Maakuntakaavan tavoitetyöpaja 12.9.2016 palautteen käsittely
Yleiset tavoitteet ja läpileikkaavat teemat
Avaintavoite
Palaute
Kestävyys-näkökulma lisättävä.

Miten huomioitu tavoitteissa
Lisätään sana ”kestävä”:
Tavoitteena toimiva ja kestävä
Kymenlaakso.

Kestävyydellä tarkoitetaan niin
sosiaalista, taloudellista kuin
ekologista kestävyyttä.

Yleistavoitteet
Palaute
Maininta luonnon
monimuotoisuudesta lisättävä.

Miten huomioitu tavoitteissa
Ei muuteta yleistavoitteita.

Alueellisuuden nostaminen
enemmän esille.

Muutetaan sana ”maakunta”
sanaksi Kymenlaakso.
Maakuntakaava luo edellytykset
hyvälle elin- ja
toimintaympäristölle ja sitä
kautta vahvistaa Kymenlaakson
kilpailukykyä ja elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä.
Lisätään tavoite:
Kymenlaakso on vetovoimainen
asuin- ja toimintaympäristö.

Tavoitellaan työpaikkoja ja
asukkaita lisää.

Luonnon monimuotoisuus
huomioitu viherrakenne ja
luonnonvarat -teemoissa.

Läpileikkaavat teemat
Palaute
Elinkeinot läpileikkaavaksi
teemaksi

Miten huomioitu tavoitteissa
Ei muuteta läpileikkaavia
teemoja.

Elinkeinojen
toimintaedellytysten
edistäminen on yksi MRL:n
maakuntakaavan
sisältövaatimuksista ja
huomioidaan siten kaikissa
tavoitteissa.

Teemakohtaiset tavoitteet
ALUERAKENNE
Aihe

Kommentti

Alue- ja
Löytyykö rakenteellisen innovaation
yhdyskuntarakenne mahdollisuuksia?

Ilmastonmuutoksen huomioiminen
yhdyskuntarakenteen
kehittämisessä

Miten huomioitu tavoitteissa
Maakuntakaavan läpileikkaavana teemana
on strategisuuden korostaminen.
Maakuntakaava on joustava suunnitelma,
joka luo mahdollisuuksia.
Lisätään ilmastonmuutos -näkökulma
kohtaan 3.1

Taajamaluonnon
monimuotoisuuden huomioiminen
yhdyskuntarakenteen
kehittämisessä

Keskustat ja kylät

Yhteydet

Eheytyvä yhdyskuntarakenne
keskustoissa
Kouvola-Kuusankoski-Koria -kolmio
Ei liian tiivistä keskustaa, tilaa
viheralueille!

Maaseutukeskusten palveluiden
säilyttäminen ja parantaminen
Sisäinen yhteys (Kouvola-Kotka)
kuntoon ja helpoksi käyttää
Liikenneyhteydet maaseudulta
VT15 Kymenlaakson
”kaupunkikaduksi”

Muuta

KymiRing -kokonaisuuden vaikutus
rakenteeseen?
Hiljaiset ja äänettömät alueet

Varuskunta-alueiden edellytykset
Aasian investoinnit kotiin

Maakuntakaavassa otetaan kantaa
vähintään seudullisiin asioihin, paikalliset
asiat ratkaistaan alemman tason
kaavoituksessa. Viherrakenneselvityksessä
taajamaluonto huomioidaan osana
suunnitteluprosessia.
Tavoitteissa kohdassa 3.1 mukana.
Tavoitteissa kohdassa 3.1 mukana.
Maakuntakaavassa otetaan kantaa
vähintään seudullisiin asioihin, paikalliset
asiat ratkaistaan alemman tason
kaavoituksessa. Tavoitteissa kohdassa 3.1
mukana.
Tavoitteissa kohdassa 3.1 mukana.
Kotka-Kouvola-Lahti on tunnistettu
toiminnallisena kokonaisuutena ja sitä
tuetaan alueidenkäytöllisin ratkaisuin.
Tavoitteissa kohdassa 3.6 mukana.
Kotka-Kouvola-Lahti on tunnistettu
toiminnallisena kokonaisuutena ja sitä
tuetaan alueidenkäytöllisin ratkaisuin.
Vt15 tavoitteissa kohdassa 3.6 mukana.
KymiRing on huomioitu erityiskohteena
kohdassa 3.7.
Meluselvityksen osana tarkastellaan myös
hiljaiset alueet. Merialueen osalta
tarkastelu tehty Kauppa ja merialue maakuntakaavan yhteydessä.
Varuskunta-alueet on huomioitu
erityiskohteena kohdassa 3.7.
Kohdassa 3.6 on huomioutu Aasian
suunnan logistiikkaväylät. TEN-T -verkosto
sekä uusi silkkitie huomioidaan
suunnitteluprosessissa.

VIHERRAKENNE

Vesistöt

Ylimaakunnallisuus

Kommentti

Miten huomioitu tavoitteissa

Vesistöverkostot paremmin esiin
Vesistöjen hyödyntäminen
viherkäytävissä
Sini-vihreät jokiympäristöt: Kymijoki,
Summanjoki, Vehkajoki, Virojoki /
alueet
Väliväylän huomioiminen
suunnitelmassa
Yhteys Saimaaseen ja Päijänteeseen
Luontoyhteyksien ylimaakunnallinen
tarkastelu

Tavoitteisiin kirjattu: ”Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla. Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle.”
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.

Kansainvälisyys

Verkoston
eheys

Merkitään ylimaakunnalliset siniviheryhteydet (kaavamerkintänä)
Yhteistyö Venäjän ja Suomen
kansallispuistojen välillä
Think big!
Vihervyöhykkeet tulee osoittaa kartalla
Vähentää ”valkoisia alueita”

Ekologisia käytäviä/verkostoja luotava,
ei vain pilkottuja, hajallaan olevia
suojelukohteita
Eheät verkostot, myös tuotava
näkyviksi
Kaavallisesti vyöhyke-esitykset suuria,
epämääräisiä
Merkittävä kaavaan laajat ekologiset
kokonaisuudet nykyisen
”vihervyöhykkeen” sijaan
Verkoston
Viheralueiden esteiden/puutteiden
esteet
haittoja poistettava
Viherrakennetta muuttaa pysyvästi
suuret rakennushankkeet ei
metsätalous, jonka vaikutukset
väliaikaisia
Huomioitava valtateiden jne katkova
vaikutus viheralueketjuihin  ettei
tule liian ”hyvä” kuva
EkosysteemiLuonnon arvovyöhykkeiden selkeä
palvelut,
kuvaus l. määrittely
arvoalueet
Varmistetaan viherrakentamisen rooli
ekosysteemipalveluiden tuotannossa
ja ilmastonmuutoksen torjunnassa
Ekosysteemipalveluita on ennen
kaikkea tuotantopalvelut
Viherrakenneverkoston kehittämiseen
liittyy myös luonnonvarojen kestävä
käyttö
Alemmat
Viherrakenne, esim.: mitä tarkoittaa
kaavat
haja-asutusalueen rakentamiselle
alemmissa kaavoissa?
Tavoite: Keskeisistä asuinalueista
suora kytkös laadukkaaseen
laajempaan viherrakenteeseen,
virkistysnäkökulma (etenkin Kotkan &
Haminan keskeiset alueet)
Mittakaavaongelma
Viherrakenne on tarpeen ennen
kaikkea kaupungissa ja taajamissa
Taajamaluonnon huomiointi jo
maakuntakaavassa
Vaikutus
Vaikutukset maa- ja metsäalueisiin
metsätalouteen arvioitava

Kymenlaakso on mukana Green Belt of
Fennoscandiassa, joka on osa tarkasteltavaa
sini-viherrakennetta.
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.
Kaavan tavoitteena on entistä strategisempi
suunnitteluprosessi ja maakuntakaavan
esitystapa.
Tavoitteisiin kirjattu: ”Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla.” Asiaa tarkastellaan
sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut selvityksessä.

Tavoitteisiin kirjattu: ”Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla. Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle.”
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.

Tavoitteisiin kirjattu: ”Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla. Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle.”
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä, ml.
ilmastonmuutos.

Maakuntakaava on yleispiirteinen
suunnitelma maankäytöstä maakunnassa.
Maakuntakaavalla osoitetaan pitkän
aikavälin maankäyttöratkaisut ja luodaan
kaavahierarkian ylimmän tason keinoin
edellytykset laadukkaalle elinympäristölle.
Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja
asemakaavoissa.

Muut

Viherrakennevyöhykkeiden
kaavamääräykset eivät saa rajoittaa
normaalia metsien käsittelyä 
turvattava metsäelinkeinon
harjoittamisen edellytykset
Rajaako laajat viherrakennevyöhykkeet
esim. metsänkasvatusta
elinkeinoelämän kannalta liikaa?
Mikä vaikutus alueen
elinkeinoille/metsäteollisuus, kestävä
metsätalous?
Ympäristöt maaseutuvyöhyke Esitys:
Tavastila-Saksala kyläalueet, Reitkalli
myös
Kotkan Mussalon Santalahden
(metsä)alue myös
viherrakenneverkostoon (tärkeä
virkistyksen kannalta!)

Maakuntakaava ei ohjaa metsien hoitoa.
Metsänhoito toteutetaan metsälain mukaan.
Kaavan vaikutukset tullaan arvioimaan.

Asiaa tarkastellaan kaavaprosessin edetessä.

Santalahden alue on jo maakuntakaavan
virkistysalue, eli osa viherrakennetta.

MATKAILU
Aihe

Kommentti

Yleiset

Teemoittaminen: esim. sotahistoria,
moderni rakennusperintö
Ekologisesti kestävän matkailun
vaatimus selkeästi esiin

Kaavaan tehtävät merkinnät eri
liitteeseen esim.
matkailu/kulttuurikohteet ->Selkeys
Laajat vapaa-alueen verkostot eivät
tarpeen maakuntakaavaan

Luontomatkailu

Virkistysalueita on jo riittävästi.
Uudet ja varauksen maanomistajien
kanssa sopimuksilla -> korvaukset
Kansallinen kaupunkipuisto +
kansallispuistojen niputtaminen
Luontoarvot, lintujen muutto

Miten huomioidaan maakuntakaavan
tavoitteissa?
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle.
Huomioidaan teemamatkailun trendit ja
tuetaan niiden kehittymistä.
Tuetaan ylimaakunnallisten
matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.
Kaavan tavoitteiden läpileikkaavana
teemana on kaavamerkintöjen
selkeyttäminen.
Vapaa-ajan verkosto tarkastellaan
kaavaprosessin edetessä.
Maakuntakaavassa esitetään
maakunnallisesti merkittävät
kokonaisuudet.
Virkistysalueiden kokonaisuus tarkastellaan
kaavan suunnitteluprosessin yhteydessä.
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle.
Huomioidaan teemamatkailun trendit ja
tuetaan niiden kehittymistä.
Tuetaan ylimaakunnallisten
matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.

Luontomatkailun tulee perustua
omistajan ja toimijan välisiin
sopimuksiin ei kaavamääräyksiin ja
aluevarauksiin
Lintumatkailukohteet: 1) Arktika mm.
Virolahden kohteet + saaria (mm.
Rankki), 2) myös Hamina, Lupinlahti +
Kirkkojärvi, Kotka/Hamina,
Suomenlahti. (Ympäri vuoden!)
Kansallispuistojen kävijämäärä
”katon” huomioiminen
luontomatkailun kehittämisessä
Verlan ja repoveden yhteistyötä
lisättävä. Hillosensalmen
rautatiepysäkki avattava.
Luonnontilan kehityksen huomiointi
luontomatkailun kehittämisessä
Luontomatkailu huomioiden.
Kymenlaakson vesistöt kaikki
huomioiden.
Kansallispuistot
Perhoset ja hyönteiset
luontomatkailuteemana
Meri- ja
Meriluonto ja veneily
saaristomatkailu Veneily bisneksenä: rakennus,
korjaus, talvisäilytys. Reitit:
Suomenlahti / Kotimaa ja ympäri
Risteilyliikenne Kotka/Hamina <->
Viipuri, Pietari
Kestävien pienvenesatamien
indeksointi => Laajentaminen
Itämeren alueelle
Vesistöt
Kalastusmatkailu: Joki ja meri
Luontomatkailu: reitti Päijänteelle
Kymijoki – Saimaa kanava sekä
elinkeinotoiminnan että matkailun
tarpeisiin
Kymijoki! Vesistömatkailu (Veneet
ym.)
Kanavan mahdollisuudet +
vesistöreitit Verla-Repovesi-Väliväylä
Kymijoki monipuolisena
matkailukohteena
Kulttuurimatkailu Arkkitehtuuri vetovoimatekijänä: A.
Aalto
2. maailmansodan taistelupaikat /
matkailu
”Linnasta-linnaan” -matkailuhanke
Suvorovin linnoitusketjua myöten
Reitit
Rantaradan uusi linjaus /
Taajamarakenne

Kaavalla tuetaan luontomatkailun
toimintamahdollisuuksia alueidenkäytön
suunnittelun keinoin.
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle.
Huomioidaan teemamatkailun trendit ja
tuetaan niiden kehittymistä.
Tuetaan ylimaakunnallisten
matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.

Satama-alueet esitetään
maakuntakaavassa.
Merkittävät pienvenesatamat esitetään
maakuntakaavassa.
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle.
Huomioidaan teemamatkailun trendit ja
tuetaan niiden kehittymistä.
Tuetaan ylimaakunnallisten
matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.

Maakuntakaavan strategisella suunnittelulla
osoitetaan rataverkon tavoitteiden
kokonaisuus tavoitevuoteen 2040 saakka.
Maakuntakaavatasolla merkityksellistä on
Helsingin suunta sekä liittyminen

Keskeisiin matkailukohteisiin julkisilla
pääsy = myös paikkojen suuntaus.
Pyörämatkailun eri roolit näkyviin?
esim. pyörämatkailu alueelle, seudun
asukkaiden virkistyspyöräily,
maastopyöräily
Matkailussa huomioitava
yksityisteiden käyttö
Muita

Langinkoski, Vellamo & Maretarium
(vrt. Sirius näkyy)
Mökkimajoituskapasiteetin
hyödyntäminen vuokraamalla
(järjestetty välitys)

runkoverkkoon, jotka tarkastellaan
suunnitteluprosessissa.
Alemman tason suunnittelukysymys.
Teemamatkailun trendien huomioiminen on
asetettu tavoitteeksi.

Kaavalla tuetaan matkailun
toimintamahdollisuuksia alueidenkäytön
suunnittelun keinoin.
Matkailun vetovoimatekijät on huomioitu
tavoitteissa.
Ei alueidenkäytön suunnittelun kysymys.

KULTTUURIPERINTÖ
Aihe

Kommentti

Miten huomioitu tavoitteissa

Yleistä

Täydennysinventointi
Teemoittaminen (esim. sotahistoria,
arkkitehtuuri)
Kulttuuriperintökohteiden nykykäytön
mahdollisuuksien selvittäminen
(rakennukset uuteen käyttöön)
Maisema-alueet eivät saa rajoittaa
maa- ja metsätaloutta. HUOM!
Kaavamääräyksissä.
Kymijoki: teollinen historia, MAISEMA,
raja (Venäjä-Ruotsi)
Kymijoen erityispiirteiden
korostaminen sekä kulttuurin että
matkailun puitteissa
Rajahistorian hyödyntäminen -KETJU
Sotahistoria: linnoitteet, kasarmit
Kyminlinna ja muu Ruotsin alueen
perinnön korostaminen
”Linnasta linnaan” matkailu pitkin
Suvorovin linnoitusketjua
Kyminlinnan merkityksen
korostaminen
Uudenkaupungin rauharaja 1720
Salpalinja
Sisällissodan paikkojen esille tuominen
matkailussa
Kymenlaakson kartanot
Teollisuusmatkailu. Käytöstä
poistuneiden teollisuusalueiden
uusiokäyttö.
Teollisuushistoria: Verla-Kymi-jne.
Kaupunkipuisto

Kaavaprosessin edetessä tutkitaan
täydennysinventointien tarvetta ja
mahdollisuuksia.

Kymijoki

Sota/rajahistoria ja
linnoitukset

Kartanot ja
teollisuusperintö

Muita

Maisema-alueisiin ei liity esim.
maisematyölupavelvoitetta.
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle. sekä Vaalitaan kulttuuri- ja
rakennusperintöä ja edistetään alueellisen
omaleimaisuuden säilymistä maakunnan
vahvuuksiin tukeutuen.

Kotkan kaupungin kaupunkipuisto
kaavaan
Saaristokylät / Kalastajatorpat
Pietarin louhokset
Kuvauspaikkoihin liittyvä matkailu
(Kotka – Suomen Hollywood)
Moderni kulttuuriperintö?
Matkailukohteiden reitittäminen

Kansallinen kaupunkipuisto tullaan
esittämään kaavassa.
Tavoitteeksi on asetettu: Vahvistetaan
maakunnan matkailun vetovoima-alueiden
kehittämismahdollisuuksia ja luodaan
edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden
verkostolle. sekä Vaalitaan kulttuuri- ja
rakennusperintöä ja edistetään alueellisen
omaleimaisuuden säilymistä maakunnan
vahvuuksiin tukeutuen.

LUONNONPERINTÖ
Aihe

Kommentti

Vesistöjen
suojelu

Maalla tapahtuvan toiminnan
vaikutus rannikkovesiin/merialueelle
Merialueen puhtaudesta pidetään
huolta

Vesistöjen suojavyöhykkeet ja
ojitusten ohjeistus siten ettei suoraan
vesistöön valumia

Meriekosysteemien suojelu sinisen
kasvun kehittämisessä

Selänpään pohjavesialue erittäin
tärkeä

Kansallispuistot

Suojelu

Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston laajentamista
jatkettava (Långö)
Repoveden kansallispuiston
laajennusmahdollisuudet?
Aarnimetsän ls-alue
Kotkan kansallinen kaupunkipuisto ja
tulevat kansallispuistoyhteydet
Soidensuojelua tehostettava
kaavamerkinnöillä

Miten huomioidaan maakuntakaavan
tavoitteissa?
Tavoitteisiin kirjattu: ”Tunnistetaan luonnon
arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan
ekosysteemipalveluiden
tuotantopotentiaalia sekä
Turvataan luonnon monimuotoisuus
kattavalla ja laadukkaalla siniviherverkostolla.
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.
Maakuntakaava on yleispiirteinen
suunnitelma maankäytöstä maakunnassa.
Maakuntakaava ei ohjaa vesistöjen
suojavyöhykkeitä ja ojituksia, vaan niitä
ohjaa mm. ympäristönsuojelulaki.
Tavoitteisiin on kirjattu: ” Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla, Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle, Luodaan edellytyksiä
kestävälle ja toimivalle bio- ja
kiertotaloudelle ja tuetaan Itämeren Sinistä
Kasvua, Turvataan arvokkaat pinta- ja
pohjavedet sekä vedenalaisen luonnon
monimuotoisuus.”
Tavoitteisiin on kirjattu: ”Tunnistetaan
luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä
tuetaan ekosysteemipalveluiden
tuotantopotentiaalia
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto
merkitään kaavaan.
Tavoitteisiin on kirjattu: ” Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla

Geodiversiteetti

Suojeluperusteiden päivitys
(lajisuojelu, aluesuojelu)
Merkitään kaavaan suojeluun
soveltuvat/selvitettävät alueet
Kaavamerkintöjen selkeytys:
suojelumerkintöjen tarkentaminen ja
ottoalueiden määrittely; ottoalueen
merkintä ei oikeuta ottoon;
merkinnän puuttuminen ei tarkoita
suojelua
Jaalan iso reunamoreenimuodostuma
tulee huomioida
Geodiversiteetti paremmin esiin
Arvokkaat: kalliot, harjut,
moreenimuodostumat, tuuli- ja
rantakerrostumat

Inventoinnit,
kartoitukset,
arvottaminen

Pohjavesialueiden inventointi,
luonnonlähteiden inventointi
Selvitettävä vanhojen metsien tilanne
ja niiden kaavamerkinnät
Luonnontilaisten soiden arvottaminen
-maakunnallisesti arvokkaat
Pienvesi-inventointi -purot, norot,
lähteet
Uusi pohjavesialueiden luokitus ja
kartoitus -projekti (valmis 2019)

Muut

Luonnon monimuotoisuus on jo maaja metsätaloudessa turvattu
ympäristösopimuksiin sitoutuneilla
Hiljaisuus
Verkostonäkökulma myös kartalle, ei
vain erillisiä kohteita

Puhdas ympäristö  pysyvä
voimavara matkailulle

sini-viherverkostolla, Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle”.
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.

Lisätään tavoitteisiin geodiversiteetin
huomiointi. Asiaa tarkastellaan siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut selvityksessä. Tavoitteiden taustatekstiin on
kirjattu: ”Luonnon monimuotoisuuteen sekä
sini-viherverkostoon liittyvien kansallisten ja
alueellisten inventointien tulokset sekä
kansallisten ja maakunnallisten siniviherrakenteeseen liittyvien ohjelmien ja
strategioiden tavoitteet huomioidaan
maakuntakaavassa.”
Tavoitteiden taustatekstiin on kirjattu:
”Luonnon monimuotoisuuteen sekä siniviherverkostoon liittyvien kansallisten ja
alueellisten inventointien tulokset sekä
kansallisten ja maakunnallisten siniviherrakenteeseen liittyvien ohjelmien ja
strategioiden tavoitteet huomioidaan
maakuntakaavassa.” Kartoitetaan valtion
omistamien vanhojen metsien tilanne.
Asiaa tarkastellaan sini-viherrakenne ja
ekosysteemipalvelut -selvityksessä.
Huomioidaan pohjavesiluokitus kaavatyössä
mahdollisuuksien mukaan.
Luonnon ydin- ja arvoalueita tarkastellaan
sini-viherrakenne ja ekosysteemipalvelut selvityksessä.
Tavoitteisiin kirjattu: Turvataan luonnon
monimuotoisuus kattavalla ja laadukkaalla
sini-viherverkostolla, Luodaan edellytykset
sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle”. Asiaa tarkastellaan siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut selvityksessä.
Tavoitteisiin on kirjattu: Luodaan
edellytykset sini-viherverkoston kestävälle
moninaiskäytölle. Taustateksteihin on
kirjattu: Sini-viherverkoston kehittämiseen
liittyy vahvasti myös sen moninaiskäytön
kehittäminen eli luonnonperinnön,
luontomatkailun ja virkistyskäytön
yhdistäminen. Kymijoki, merellinen luonto,
järvet, kansallispuistot sekä luonnonsuojeluja virkistysalueet ja -reitit muodostavat

Termit selkeämmin esiin, että
puhutaan samoista asioista

kokonaisuuden, jossa on runsaasti
potentiaalia lisätä kestävällä tavalla
luontomatkailua ja virkistyskäyttöä
nykyisestä, turvaten samalla alueen
luonnonperintöä.”
Termejä avataan tavoiteasiakirjan lopussa
sekä erillisselvityksissä.

Luonnonvarat
Aihe
Maa- ja
metsätalous

Bio- ja
kiertotalous

Turve ja
suoluonto

Vesi

Puuterminaaliselvitys
Metsätalouden toimintaedellytykset
turvattava -> Kymenlaakson
metsäteollisuuden/biotuotetehtaiden
puuntarve kasvaa 2 milj. kkm2/v
vuodesta 2018 lähtien
Maa- ja metsäalueiden muu käyttö
sopimuksin omistajan ja toimijan
kesken – ei kaavalla
Maa- ja metsätalouden elinkeinojen
edistäminen
Maa- ja metsätalouden merkitys
biotaloudessa on merkittävä
Jäljellä olevien vanhojen metsien
inventointi (1,5 % jäljellä);
soidensuojeluohjelmien läpivienti
Uusiomateriaalit
Biotalous maa- ja metsätalouden
voimavarana suurempaan rooliin
Bio- ja kiertotalouden määrittely
tärkeä kysymys
Kiertotalousmielessä keskeisiä:
Heinsuo, Keltakangas,
Vaahterikonkangas, satamat
Biokaasun tuotanto, Virolahti
Turvetaloudesta luopumisen
huomiointi turvevarausalueissa
Huosioissuon osoittaminen muuhun
kuin energiakäyttöön; Kärpänsuon ja
Kajasuon suojelu
Kajasuon suojelu paremmin
varmistettava
Vedenhankinta paremmin
maakuntatasoiseksi (Selänpää-hanke)
Selänpää kaavaan
Vesiviljelypaikka Klamilan lahdelle
Kymenlaakson joet; hoito! : Kymijoki,
Summanjoki, Vehkajoki, Virojoki;
suojelutoimet; kalatalous, matkailu

Miten huomioidaan maakuntakaavan
tavoitteissa
Puuterminaaliselvitys on tekeillä.
Biotalouden tukeminen on kaavan tavoite.

Maakuntakaavalla luodaan
alueidenkäytöllisiä mahdollisuuksia.
Elinkeinojen edistäminen on kaavan
keskeinen tavoite.
Biotalouden tukeminen on kaavan tavoite.
Tekeillä Kymenlaakson siniviherrakenneselvitys.
Maakuntakaavalla luodaan
alueidenkäytöllisiä mahdollisuuksia.
Biotalouden tukeminen on kaavan tavoite.
On määritelty tavoiteasiakirjan sanastossa.
Mainitut alueet ovat vahvistetussa
maakuntakaavassa
Biotalouden tukeminen on kaavan tavoite.
Aiemmissa maakuntakaavoissa on tehty
turvetuotannon linjaukset.
Soidensuojeluohjelman inventoinnit
huomioidaan kaavan tausta-aineistona.

Tavoitteeksi on asetettu: Turvataan
arvokkaat pinta- ja pohjavedet sekä
vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. sekä
Turvataan yhdyskuntien vedenhankinta.

Kiviaines

Aurinko ja tuuli

Muuta

Uusi pohjavesialueiden kartoitus- ja
luokitusprojekti
Arvokkaat geologiset alueet:
metsätalous sallittavaa, tarkoituksena
maaperän säilyminen
Tarvekiven otto, punainen pyterliitti
Kiviaineskartoitus; laadukkaat
kiviainesvarat; terminaalit; logistiikka
Aurinkovoimaloita
tuulivoimapuistoihin (maankäytön
tehostaminen)
Osoitettava aurinkovoimalle alueet
sekä Pohjois- että EteläKymenlaaksossa
Hyötypaperi ym. Paikka ongelma
asutuksen lähellä (nuoli osoittaa
Valkealan teollisuusaluetta)
Luonnonvarojen käyttöönoton
ennakoiva riskianalyysi (kattava ja
avoin!)
Luonnonvarojen käytön alueellinen
yhdistäminen (tuulivoima + vesiviljely
= multiplatform oasis)
Kaavoitus luonnonvarojen käyttöä
tukeva – vaikutusten arviointi myös
maa- ja metsätaloudelle

Arvokkaat geologiset alueen on osoitettu jo
voimassa olevissa maakuntakaavoissa.
Tutkitaan suunnitteluprosessin yhteydessä
mahdollisuuksia kiviainesten
kartoittamiseksi.
Haminan Mäkelänkangas mahdollisesti on
tällainen alue.

Selvitetään Kouvolan kaupungin
ympäristötoimelta.
Tavoitteeksi asetettu: Huomioidaan uudet
teknologiat ja erilaiset synergiaedut.

Huomioidaan jatkosuunnitteluprosessissa.

TEKNINEN HUOLTO
Aihe

Kommentti

Verkostot

Siirtoverkkojen suunnittelu
maanomistajien maankäyttöä
kunnioittaen
Tieverkoston huolto, pienet tiet

Tuulivoima

Koskee kaikkia infrarakentamisen
linjauksia; maanomistajien
kuuleminen hankkeen
suunnitteluvaiheessa -> helpottaa
jatkotyötä ja on oikeudenmukaista
Aurinkovoima: esim. noin 10 ha:n
alueita tulossa aurinkoenergialle
(maa-asennukset tn. ennen 2040 ->
olisiko syytä varautua tässä)
Aurinkovoima + tuulivoima-alueet
pidetään
Aurinkovoimalapuisto,
aluevaraustarve?
Tuulivoima-alueiden tulkinta

Vesivoima

Vesivoimalat, joihin kalatiet

Aurinkovoima

Miten huomioidaan maakuntakaavan
tavoitteissa
Maakuntakaavalla luodaan
alueidenkäytölliset edellytykset mm.
tekniselle huollolle.
Maakuntakaavalla ei oteta kantaa teiden
huoltoon.
Maakuntakaavalla luodaan
alueidenkäytölliset edellytykset mm.
tekniselle huollolle.

Tutkitaan aihepiiriä
jatkosuunnitteluprosessin yhteydessä.

Maaseutu- ja luonto –maakuntakaavan
tuulivoima-alueet tarkastellaan uudelleen.

Koskialueet, joihin ei sovi vesivoima

Voimalaitos-sana liian epämääräinen
(tehtäväkartassa) -> syytä kertoa,
mikä kyseessä
Muuta

Pohjavesialueet Miehikkälässä

Tuetaan tiivistä
yhdyskuntarakennetta -> parantaa
edellytyksiä uusien ja kestävien
teknisen huollon ratkaisujen
kehittämiselle, mm. kaukojäähdytys
Datacenter sijainnit/sähkö

Tavoitteeksi asetettu: Turvataan arvokkaat
pinta- ja pohjavedet sekä vedenalaisen
luonnon monimuotoisuus.
Tavoiteasiakirjan kartta tarkistetaan
 vesivoimalaitos
 jätevoimalaitos
 biokaasulaitos
Tavoitteeksi asetettu: Turvataan arvokkaat
pinta- ja pohjavedet sekä vedenalaisen
luonnon monimuotoisuus.
Tavoitteissa kohdassa 3.1

Tutkitaan aihepiiriä
jatkosuunnitteluprosessin yhteydessä.

LIIKENNE
Aihe

Kommentti

Miten huomioidaan tavoitteissa

Tieliikenne

Vt 15 moottoritieksi
Kouvola-Lahti-tieyhteyden
parantaminen

Tavoitteissa kohdassa 3.6 mukana.
Kotka-Kouvola-Lahti on tunnistettu
toiminnallisena kokonaisuutena ja sitä
tuetaan alueidenkäytöllisin ratkaisuin.
Tavoitteissa kohdassa 3.6 mukana.
Tavoitteissa kohdissa 3.5 ja 3.6 mukana.

Raideliikenne

Alempi tieverkko toimivaksi
(biotalouden kuljetukset)
Lappeenranta-Vaalimaa -tien
kehittäminen
Rantarata HKI-Vaalimaa, E18käytävään

HKI-Pietari -radan linjan ja
asemapaikkojen selvittäminen ->
vaikutus yhdyskuntarakenteeseen?

Lentoliikenne

Kouvola-Kotka -rata kaksiraiteiseksi
koko matkalle
Kaikki lentokentät kaavaan

Utin siviilikäytön lisääminen

Vesiliikenne

Kymijoen kanavointi pois kaavasta!

Vaalimaa huomioitu erityiskohteena
kohdassa 3.7.
Maakuntakaavan strategisella suunnittelulla
osoitetaan rataverkon tavoitteiden
kokonaisuus tavoitevuoteen 2040 saakka.
Maakuntakaavatasolla merkityksellistä on
Helsingin suunta sekä liittyminen
runkoverkkoon, jotka tarkastellaan
suunnitteluprosessissa.
Asemapaikkoja selvitetään Kotkan-Haminan
seudun strategisen yleiskaavan yhteydessä.
Selvityksen tulokset huomioidaan
maakuntakaavan suunnitteluprosessissa.
Ratamerkintä olemassa maakuntakaavassa.
Maakuntakaavassa otetaan kantaa
vähintään seudullisiin asioihin, paikalliset
asiat ratkaistaan alemman tason
kaavoituksessa.
Utin lentokentän alueidenkäytölliset
ratkaisut on jo huomioitu
maakuntakaavassa.
Maakuntakaavassa on osoitettu
vesiliikenteen yhteystarvemerkintä.

Joukkoliikenne

Muut

Risteilyliikenteen ja saaristoliikenteen
huomioiminen/ tukeminen
Kymijoki-Saimaan kanava -yhteys
Satamien toiminnan laajentaminen
(digitalisaatio, jätekiertotalous,
painolastivedet)
Joukkoliikenteen tavoitteelliset
laatukäytävät näkyviin
Kyminlinnan potentiaali
joukkoliikenteen solmukohtama

HKI-Kotka/Hamina -laadukkaan ja
nopean yhteyden tukeminen
(liityntäpysäköinti, vaihtopaikat)
Kouvola-Kotka yhteyden
joukkoliikenteen parantaminen
(maantie- ja rataliikenne)
Hyperloop?
Pyöräilyn (sekä arkiliikenne että
matkailu) tukeminen
Logistiikan solmukohtien digitalisaatio
Logistiikka-alueen laajennus (Kouvola)
Rajan ja sataman toimivat yhteydet!

Vesiliikenteen kokonaisuus tarkastellaan
suunnitteluprosessin yhteydessä.
Tavoitteissa kohdassa 3.3 mukana.
Ei ajankohtaista.
Satamien toimintaedellytyksiä edistetään
maakuntakaavan alueidenkäytön
suunnittelun keinoin.
Liikennejärjestelmätyö on huomioitu
tavoitteiden kohdassa 3.6.
Kyminlinna on osa taajamatoimintojen
aluetta ja sen edistämisen
alueidenkäytölliset edellytykset ovat jo
olemassa. Maakuntakaavassa otetaan
kantaa vähintään seudullisiin asioihin,
paikalliset asiat ratkaistaan alemman tason
kaavoituksessa.
Liikennejärjestelmätyö on huomioitu
tavoitteiden kohdassa 3.6.
Liikennejärjestelmätyö on huomioitu
tavoitteiden kohdassa 3.6.
Ei ajankohtaista.
Liikennejärjestelmätyö on huomioitu
tavoitteiden kohdassa 3.6 ja matkailuun
liittyvä pyöräily kohdassa 3.2.
Ei alueidenkäytöllinen kysymys.
Tavoitteissa kohdassa 3.6 mukana.
Tavoitteissa kohdissa 3.6 ja 3.7 mukana.

