettavat erityistavoitteet 
 

 
Maakuntaohjelma 

 
Kaikki yleistavoitteet 

 
Maakunnan suunnittelussa huo-
mioon otettavat erityistavoitteet 
 

 
Maakuntakaava 

 
Kaikki yleistavoitteet 

 
Kaikki erityistavoitteet 
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9.1.2 Alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen vaihemaakuntakaavas-
sa 
 
Taulukossa arvioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista vaihemaakuntakaavassa sen suhteen, mikä on maakuntakaavan 
aluevarausten riittävyys suhteessa valtakunnallisiin aluetarpeisiin sekä alu-
eiden varausperiaatteet suhteessa muuhun maankäyttöön. 
 

Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Toimiva aluerakenne   
Yleistavoitteet   

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen ta-
sapainoista kehittämistä sekä elinkei-
noelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia ra-
kenteita sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavaro-
jen kestävää hyödyntämistä.  Alueraken-
teen ja alueidenkäytön kehittäminen perus-
tuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuk-
siin ja sijaintitekijöihin. 
 

Aluerakenteen pysyvinä ja kehittyvi-
nä osina osoitetaan 
maakuntakeskukset 
kaupunkiseudut 
maaseudun taajamat 

 

Toimivan aluerakenteen runkona kehite-
tään pääkaupunkiseutua, maakuntakes-
kuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseu-
dun keskusten muodostamaa verkostoa. 

Kymenlaakson kahden maakunta-
keskuksen, Kouvolan ja Kotkan vah-
vistaminen osoittamalla riittävästi 
asumisen, palvelujen ja elinkeinotoi-
mintojen alueita. 
Kansainvälisten yhteyksien ja yhte-
yksien pääkaupunkiseudulle paran-
taminen. 
 

Aluevaraukset riittävät pitkän aikavä-
lin kehittämiselle. 

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja 
maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläver-
koston kehittämistä. Erityisesti harvaan 
asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla 
kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämi-
seen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toi-
mintapohjan monipuolistamiseen. Aluei-
denkäytössä otetaan huomioon haja-
asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustu-
vat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada 
uusia pysyviä asukkaita. 

Taajamien palvelu- ja työpaikkara-
kenne on Kymenlaaksossa suhteelli-
sen hyvin ympäröivän maaseudun 
saavutettavissa.   
Maaseudun keskukset pysyvät pit-
källä aikavälillä taajama-alueina, mitä 
tukee asema kuntakeskuksena tai 
oman työpaikka- ja palvelurakenteen 
säilyminen. Myös teollinen perinne 
tai liikenteellinen sijainti  voivat vai-
kuttaa. 

Kuntakeskukset on osoitettu osana  
pysyvää palvelukeskusjärjestelmää.    

Erityistavoitteet   

Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä 
maakuntien liittojen kesken on selvitettävä 
ne alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja 
muuhun alueidenkäyttöön liittyvät toimenpi-
teet, joilla edistetään ylimaakunnallisten 
kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja 
niiden kehittämisedellytyksiä.  Maakunnan 
suunnittelussa on esitettävä valtakunnalli-
sesti tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja 
taajamaverkostot ja niiden 
kehittämisperiaatteet. 

Etelä-Suomen liittouman alueraken-
neyhteistyö maakuntakaavan 
lähtökohtana 
Ylimaakunnallisten ulkoilureittien to-
teutusta tuetaan osoittamalla kau-
punkiseutujen kytkeytyminen niihin. 
Aluerakenteen pysyvinä ja kehittyvi-
nä osina osoitetaan 
maakuntakeskukset 
kaupunkiseudut 
maaseudun taajamat 

 

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä 
maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen 
sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät 
toimenpiteet, joilla edistetään olemassa 
olevien rakenteiden hyödyntämistä, palve-
lujen saatavuutta, maaseudun elinkeino-
toiminnan monipuolistamista sekä ympäris-
töarvojen säilymistä. 

Maakuntakaavoituksen toinen vaihe 
käsittelee näitä. 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Maakunnan suunnittelussa on mahdolli-
suuksien mukaan selvitettävä ja edistettävä 
alueidenkäytön järjestämistä raja-alueilla. 
Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja 
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä 
elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristö-
arvojen yhteensovittamiseen. 

Vaalimaan alueella rajatoimintojen 
kehittämisalue, jolla edistetään ra-
janylityspaikan taloudellista hyödyn-
tämistä; palvelualue sisältää viran-
omaistoiminnan sekä kaupallisen 
käytön 

Aluevaraukset riittävät pitkän aikavä-
lin kehittämistoiminnalle. 
Suhde muuhun maankäyttöön: työ-
paikkatoimintoja sisältävä alue muo-
dostaa oman erityisluonteensa vuok-
si muusta yhdyskuntarakenteesta 
erillisen yksikön; asumistoimintojen 
edellytyksiä pyritään lisäämään ole-
massa olevissa taajamissa, Virojoel-
la ja Miehikkälässä 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueel-
liset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja 
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä 
muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
toimintamahdollisuuksille. Samalla on 
huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, 
elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen 
asettamat 
vaatimukset. 

Taajama-alueilla olevia alueita ei ole 
erikseen osoitettu 
Puolustusvoimien harjoitusalue Ha-
minan itäosassa 
Kymin lentokentän maastossa harjoi-
tustoimintaa, joka toteutuu maan-
omistajan kanssa tehdyillä sopimuk-
silla 
 

EP-aluetta on laajennettu pohjois-
osastaan ja se on tarpeisiin nähden 
riittävä 
Suhde muuhun maankäyttöön: alue 
rajautuu taajamaan,  mikä voi lisätä 
virkistyskäyttöä ja suuntautumista 
harjoitusalueen tuntumaan; muutoin 
maa- ja metsätalousvaltaisen alueen 
ympäröimä. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu 

  

Yleistavoitteet   

Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudelli-
suutta edistetään hyödyntämällä olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttä-
mällä taajamia. Taajamia eheytettäessä 
parannetaan elinympäristön laatua. Yhdys-
kuntarakennetta kehitetään siten, että pal-
velut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryh-
mien saavutettavissa. 
 

Taajamatoimintojen alueet on varattu 
olemassa olevaa rakennetta täyden-
täen. 

Aluevarausten riittävyys, kts. jäljem-
pänä ”Taajamatoimintoihin tarvittava 
pinta-ala” 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä varaamalla riittä-
vät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden si-
joittumisessa kiinnitetään huomiota ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämi-
seen ja hyvään saavutettavuuteen. 

Teollisuusalueita on varattu noin 
2500 hehtaaria, työpaikka-alueita 
noin 2100 hehtaaria. 
Kouvolan maaliikennealueelle sekä 
satamien alueille sisältyy teollisia toi-
mintoja. 

Perusteollisuus sijaitsee taajamissa 
ja aluevaraukset ovat laajoja.  Niihin 
sisältyy myös pitkän aikavälin laa-
jenemisvaraa. 
Laajoja työpaikka-alueita on varattu 
kaupunkiseutujen reuna-alueille. 
Suhde muuhun maankäyttöön: teolli-
suuden sijainti tiiviin kaupunkiraken-
teen keskellä tai tuntumassa tuottaa 
kuljetustarpeita ja edellyttää ympäris-
töriskien hyvää hallintaa ja haittojen 
minimointia.  
Muusta yhdyskuntarakenteesta erilli-
siä työpaikkatoimintojen kehittämis-
mahdollisuuksia tuetaan Anjalankos-
kella Ekoparkin alueella ja Haminas-
sa tulevan moottoritien itäisen liitty-
män alueella.  

Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyri-
tään vähentämään liikennetarvetta, paran-
tamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään 
joukkoliikenteen edellytyksiä. 

Taajama- keskusta-, työpaikka- ja 
teollisuustoimintojen alueiden sijainti 
ja sijaintisuhteet 
Liikenteen aluevaraukset 
 

Toteutuessaan tukee joukkoliiken-
teen pysyvyyttä ja kehitystä 

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla 
varmistetaan alueidenkäytölliset edellytyk-
set asuntorakentamiselle ja sen tarkoituk-
senmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle 
elinympäristölle.  Kaupunkiseutuja kehite-
tään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, 
että tukeudutaan olemassa oleviin keskuk-
siin. Keskusta-alueita kehitetään monipuo-
lisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan 
alueina. 

Taajamatoimintojen alueet 
Keskustatoimintojen alueet 
Työpaikka- ja teollisuusalueet 

Aluevarausten riittävyys, kts. jäljem-
pänä ”Taajamatoimintoihin tarvittava 
pinta-ala” 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiin-
nittämällä huomiota rakennetun ympäristön 
ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkea-
tasoisiin, alueiden omaleimaisuutta vahvis-
taviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mit-
takaavaltaan ihmisläheisiin rakennettuihin 
ympäristöihin. Taajamia kehitettäessä vi-
heralueita hyödynnetään siten, että niistä 
muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 
 

Rakennuskulttuurikohteet 
Kulttuurimaisema-alueet 
Taajama-alueilla /s-merkinnät ja 
kaavamääräykset 
Kymijoen pääosin yhtenäinen viher-
vyöhyke 

 

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä 
huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien 
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen 
ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. 
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa 
olevat tai odotettavissa olevat ympäristö-
haitat ja poikkeukselliset luonnonolot tun-
nistetaan ja vaikutuksia ehkäistään. 

Olemassa olevat ja kehittyvät teolli-
suusalueet 
Seveso-kohteet 
Satamat 
Kuljetustarpeet taajamien liikenne-
verkossa otetaan huomioon paran-
tamalla väylien tasoa ja osoittamalla 
sujuvia liittymäratkaisuja. 
 

Olemassa olevien teollisuusalueiden 
sijainti taajamien keskellä tai välittö-
mässä tuntumassa säilyy, joten hait-
tojen ja riskien hallinta edellyttää 
toiminnallisia valmiuksia.  Maakunta-
kaavassa on osoitettu ns. Seveso-
kohteet, joiden lähialueilla maankäy-
tön suunnittelun ja pelastustoimen on 
neuvoteltava tehtävistä ratkaisuista.  
Vaarallisten aineiden kuljetukset se-
kä taajamaverkossa että pääteillä ja 
rautateillä edellyttävät myös tätä. 
Satamien ympäristö- ja muuta turval-
lisuutta on mahdollisuus ylläpitää nii-
den nykyisillä sijaintipaikoilla. 
Teollisuuden ja satamien kuljetukset 
edellyttävät liikenneratkaisuja, joilla 
haitat ja riskit asumiselle ja muille 
taajamatoiminnoille vähenevät. 
 

Erityistavoitteet   

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökoh-
tana on oltava perusteltu väestönkehitysar-
vio. 

Maakuntasuunnitelmassa on esitetty 
koko maakuntaa koskeva väestö-
suunnite vuodelle 2030.  Sen mu-
kaan Kymenlaakson väestö on tuol-
loin 197 500.  
Tämän vaihemaakuntakaavan suun-
nittelualueella on suunnitteen mu-
kaan vuonna 2030 noin 173 000 
asukasta (vuonna 2002 noin 162 000 
asukasta). 
 

kts. jäljempänä ”Väestönkehitysarvio 
– maakuntakaavan mitoitukselliset 
tavoitteet” 

Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoi-
tuksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä 
sekä taajama- että maaseutualueiden vä-
estömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehto-
ja. 

Taajamissa ja niiden lähialueilla (tä-
män vaihemaakuntakaavan suunnit-
telualueella) asui vuonna 2002 noin 
88 % Kymenlaakson väestöstä.  Ky-
menlaakson maaseutu on jo pitkään 
ollut kasvavassa määrin asumisen ja 
vapaa-ajan asumisen ja virkistäyty-
misen aluetta.  Tämän suhteen ei 
pitkällä aikavälillä oleteta tapahtuvan 
muutosta. 
Väestösuunnitteen mukaan suunnit-
telualueen ulkopuolinen väestö 
vuonna 2030 on noin 25 000 (vuon-
na 2002 se oli 23 000). 

kts. jäljempänä ”Väestönkehitysarvio 
– maakuntakaavan mitoitukselliset 
tavoitteet” 

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituk-
sessa on selvitettävä mahdollisuudet 
eheyttää yhdyskuntarakennetta ja esitettä-
vä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 
Erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä 
toimiva liikennejärjestelmä sekä palvelujen 
saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja 
palveluverkko sekä sen yhteydessä vähit-
täiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. 
 

Taajamien laajennusalueet täyden-
tävät olemassa olevia taajamia. 
Osoitettu olemassa olevat vähittäis-
kaupan suuryksiköt. 
Kaupunkirakenteen kehittämisalue 
Kotkassa 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huo-
mattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoi-
mintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen 
olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 
Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tu-
kemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä ta-
voitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vai-
kutusselvityksiin perustuen pystytään osoit-
tamaan, että rakentaminen on kestävän 
kehityksen mukaista. 

Anjalankosken maakunnallisen jäte-
keskuksen alue (Ekopark) mahdollis-
taa lähialueille sijoittuvan, toimialaa 
lähellä olevan yritystoiminnan sijoit-
tamisen, jota ei ole kuljetustarpei-
neen tarkoituksenmukaista sijoittaa 
muun yhdyskuntarakenteen yhtey-
teen. Aluevarausten koko on yhteen-
sä vajaat 600 hehtaaria.  
Vastaavasti Kotkan Heinsuon enti-
selle kaatopaikka-alueelle on mah-
dollista sijoittaa jätehuoltoa sivuavaa 
yritystoimintaa, mikäli YVA-prosessi 
ei estä. 
Haminan moottoritien itäisen liitty-
män tuntumaan on varattu 200 heh-
taarin työpaikka-alue.,. 

 

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseu-
dun asutusta sekä matkailu- ja muita va-
paa-ajan toimintoja suunnattava mahdolli-
suuksien mukaan tukemaan maaseudun 
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruk-
tuurin hyväksikäyttöä 

Maakuntakaavassa on osoitettu  
- Elimäen arboretum ja palvelualue 
- Pyhtään kirkonkylän – Ahvenkos-
ken matkailutoimintojen kehittämis-
alue 
-Miehikkälän kirkonkylässä varattu 
matkailukohteina Salpamuseon alue 
ja osa Salpavaelluksen reittiä 
-Useilla maaseututaajamien  raken-
nuskulttuurikohteilla on matkailukäyt-
töä. 

Varaukset tukevat maaseudun taa-
jamia. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava 
riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten sekä edistettävä verkostojen 
jatkuvuutta. 

taajama-alueet 
liikenneverkko, eritasoliittymät 

Raskaan liikenteen kuljetustarpeet 
erilleen muusta liikenteestä 

Alueidenkäytön suunnittelussa on haitallisia 
terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätettävä riittä-
vän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaa-
raa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten 
aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat 
kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän 
etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen 
alueista ja luonnon kannalta herkistä alu-
eista. 

Olemassa olevat Seveso-kohteet on 
osoitettu.   
Kemikaaliratapihat sijaitsevat pää-
osin tiiviin yhdyskuntarakenteen tun-
tumassa.  Vaarallisia aineita kuljete-
taan taajamien katuverkossa. 

Maankäytön suunnittelulla on niukas-
ti mahdollisuuksia uudelleen sijoittaa 
olemassa olevia yksiköitä.   
Laaja uudelleen sijoittaminen on ollut 
mahdollista Kotkan satamatoimin-
noissa.  Myös Kouvolan maalikenne-
keskus keskittää kemikaalien varas-
tointia alueelle, jolla riskit pystytään 
hallitsemaan. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen maa- ja kallioperän so-
veltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantu-
neen maa-alueen puhdistustarve on selvi-
tettävä ennen ryhtymistä kaavan toteutta-
mistoimiin. 

Maakuntakaavan taajama-alueet si-
sältävät käytettävyyden kannalta eri-
laisia alueita, mm. vanhoja kaato-
paikka-alueita. 

Maakuntakaavan väljä mitoitus antaa 
mahdollisuuden ratkaista kuntakaa-
voituksessa. 

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta 
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentä-
mään jo olemassa olevia haittoja. Uusia 
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toi-
mintoja ei tule sijoittaa melualueille varmis-
tamatta riittävää meluntorjuntaa. 

Uusien liikenneväylien linjauksissa 
meluntorjunta otetaan huomioon.  
Olemassa olevien liikenneväylien 
meluhaittojen vähentämiseen on 
käytettävä rakenteellista suojausta 
tai osoitettava alueet muille kuin 
asumistoiminnoille.   
Maakuntakaavan taajama-alueet si-
sältävät käytettävyyden kannalta eri-
laisia alueita, mm. liikenteen melu-
alueita. 
Rautatiealueiden läheisyydessä lii-
kenne aiheuttaa myös tärinää.   

Maakuntakaavan taajama-
aluevaraukset sisältävät suojavihera-
lueet ja pienialaiset työpaikkatoimin-
nat.  
Maakuntakaavan väljä mitoitus antaa 
mahdollisuuden ratkaista kuntakaa-
voituksessa. 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että 
pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyö-
dyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai 
alueellisesti tarkoituksenmukaisesti. 

Anjalankosken maakunnallinen jäte-
keskus 

Aluevarausten riittävyys ja sijainti 
täyttävät maakunnallisen tarpeen. 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvatta-
va terveellisen ja hyvälaatuisen veden riit-
tävä saanti ja se, että taajamien alueelliset 
vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Li-
säksi alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäi-
sy. 

Maakuntakaavassa on osoitettu en-
simmäisen ja toisen luokan pohja-
vesialueet. 
Toisen Salpausselän hyväksikäyttö 
liittyy maakuntakaavan seuraavaan 
vaiheeseen. 
Jätevesien keskitetty huolto on pää-
osin osoitettu maakuntakaavassa. 

 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

  

Yleistavoitteet   

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen 
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön 
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luon-
teen säilymistä. 
 

Maakuntakaavassa on osoitettu kult-
tuurimaisema-alueita, rakennuskult-
tuurin suojelukohteita ja kiinteät mui-
naisjäännökset. 

 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja 
elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja 
herkkien alueiden monimuotoisuuden säi-
lymistä.  Ekologisten yhteyksien säilymistä 
suojelualueiden välillä edistetään mahdolli-
suuksien mukaan. 
 

Maakuntakaavassa on osoitettu val-
takunnallisten suojeluohjelmien alu-
eet ja Natura 2000 –verkostoon kuu-
luvat alueet.  

kts. erillinen Natura-arviointi 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkis-
tyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkai-
lua parantamalla moninaiskäytön edellytyk-
siä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden 
maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytös-
sä, matkailun tukialueina sekä niiden lähi-
alueiden matkailun kehittämisessä suojelu-
tavoitteita vaarantamatta. 
 

Virkistysalueita on varattu noin 8500 
hehtaaria, MY-alueita noin 10800 
hehtaaria. 

kts. jäljempänä ”Virkistysaluevaraus-
ten määrä maakuntakaavaehdotuk-
sessa” ja ”Maa- ja metsätalousval-
taisten alueiden määrä maakunta-
kaavaehdotuksessa” 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä siten, että turva-
taan luonnonvarojen saatavuus myös tule-
ville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen 
suunnittelussa otetaan huomioon luonnon-
varojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuu-
det. 

Virkistysalueet ja maa- ja metsätalo-
usalueet yhdessä toteuttavat mo-
ninaiskäytön periaatetta. 
Taajamien lähialueilla ei ole esitetty 
uusia maakunnallisia maa-
ainesalueita. POSKI- selvitys 

 

Erityistavoitteet   

Alueidenkäytössä on varmistettava, että 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueiden-
käytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevat kansainvälisten 
sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvos-
ton päätökset. Lisäksi viranomaisten laati-
mat valtakunnalliset inventoinnit otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelun läh-
tökohtina. 

Maakuntakaavassa on osoitettu val-
takunnallisten suojeluohjelmien alu-
eet ja Natura 2000 –verkostoon kuu-
luvat alueet. 

kts. erillinen Natura-arviointi 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja 
kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. Valtakun-
nallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on 
alueidenkäytön sovelluttava niiden historial-
liseen kehitykseen. 
 

Maakuntakaavassa on osoitettu val-
takunnalliset maisema- ja kulttuuripe-
rinnön kohteet. 
 

 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön 
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnon-
alueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, 
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeetto-
masti pirstota. 
 
 

Kaupunkiseutujen viherhjärjestelmä 
Kansallinen kaupunkipuisto Kotkassa 
– kansallispuistot yhdistävän vyö-
hykkeen tukeminen maakuntakaa-
vassa 

kts. jäljempänä ”Virkistysaluevaraus-
ten määrä maakuntakaavaehdotuk-
sessa” ja ”Maa- ja metsätalousval-
taisten alueiden määrä maakunta-
kaavaehdotuksessa” 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Maakuntakaavoituksessa on otettava huo-
mioon vesi- ja rantaluonnon suojelun tai 
virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua 
vaativat vesistöt. 

Lintuvesi- ja Natura 2000 –alueet 
Taajama-alueilla meren rantavyöhy-
ke varataan pääosin taajamatoimin-
tojen alueena. 
Kymijoki 
Lappalanjärvi 
Käyrälampi – Valkealan reitti 

Meren rantavyöhyke suunnittelualu-
eella on pääosin taajama- , teolli-
suus- satama- ja lomarakentamisen 
sulkemaa.  
Kymijoen rakentamattomalle ranta-
alueella osoitettu taajamissa pääosin 
virkistysaluetta, taajamien lähialueilla 
pääosin säilyvä maaseutumainen 
maankäyttö. 
Lappalanjärven ja Käyrälammen ran-
taa on osoitettu jonkin verran uusiin 
taajamatoimintoihin. 

Maakuntakaavoituksessa on luotava aluei-
denkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti 
merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja 
verkostojen muodostamiselle. Maakunta-
kaavoituksella ja yleiskaavoituksella on luo-
tava alueidenkäytölliset edellytykset seu-
dullisten virkistysalueiden muodostamiselle 
erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla kau-
punkiseuduilla. 

matkailukohteet 
matkailun kehittämisalue 
luontomatkailua tukevat aluevarauk-
set 

kts. jäljempänä ”Virkistysaluevaraus-
ten määrä maakuntakaavaehdotuk-
sessa” ja ”Maa- ja metsätalousval-
taisten alueiden määrä maakunta-
kaavaehdotuksessa” 

Maakunnan suunnittelussa on tuettava 
matkailukeskusten ja –alueiden verkottu-
mista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkei-
den kehittämistä niin, että muodostuu toi-
mivia palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti 
on kehitettävä olemassa olevia matkailu-
keskuksia ja -alueita. Alueidenkäytön 
suunnittelulla matkailualueita tulee eheyt-
tää. 

Maakuntakaavassa on osoitettu  
- Elimäen arboretum ja palvelualue 
- Pyhtään kirkonkylän – Ahvenkos-
ken matkailutoimintojen kehittämis-
alue 
- Miehikkälän kirkonkylässä varattu 
matkailukohteina Salpamuseon alue 
ja osa Salpavaelluksen reittiä 
- Useilla maaseututaajamien  raken-
nuskulttuurikohteilla on matkailukäyt-
töä. 

Varaukset tukevat maaseudun taa-
jamia. 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tu-
keutuva loma-asutus on mitoitettava siten,  
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden 
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-
asumisen viihtyisyys. 

Taajamien lähialueilla rantaan sijoit-
tuvaa loma-asutusta ei ole osoitettu.  
Olemassa oleva loma-asutus sijoit-
tuu virkistys- ja maa- ja metsätalous-
valtaisille alueille. 
 

kts. jäljempänä ”Virkistysaluevaraus-
ten määrä maakuntakaavaehdotuk-
sessa” ja ”Maa- ja metsätalousval-
taisten alueiden määrä maakunta-
kaavaehdotuksessa” 

Maakuntakaavoituksessa on otettava huo-
mioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä 
niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aika-
välillä. Kiviainesten ottoon osoitettavien 
alueiden on perustuttava arviointiin, jossa 
selvitetään alueiden luonto- ja maisema-
arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja ki-
viaineshuoltoon. 

Maakuntakaavassa on osoitettu taa-
jamien lähialueilla olevat geologisesti 
merkittävät alueet. 
Kiviaineksen ottoon ei ole osoitettu 
uusia alueita. 
POSKI-selvitys 

 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon 
pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttö-
tarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muut-
tamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toimin-
not on sijoitettava riittävän etäälle niistä 
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankin-
nan kannalta tärkeitä ja soveltuvat veden-
hankintaan 
. 

Maakuntakaavassa on osoitettu en-
simmäisen ja toisen  luokan pohja-
vesialueet. 

Pohjavesialueilla sijaitsee taajamia ja 
liikenneväyliä.  Uusia taajama-
aluevarauksia ei ole niille osoitettu. 

Maakuntakaavoituksessa on otettava huo-
mioon turvetuotantoon soveltuvat suot ja 
sovitettava yhteen tuotanto- ja suojelutar-
peet.  Turpeenottoalueiksi varataan ensisi-
jaisesti jo ojitettuja soita. Turpeenoton vai-
kutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain 
ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden 
ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuu-
den asettamat vaatimukset. 
 
 

Suunnittelualueella näitä ei tule osoi-
tettavaksi. 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhte-
näisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimin-
tojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsä-
talousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

Seutukaavassa varattuja peltoalueita 
(MT) on maakuntakaavassa osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi noin 500 
hehtaaria.  
Seutukaavassa varattuja  MU-alueita 
on maakuntakaavassa osoitettu uu-
sille taajama- ja muille rakentamis-
toiminnoille noin 1200 hehtaaria. 
Tavanomaisia maa- ja metsätalous-
valtaisia alueita on maakuntakaa-
vassa osoitettu uusille taajama- ja 
muille rakentamistoiminnoille noin 
3700 hehtaaria. 
 

kts. jäljempänä ”Maa- ja metsätalo-
usvaltaisten alueiden määrä maa-
kuntakaavaehdotuksessa” 

Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto 

  

Yleistavoitteet   

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehite-
tään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri 
liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta 
että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- ja 
kuljetustarpeen vähentämiseen sekä lii-
kenneturvallisuuden ja ympäristöystävällis-
ten liikennemuotojen käyttöedellytysten pa-
rantamiseen. 

Kymenlaakson liikennejärjestelmää 
suunniteltu yhdessä Etelä-Suomen 
liittouman ja liikenneviranomaisten 
kanssa. 
Liikenne- ja kuljetustarvetta pyritään 
vähentämään taajamaratkaisuilla, 
kuljetusten keskittämisellä satamiin 
ja logistiikka-alueille. 
Liikenneturvallisuutta parannetaan li-
säkaistoilla ja eritasoliittymillä. 
Kaava edellyttää uusien mahdollisten 
väylien selvittämistä. 
 

Liikenneväylähankkeet ovat pääosin 
valtakunnallisissa ohjelmissa. 
Liikenneverkon ratkaisulla paranne-
taan liikenneturvallisuutta, tuetaan 
saavutettavuutta ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä. 
 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan 
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia 
pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. 

Ensisijaisesti kehitetään olemassa 
olevia pääliikenneyhteyksiä.  
Valtatiet 7 ja 12 ovat uusissa maas-
tokäytävissä, koska nykyisillä väylillä 
kapasiteetti ei riitä. 
 

Liikenneverkon hankkeet ovat pää-
osin valtakunnallisissa ohjelmissa. 
Liikenteen vaikutukset keskittyvät 
nykyisiin käytäviin.  
Palvelualueet ovat sijoittuneet liiken-
neverkon tuntumaan, jolloin liikenne 
saadaan sijoittumaan ja liikennehai-
tat ratkaistuksi näillä alueilla. 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon 
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiu-
tuvien energialähteiden hyödyntämismah-
dollisuuksia. 

Nykyiset ja tulevat energiahuollon 
verkostot on varattu maakuntakaa-
vassa. Tuulivoiman käyttö alueva-
rauksineen selvitetään seuraavassa 
kaavavaiheessa. 
 

 

Erityistavoitteet   

Alueidenkäytössä on turvattava olemassa 
olevien valtakunnallisesti merkittävien rato-
jen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnal-
lisesti merkittävien satamien ja lentoasemi-
en sekä rajanylityspaikkojen kehittämis-
mahdollisuudet. 
 

Maakuntakaavassa on varaukset val-
takunnallisesti merkittäville radoille ja 
ratapihoille, maanteille, vesiväylille 
sekä Kotkan ja Haminan satamille, 
Kouvolan logistiikkakeskukselle ja 
Vaalimaan rajanylityspaikalle sekä 
näiden laajentamisille.Varauduttu pi-
temmän aikavälin mahdollisiin rauta-
tie ja vesiliikenneväyliin. 
 

Toteutuminen liikenneohjelmien mu-
kaisesti. 
Aluevaraukset vastaavat pitkän aika-
välin  liikennetarpeita. 
Alueidenkäyttöratkaisut tukevat 
maakunnan olemassa olevaa alue- 
ja yhdyskuntarakennetta ja elinkei-
noelämää. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytet-
tävä mahdollisuus toteuttaa Kerava–Lahti -
oikorata, moottoriväylä välillä Turku–
Helsinki–Vaalimaa ja muita valtakunnalli-
sesti merkittäviä väyliä. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on lisäksi turvattava vesilii-
kenteen yhteysmahdollisuudet Saimaan 
vesistöstä Suomenlahteen. 

Moottoritievaraus Haminaan saakka 
ja ohjeellinen varaus Haminasta 
Vaalimaalle. 
Kanavavaraus Päijänteeltä Kuusan-
koskelle. 
Rautatielle varaus Helsingistä Hami-
naan. 
Yhteystarve Saimaan vesistöstä 
Suomenlahdelle. 
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Valtakunnalliset alueidenkäytön 
tavoitteet 

Toteutuskeinot Kymenlaak-
son maakuntakaavassa 

Toteutuminen ja vaikutukset 

Alueidenkäytössä on edistettävä eri liiken-
nemuotojen yhteistyötä ja joukkoliikennettä 
varaamalla riittävät alueet solmupisteinä 
toimivien tavaraliikenneterminaalien ja 
henkilöliikenteen matkakeskusten toimintaa 
ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen 
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huo-
lehdittava lähiliikenteen toimintaedellytys-
ten säilymisestä. 

Maakuntakaavassa on varaukset val-
takunnallisesti merkittäville ratapihoil-
le, satamille, logistiikkakeskukselle ja 
rajanylityspaikalle sekä näiden laa-
jentamisille. 
 

Kaupunkiseuduilla lähiliikenteen toi-
mintaedellytykset säilyvät. 
Pienemmät kuntakeskukset  pysy-
västi pitkän matkan liikenteen vuoro-
jen piirissä. 
Taajamarakenne tukee rautateiden 
lähiliikennettä Kotka-Kouvola-Lahti –
välillä. 

Lentoasemien ympäristön maankäytössä 
tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turval-
lisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoes-
teiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun 
aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia 
suunniteltaessa ja olemassa olevia laajen-
nettaessa tulee ottaa huomioon asutus ja 
muut melulle herkät toiminnot siten, ettei 
valtioneuvoston antamia melutason ohjear-
voja ylitetä. Alueidenkäytössä on turvattava 
lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikko-
jen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehit-
tämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun 
tarpeet. 

Kymin lentokenttä  Maa- ja metsätalousvaltaisella alu-
eella.  Lähialueille osoitettu moottori- 
ja ampumakeskuksen alue. 
Lähialueilla puolustusvoimien harjoit-
telukäyttöä. 
Virkistysaluevaraus lentokentän län-
sipuolella.  Erityisesti hiihdon aktiivi-
aluetta. 

Alueidenkäytössä on turvattava valtakun-
nallisesti merkittävien viestintäjärjestelmien 
tarpeet hyödyntämällä rakennelmien yh-
teiskäyttöä ja edistämällä maankäytön te-
hokkuutta. Teleliikenteen mastojen sijoit-
tumisessa on erityistä huomiota kiinnitettä-
vä maisemallisten arvojen säilyttämiseen. 

  

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja 
muussa alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon valtakunnallisen ener-
giahuollon kannalta merkittävät voimajohto-
jen linjaukset siten, että niiden toteutta-
mismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa 
on otettava huomioon sekä tarpeelliset uu-
det linjaukset että vanhojen verkostojen pa-
rantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voi-
majohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyö-
dynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

Maakuntakaavassa on osoitettu voi-
majohtojen linjaukset. 
Korialla seutukaavassa osoitettuun 
johtokäytävään sijoitetaan uusi johto, 
mikä ei muuta sijaintiratkaisua. 

Korialla voimajohtolinjauksen suhde 
ympäröivään maankäyttöön: taaja-
ma- ja maa- ja metsätalousvaltaisen 
alueen rajalla. 

Maakuntakaavoituksessa on rannikko- ja 
tunturialueilla osoitettava tuulivoiman hyö-
dyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. 
Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti 
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. 

Tuulivoima käsitellään seuraavassa 
kaavassa. 
 

 

Alueidenkäytössä on varmistettava ydin-
voimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet 
sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoi-
tukseen. 

  

Maakuntakaavoituksessa on varauduttava 
kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasu- 
ja öljyputkien linjauksiin Venäjältä siten, et-
tä niiden toteuttamismahdollisuudet turva-
taan. 

Maakaasu- ja öljyputket on merkitty 
maakuntakaavaan. 

 

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkos-
toja koskevassa alueidenkäytössä ja aluei-
denkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympä-
ristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja 
kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman 
erityispiirteet. 
 

Uusia sijaintiratkaisuja ei ole osoitet-
tu.  Yhteys- ja energiaverkostoon on 
esitetty verkon parantamistoimenpi-
teitä olemassa olevalla tai seutukaa-
vassa varatulla paikallaan.    
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9.2 YHTEENVETO MITOITUSPERUSTEISTA JA ALUEIDENKÄYTTÖ-
VARAUSTEN MUUTOKSESTA 
 
9.2.1 Väestönkehitysarvio - maakuntakaavan mitoitukselliset tavoitteet 
Maakuntasuunnitelmassa on esitetty koko maakuntaa koskeva väestö-
suunnite vuodelle 2030.  Sen mukaan Kymenlaakson väestö on tuolloin 
197 500. 
 
Taajamissa ja niiden lähialueilla (tämän vaihemaakuntakaavan suunnittelu-
alueella) asui vuonna 2002 noin 88 % Kymenlaakson väestöstä.  Kymen-
laakson maaseutu on jo pitkään ollut kasvavassa määrin asumisen ja va-
paa-ajan asumisen ja virkistäytymisen aluetta.  Tämän suhteen ei pitkällä 
aikavälillä oleteta tapahtuvan muutosta. 
 
 
 

 
Taajama- ja maaseutualueiden väestömäärien kehitys pitkällä aikavälillä 
 
 
Kymenlaakson osa-alueita koskeva väestötieto on YKR-aineistosta (vuo-
den 2002 väestö 250x250 ruuduittain).  Aineistoon liittyvän yleistyksen 
vuoksi summat ovat hieman pienempiä kuin koko kuntaa koskeva tieto.  
Kymenlaakson väestösuunnite 2030 on jaettu suunnittelualueelle YKR-
aineiston suhteessa. 
 
  
 
 

KUNTA 
taajama  
2002 

maaseutu 
2030 

taajama 
2002  

maaseutu  
2030 

Anjalankoski 13560 3656 14480 3904 

Elimäki 6231 2365 6654 2525 

Hamina 18663 2934 19930 3133 

Iitti 4808 2539 5134 2711 

Jaala 943 976 1007 1042 

Kotka 53473 752 57102 803 

Kouvola 31103 0 33214 0 

Kuusankoski 20132 203 21498 217 

Miehikkälä 898 1631 959 1742 

Pyhtää 3706 1465 3957 1564 

Valkeala 6310 4836 6738 5164 

Virolahti 1893 1872 2021 1999 

Yhteensä 161720 23229 172695 24805 

Väestö suunnittelualueella ja sen ulkopuolella 2002 ja 2030 kunnittain 

 
VUOSI 

 
2002 

 
2030 

 
kokonaisväestö 

 
186000 

 
197500 

 
väestö suunnittelualueella 

 
162000 

 
173000 

 
väestö suunnittelualueen ulkopuolella 

 
23000 

 
25000 
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9.2.2 Taajamatoimintojen alueiden määrä maakuntakaavaehdotukses-
sa 
Taajamatoimintoihin tarvittava pinta-ala perustuu väestösuunnitteeseen, 
kaavavaraumaan ja asumisväljyyden kehittymiseen seuraavasti: 
- laskelmien väestötiedot perustuvat YKR-aineistoon 
- laskelmat perustuvat toteutuneeseen asukastiheyteen 
- toteutuneena taajamana pidetään seutukaavassa varattua taajamaa ja si-
säisiä virkistysalueita, josta on vähennetty kokonaan toteutumaton pinta-ala 
sekä pienet teollisuusalueet 
- kaavavaraumana pidetään kokonaan toteutumatonta taajamaa ilman pie-
niä teollisuusalueita 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

nykyinen ala ha 793 228 418 206 937 330 986 204 883 781 293 252 249 834

 tarvittava ala min ha 854 245 450 222 101 353 105 220 952 839 312 270 268 890

tarvittava ala max ha 961 278 506 250 115 360 116 257 109 916 305 283 307 883

maakuntakaavassa ala ha 101 315 468 269 163 436 113 255 128 881 366 255 266 109

HaminaKotkaMiehikkäläPyhtääVirolahti AnjalankoskiElimäkiIitti JaalaKouvolaKuusankoskiValkeala

Etelä-Kymenlaakso Pohjois-Kymenlaakso

Taajamatoimintojen aluevaraukset hehtaareina suhteessa arvioituun tar-
peeseen 
 
 
 
9.2.3 Teollisuus-, työpaikka- ja erityisalueiden määrä maakuntakaava-
ehdotuksessa 
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Teollisuus-, työpaikka- ja erityisalueiden aluevaraukset hehtaareina nykyti-
lanteeseen verrattuna seuduittain ja kunnittain 
9.2.4 Virkistysaluevarausten määrä maakuntakaavaehdotuksessa 
Maakuntakaavaehdotuksen suunnittelualueella on vahvistetun seutukaavan 
mukaisia lähivirkistys(VL)- ja virkistys- ja retkeilyalueita(VR) yhteensä 7106 
hehtaaria.  Näistä 4601 hehtaaria eli 65 % esitetään maakuntakaavassa 
edelleen varattaviksi virkistysalueina (V). 
Loput 35 % seutukaavan mukaisista virkistysalueista, alaltaan 2435 heh-
taaria, esitetään maakuntakaavassa varattaviksi rakentamisalueina (A, C, 
T, TP, yhteensä 2074 hehtaaria), liikennealueina (LS, 104 hehtaaria) tai 
maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (MY, 257 hehtaaria). 
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A VL 199 88 358   22 644 276 244 67 99 13 2010 
  VR       22               22 
A Summa 199 88 358 22 22 644 276 244 67 99 13 2032 
C VL           4           4 
C Summa           4           4 
LS VL     23     81           104 
LS Summa     23     81           104 
MY VL     109         49       158 
  VR       7         92     99 
MY Summa     109 7       49 92     257 
T VL           3           3 
T Summa           3           3 
TP VL               35       35 
TP Summa               35       35 
Kaikki yhteensä 199 88 490 29 22 732 276 328 159 99 13 2435 

Virkistysalueista muiksi aluevarauksiksi muutettavat alueet kunnittain heh-
taareina 
 
Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään varattavaksi uutta virkistysaluetta 
3821 hehtaaria. Maakuntakaavaehdotuksen virkistysalueiden kokonais-
määrä on näin ollen 8497 hehtaaria eli noin 20% enemmän kuin seutukaa-
vassa. Suunnittelualueen kokonaispinta-alasta, joka on noin 85000 hehtaa-
ria, virkistysaluevarauksia on noin 10 %. 
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V A         79 19     98 
  AT   29  17     46 
  M 146 119 50     16   444 775 
  MT 97               97 
  MU   418   1325   118 558 43 2462 
  P 15        15 
  RA   79  68   168  315 
  SL   13       13 
V Summa   258 658 50 1410 79 153 726 487 3821 
Kaikki yhteensä   258 658 50 1410 79 153 726 487 3821 
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Virkistysalueiksi muista aluevarauksista muuttuvat alueet kunnittain hehtaa-
reina 
 
Maakuntakaavaehdotuksessa uusiksi virkistysaluiksi esitettävät alueet ovat 
vahvistetussa seutukaavassa pääosin maa- ja metsätalousvaltaisia alueita 
(M, MT, MU, yhteensä 3334 hehtaaria). Seutukaavassa luonnonsuojelualu-
eena varattu Haminan Reitkallin Suurivuori esitetään maakuntakaavaehdo-
tuksessa varattavaksi virkistysalueena.  Rakentamisalueista (A, AT, P, RA) 
virkistysalueiksi esitetään varattavaksi seuraavat: 
- Anjalankoskella Anjalan kartanoalue (Psr), 15 hehtaaria,  sisällytetään vir-
kistysalueeseen ja lisätään rakennussuojelun kohdemerkintä  
- Kouvolassa Käyrälammen-Tykkimäen  alueella A-aluetta 79 hehtaaria 
- Kuusankoskella Urheilupuiston alueella A-aluetta 19 hehtaaria 
- Haminassa Ristniemen kyläalue (AT), 29 hehtaaria, ja loma-asutusalueita 
(RA) 79 hehtaaria 
- Kotkassa loma-asutusalueita (RA) 68 hehtaaria ja kyläaluetta 17 hehtaa-
ria 
- Pyhtäällä loma-asutusalueita (RA) 168 hehtaaria 
 
 
 
 
9.2.5 Maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden määrä maakuntakaava-
ehdotuksessa 
Maakuntakaavaehdotuksen suunnittelualueella on vahvistetun seutukaavan 
mukaisia M- ja MT-alueita yhteensä 43403 hehtaaria.  Näistä 32594 heh-
taaria eli 75 % esitetään maakuntakaavassa varattaviksi M-alueina.  Seutu-
kaavan mukaisia MU-alueita  on 9812 hehtaaria.  Näistä 4917 hehtaaria eli 
50 % esitetään maakuntakaavassa varattaviksi MY-alueina.   
 
 
Uusiksi maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi on esitetty pääasiassa 
suunnittelualueella olevia pienialaisia kylä- ja loma-asutusalueita (AT, RA).   
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M A               17 6 23 

  AT 123 57 27 40 328 32  11 93 711 

  RA     4     61 65 

  RM   33      56  89 

  T          49 49 

M Summa   123 90 27 44 328 32   84 209 937 

MY AT   98     81 26       205 

  RA   45 27       72 

  SM     9      9 

  SR   7       4 11 

  VL   109         49     158 

  VR     7         92   99 

MY Summa     259 34 9 81 26 49 92 4 554 

Kaikki yhteensä   123 349 61 53 409 58 49 176 213 1491 
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Muista aluevarauksista M- ja  MY-alueiksi muutettavat alueet kunnittain 
hehtaareina 
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A M 413 276 759 105 81 58 29 159 44 390 192 70 2576 

  MT 73 194       160   48 14 48     537 

  MU   13 163     297   65   354 49 32 973 

A Summa   486 483 922 105 81 515 29 272 58 792 241 102 4086 

EJ M 32         46             78 

  MU           27             27 

EJ Summa   32         73             105 

EP M     58                   58 

EP Summa       58                   58 

LS M           10             10 

LS Summa             10             10 

SL M 32   12     6   2         52 

  MU         25           8   33 

SL Summa   32   12   25 6   2     8   85 

T M 270 15 125                   410 

  MU 70   117     49             236 

T Summa   340 15 242     49             646 

TP M     380 57   77           37 551 

  MU           19             19 

TP Summa       380 57   96           37 570 

V M 146   119 50       16     444   775 

  MT 97                       97 

  MU     418     1325   118   558 43   2462 

V Summa   243   537 50   1325   134   558 487   3334 
Kaikki yhteen-
sä   1133 498 2151 212 106 2074 29 408 58 1350 736 139 8894 

M-, MT- ja MU-alueista muiksi aluevarauksiksi muutettavat alueet kunnittain 
hehtaareina 
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10 YHTEENVETO KAAVASELOSTUKSEN KESKEISES-
TÄ SISÄLLÖSTÄ 
 
Kaavaselostuksessa on kuvattu yleisesti Kymenlaakson asemaa suhteessa 
ympäröiviin alueisiin sekä Kymenlaakson ominaisuuksia asumisen, työnte-
on ja virkistyksen ympäristönä.  
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, erityisten seudullisten tavoit-
teiden ja maakuntasuunnitelman tavoitteiston yhdistelmänä on asetettu ta-
voitteet maakuntakaavalle sen 25 vuoden aikatähtäimellä. Keskeisiksi ky-
symyksiksi tavoitteissa nousivat ratkaisut kasvavan liikenteen hoitamisesta, 
teollisuuden ja liikenteen tarpeiden huomiointi, asumisen monimuotoisuu-
den, laadun ja määrän turvaaminen kestävin ratkaisuin, palvelujen kehittä-
minen sekä luonnonympäristön vaaliminen.  
 
Maakuntakaavallinen ratkaisu perustuu olemassa olevaa rakennetta ja sen 
keskuksia vahvistavaan vaihtoehtoon. Esitetyt ratkaisut pyrkivät jo käytössä 
olevien alueiden käytön tehostamiseen. 
 
Maakuntakaavan vaikutuksia on arvioitu siinä laajuudessa kuin sen tehtävä 
yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Merkittävimmät negatiiviset vaikutukset 
ympäristöön muodostuvat kaavan mahdollistaman liikenteen määrän ja sen 
haittojen kasvusta. Teollisuuden käyttämät tai Kymenlaakson läpi kulkevat 
vaaralliset aineet muodostavat olemassa olevan ympäristöriskin. Taajamien 
laajeneminen ei arvioinnin mukaan merkittävästi vaaranna luonnonympäris-
tön arvoja.  
 
Maakuntakaava mahdollistaa toimenpiteitä joilla on positiivisia vaikutuksia 
ihmisten elinympäristöön: asumisen laatuun, virkistysalueiden käyttöön se-
kä luonnonympäristön ja rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen.  
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Ohjelma-alueet ja niihin liittyvät päätökset: 
 
 alueen tunnuk-

sessa käytetty 
lyhenne 

 

aarnio AMO Vanhojen metsien suojeluohjelmat: 
Etelä-Suomen vanhojen metsien 
suojeluohjelman, Valtioneuvoston 
periaatepäätös 3.6.1993, kohteet 
valtion mailla. 
Etelä-Suomen vanhojen metsien  
täydennysohjelman. Aineistossa on 
sekä valtion että yksityisten mailla 
olevia kohteita. Valtion mailla olevat 
kohteet hyväksytty suojeluohjel-
maan  (7.12.1995) ja yksityisten 
mailla olevat suojelukohteet on hy-
väksytty 27.06.1996 

harju HSO Harjujen suojeluohjelma, Valtioneu-
voston periaatepäätös 3.5.1984 

lehto LHO Lehtojen suojeluohjelma, Valtioneu-
voston periaatepäätös 13.4.1989 

lintu LVO Lintuvesien suojeluohjelma,  Valtio-
neuvoston periaatepäätös 3.6.1981 

maiskoko MAO Valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet, Valtioneuvoston peri-
aatepäätös 5.1.1995 
Periaatepäätöksessä esitetyt raja-
ukset perustuvat pääosin Maisema-
aluetyöryhmän mietintöön (Maise-
ma-aluetyöryhmä 1992 Arvokkaat 
maisema-alueet. Maisema-
aluetyöryhmän mietintö II. Ympäris-
töministeriö. Ympäristönsuojelu-
osasto 66/1992. Helsinki, 204 s.). 
Mietinnössä määritetyistä rajauksis-
ta 14 alueen rajausta on muutettu 
periaatepäätöksen yhteydessä.  
Päätöksessä on lisäksi 6 uutta alu-
etta. Rajaukset ovat ohjeellisia ja 
niiden tarkempi tulkinta tehdään 
suunnittelun yhteydessä. 

puiskehi KLO Kansallis- ja luonnonpuistojen kehit-
tämisohjelma, Valtioneuvoston pe-
riaatepäätös 24.2.1978 

ranta RSO Rantojen suojeluohjelma, Valtio-
neuvoston periaatepäätös 
20.12.1990 

suo SSO Soiden suojeluohjelma, Valtioneu-
voston periaatepäätös 26.3.1981 

 
 
4.10.2005 Pohjavesialueet CD-1 
pohjavesialueet (22.11.2004SR SYKE/TK/GEO) 
 
Suomen ympäristökeskus/Tilastokeskus YKR-aineisto  
väestö 2002 
rakennukset 2000  
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleiskaavat 
 
A.C. Nielsen Myymälärekisteri    
1000 – 2000 m2 kaupan yksiköt v. 2004 
 
Kymenlaakson Liitto 
Kymenlaakson seutukaava 
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(Yhdessä Kymenlaakson maakuntamuseon kanssa) Kymenlaakson rakennuskulttuuri-
inventoinnin kohteet  
Suuri rantatie 
 
Museovirasto 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 
museotie 
kiinteät muinaisjäännökset 
rakennussuojelukohteet 
 
Tilastokeskus 
oppilaitosrekisteri 2005 
kuntien ja kuntayhtymien palvelut 2003  
työllisyystilasto 2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kymenlaakson maakuntakaava 2006 
Kymenlaakson liitto / Aluesuunnittelu 
 
Suunnittelupäällikkö Ari Pietarinen 
Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola 
Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen 
Ympäristösuunnittelija Frank Hering 
Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström 
Piirtäjä Anneli Suihkonen 
Suunnitteluavustaja Seija Nevalainen 
Tietopalvelusihteeri Leila Kariluoto 


