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Kymenlaakson 
maakuntakaava 2040
Luonnonperintö



Suojelualue (S)
• Ei ole tehty muutoksia

Luonnonsuojelualue (SL)
• Osoitetaan kaikki luonnonsuojelulain mukaiset

luonnonsuojeluohjelma-alueet, luonnonsuojelulailla
toteutettavat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat
alueet sekä kansallispuistot

• Lisäksi osoitetaan vähintään kahden hehtaarin
kokoiset yksityismaiden pysyvästi rauhoitetut
luonnonsuojelualueet. 2-10 ha alueet osoitetaan
kohdemerkinnällä. Poikkeuksena tästä ovat Natura
2000-verkoston kanssa päällekkäiset 2-10 ha
yksityismaiden luonnonsuojelualueet, joita ei esitetä.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
ympäristöarvoja (MY)

• Kaavasta on tarkistettu MY-alueet
• Osa on korvattu sini-viheryhteystarpeella
• Lisäksi osaan MY-alueista on liittynyt Taajamat ja 

niiden ympäristöt -vaihemaakuntakaavan aikainen 
kokonaismaankäytön periaate. Sen mukaisesti 
valkoisia alueita ei ole jätetty kaavan, vaan 
taajamatoimintojen alueiden laajentumista 
rajattiin niitä ympäröivillä MY-alueilla.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)

• Osa V- ja MY-alueista on muutettu MU-alueeksi
• Joitain MU-alueita on poistettu

Virkistysalue (V) (sisältää virkistyskohteet)
• Verkosto on tarkistettu 
• Muutoksia MU-alueiksi on tehty perustuen joko 

siihen ettei alueella katsota olevan todellisia 
edellytyksiä kehittyä virkistysalueeksi tai alue on 
rakentamisen myötä menettänyt edellytykset 
virkistyskäyttöä ajatellen.
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Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 
(nat)

• Osoitetaan Euroopan unionin komission hyväksymät 
luontodirektiivissä määritellyt luontotyypit ja lajien 
elinympäristöt. Lisäksi osoitetaan komissiolle ilmoitetut 
lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet.

• Alle 10 ha alueet osoitetaan kohdemerkinnällä
• Kaava-aluetta koskeva määräys: ”Alueiden käyttöä 

suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että toiminta ei 
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa aiheuta Natura 2000- verkostoon 
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla 
alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000-verkostoon.”.
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Arvokas harjualue tai muu geologinen 
muodostuma (ge)

• Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman 
mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet 
(Kontturi-Lyytikäinen 1985), valtakunnallisesti 
arvokkaat kallioalueet (Hamari et al. 1992) ja 
valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 
sekä maakunnallisesti merkittävät geologiset 
muodostumat.  Lisäksi osoitetaan valtakunnallisesti 
arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat sekä kivikot 
pohjautuen Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian 
tutkimuskeskuksen tekemiin inventointeihin.

• Perusteena ovat maa-aineslain tarkoittamat 
valtakunnallisesti merkittävät geologiset, biologiset ja 
maisemalliset arvot. 

• Alle 10 ha alueet osoitetaan kohdemerkinnällä.
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Arvokas vedenalainen geologinen muodostuma 
(ge-v) ja vedenalaisen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue (luo-v)

• Merkintöihin ei ole tehty muutoksia
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Sini-viheryhteystarve

• Osoitetaan niitä virkistysalue- tai ekologiseen 
verkostoon liittyviä olemassa olevia tai 
tavoitteellisia yhteyksiä, joilla on 
valtakunnallinen, maakunnallinen tai seudullinen 
merkitys

• Yhteystarpeet muodostavat sini-viherrakenteen 
viheralueiden ja vesistöjen verkostosta

• Yhdistää luonnon ydinalueita, joissa on korkea 
biodiversiteetti
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Tausta ja tavoitteet
20.4.2018
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• Velvoitteet tulevat mm. MRL:sta ja VAT:eista
• Pohjana Rambollilta tilattu vuonna 2017 

asiantuntijatyönä laadittu selvitys 
”Kymenlaakson siniviherrakenne ja 
ekosysteemipalvelut”

• Sini-viheryhteystarvemerkinnän tavoitteena 
on säilyttää ja kehittää olemassa olevia 
viheryhteyksiä Kymenlaaksossa



• Riittävän laajat luonnonalueet niitä 
yhdistävine ekologisine yhteyksineen 
turvaavat monimuotoisuuden säilyttämistä

• Keskeistä ilmastonmuutoksen kannalta 
• Luo pohjaa eliölajien liikkumiselle sekä 

ihmisten virkistykselle, luontomatkailulle ja 
terveysliikunnalle 

• Edistää myös ekosysteemipalveluiden 
hyödyntämistä ja tukee biotaloutta
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Sini-viheryhteystarpeen toteutus ja 
vaikutukset
• Merkintä on luonteeltaan kehittämisperiaatteellinen, 

ja sen lopullinen sijainti sekä leveys selviävät vasta 
yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla

• Mahdollista toteuttaa väylien ja ratojen yli esimerkiksi 
vihersiltoina/alikulkutunneleina ja erilaisina 
vesistöratkaisuina. Keinoja myös METSO-ohjelma sekä 
metsien eri-ikäiskasvatus tai puustoiset 
suojavyöhykkeet.

• Toteuttajina: Kaikki viranomaiset ja toimijat, joiden 
toimialaan kuuluvat matkailu ja virkistys, ympäristö ja 
kestävä kehitys, metsä- ja biotalous ja terveysliikunta. 
Lisäksi kuntatason kaavoitus ja liikenneväylien 
suunnittelijat
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• Metsäkäsittelyyn sovelletaan metsälakia. Sini-
viheryhteystarve ei aiheuta metsänhoidollisia 
rajoituksia eikä se rajoita maa- ja metsätalouden 
harjoittamista

• Merkintä ei edellytä maisematyölupaa ja varauksella ei 
ole MRL:n 30§:n pykälän mukaisia suojelumääräyksiä 
eikä 33§:n mukaista rakentamisrajoitusta

• Maakuntakaavan ratkaisun periaatetta ja tavoitetta ei 
kuitenkaan saa vaarantaa MRL:n 32§:n pykälään 
perustuen

• Koko kaava-aluetta koskeva määräys: ”Maankäytön 
tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä 
vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle 
Kymijoella.”
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MAAKUNTAKAAVA 2040
Tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso

#kymenlaaksokaava2040
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