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Osallistujat: 
 

Seppo Kesänen  1. logistiikkarykmentin esikunta 
Erja-Riitta Tarhanen  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Petteri Kukkola  Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pertti Perttola  Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Timo Mäkelä   Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
Frank Hering   Kymenlaakson Liitto 
Lotta Vuorinen  Kymenlaakson Liitto 
Anna-Riikka Karhunen  Kymenlaakson Liitto 
Hanna Lampinen  Kymenlaakson Liitto 
Pirjo Hakala   Kymenlaakson Liitto 
Elina Ronkanen  Kymenlaakson Liitto 
Kirsi Toivonen  Kymenlaakson museo 
Ilpo Tolonen   Kymenlaakson Pelastuslaitos 
Seppo Serola   Liikennevirasto 
Harri Korkeamäki  Metsähallitus 
Petri Halinen   Museovirasto 
Jarmo Lautala  Suomenlahden merivartiosto 
Juha Karila   Työ- ja elinkeinoministeriö 
Antti Sassali   Vaalimaan tulli 
Maaret Stenström  Ympäristöministeriö 

 
1. Avaus ja järjestäytyminen 

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola toivotti neuvottelun osallistujat tervetulleiksi. 

Frank Hering avasi neuvottelun.  Sovittiin, että puheenjohtajana toimii Maaret Stenström ja sihtee-
rinä Hanna Lampinen. 

2. Osallistujien toteaminen 

Käytiin esittelykierros. 

3. Maakunnan suunnittelutilanne, yleiskatsaus 

Frank Hering esitteli Kymenlaakson maakunnan suunnittelutilannetta (katsaus liitteenä 1). 

Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia näkökohtia: 

̶ Juha Karila: työ- ja elinkeinonäkökulma maakuntakaavaan, mm. sininen talous ja biotalous, 
eri toimintaympäristöt: kaupunki, maaseutu, saaristo, matkailuelinkeino 

̶ Seppo Serola: Kymenlaakso osana pohjoista kehittämisvyöhykettä ei ole pieni maakunta 
̶ Frank Hering totesi, että ylimaakunnallisuus, vahva vuorovaikutus ja elinkeinonäkökulma, 

myös kestävyys, ovat maakuntakaavan lähtökohtia 
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4. Maakuntakaavan sisältö ja tavoitteet 

Lotta Vuorinen esitteli maakuntakaavan sisältöä ja tavoitteita (katsaus liitteenä 2). 

Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia näkökohtia: 

̶ osallistujat kysyivät tarkennuksia sini-viherrakenteen määritelmästä ja biotalousselvityksen 
sisällöstä 

̶ keskusteltiin tuulivoimakysymyksistä; Maaret Stenström totesi, että ympäristöministeriöltä 
on tulossa päivitys tuulivoima-alueiden suunnittelua koskevaan oppaaseen ja asioita käsi-
tellään ministeriön Tuulivoimapäivässä 24.11.2016. Tänä vuonna ovat jo ilmestyneet linnus-
tovaikutusten ja maisemavaikutusten arviointia tuulivoimarakentamisessa koskevat rapor-
tit. 

̶ Seppo Serola totesi, että biotalous vaikuttaa liikennevirtoihin.  Liikennejärjestelmätyössä 
voidaan käsitellä esim. puuterminaaleihin liittyviä tarpeita.  Petteri Kukkola totesi, että lii-
kennejärjestelmätyö ja ELY-keskus muutenkin tuottaa aineistoja, joita voidaan hyödyntää 
suunnittelussa 

̶ keskusteltiin liikenteen meluvaikutuksista ja vaikutuksista eläinteen liikkumiseen.  Viherra-
kenneselvitys avaa kysymystä osaltaan.  Melukysymyksiä käsitellään myös ampumaratojen 
kehittämissuunnitelmassa, jonka laatiminen on alkanut Kymenlaakson Liitossa osana maa-
kuntakaavatyötä. 

̶ Petri Halinen totesi, että arkeologia- ja rakennuskulttuuriselvitysten täydentämiselle ja päi-
vittämiselle on suuri tarve.  Päätettiin, että Museovirasto, Kymenlaakson museo ja Ky-
menlaakson Liitto järjestävät asiaa koskevan neuvottelun, jonka Kymenlaakson Liitto kut-
suu kokoon. 

5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Anna-Riikka Karhunen selosti maakuntakaavan osallistumismenettelyjä ja kaavan vaikutusten arvi-
ointia (katsaus liitteenä 3). 

Hanna Lampinen selosti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta ja kaavoituksen 
työaikataulua. 

Käydyssä keskustelussa tuli esille seuraavia näkökohtia: 

̶ Maaret Stenström totesi, että kaavatyön ja vuorovaikutuksen digitalisaatiota tukee osal-
taan HAME-hanke eli maakuntakaavojen yhteistä tietomallia ja symbolikirjastoa kehittävä 
hanke. 

̶ Todettiin, että digitalisaatio voi auttaa hahmottamaan ja selkiyttämään kaavan sisältöä 
sekä parantamaan tiedon jakamista 

̶ Juha Karila kysyi, voidaanko matkailussa merialueella aidosti hyödyntää esim. kalastus- ja 
sukellusmahdollisuuksia.  Frank Hering totesi, että vedenalainen kulttuuriperintö on kaa-
vassa ja sukelluspuisto voi olla tulevaisuuden mahdollisuus.  Maakuntakaava luo edellytyk-
siä kalaportaiden toteuttamiselle kaavamääräyksellä. 
 

6. Viranomaisten näkemykset maakuntakaavatyön pohjaksi – keskustelu 
̶ Maaret Stenström totesi, että ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja eikä sille 

kuulu maakuntakaavan laillisuusvalvonta vaan maakuntakaavoituksen yleinen kehittäminen.  
Ympäristöministeriö on lausunnonantaja ja osallistuu neuvotteluihin ja sen näkökulma maakun-
takaavaan on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja ympäristöministeriön toimialan kan-
nalta valtakunnalliset asiat.  Ympäristöministeriössä on valmisteilla kaavoituksen ja rakentami-
sen lupien sujuvoittamista koskeva lainsäädäntöhanke.  Siihen sisältyvä merkittävin maakunta-
kaavoitusta koskeva muutos koskee kaupan ohjausta. 
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