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Johdanto

Kymenlaakso

Kymenlaakson maakuntahallitus on päättänyt kokonaismaakuntakaavan laatimisesta 22.2.2016. Kymenlaaksossa

Kymenlaakso on maan tiheimmin asuttuja maakuntia ja se on kaupungistunut useimpia muita maakuntia

on voimassa viisi maakuntakaavaa, joiden ajantasaisuus on tutkittu vuonna 2015. Arviointityön myötä todettiin,
että Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoihin liittyy lukuisia tarkistuksen tarpeita. Vaihemaakuntakaavojen

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 sekä rakennettu kulttuuriympäristö kuvastavat maakunnan

tarkistaminen ja ajantasaistaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa laatimalla kokonaismaakuntakaava.

monipuolisuutta ja ympäristön rikkautta.

Käsillä olevassa tavoiteasiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat.

Ylimaakunnallisessa näkökulmassa korostuu Kymenlaakson sijainti kahden metropolialueen, Helsingin ja

Tavoiteasiakirjaa työstetään sidosryhmätyöskentelyn avulla ja se hyväksytään maakuntahallituksessa.

Pietarin, välissä. Kymenlaaksossa E18-tie, raja-asemat, HaminaKotka-satama, satamien sisääntulotiet sekä

Maakuntakaavan tavoiteasettelu pohjautuu aiempien maakuntakaavojen seurantatyöstä saatuihin tuloksiin ja

sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T

sidosryhmätyöskentelyyn.

verkostoa. Suomen ainoa TEN-T-ydinverkon rautatie-maantieterminaali sijaitsee Kouvolassa. Liikenneverkoston myötä maakunnan sijainti metropolialueiden välisenä vuorovaikutusalueena korostuu ja maakunta on osa
laajempaa itä-länsisuuntaista kuljetus- ja liikennekäytävää.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaava on
oikeusvaikutteinen ja siinä korostuvat valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten näkökulmien

Suomen vientiteollisuus on erityisesti keskittynyt Uudenmaan, Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakuntiin,

yhteensovittaminen ja huomioiminen.

joiden yhteenlaskettu viennin arvo on hiukan yli puolet Suomen kokonaisviennistä. Kymenlaaksoon on keskittynyt runsaasti energiaa käyttävää teollisuutta, mikä nostaa alueen energiaintensiteetin maan keskiarvoa

Maakuntajaossa tapahtuva muutos vaikuttaa Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040:n laadintatyöhön.
Suunnitteluvastuu ja päätösvalta maakuntakaavoituksesta siirtyy Iitin osalta Päijät-Hämeen maakuntaan
1.1.2019 alkaen. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä Kymenlaakson

huomattavasti korkeammalle. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan
toimialojen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.
Liikenneyhteydet tukevat ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa.

maakuntavaltuustossa 2019, jolloin Iitti on jo osa Päijät-Hämettä.

Liikennejärjestelmän palvelutasoa kehittämällä ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten kuljetusreittien kilpailukykyä Itämeren alueen toimintaympäristössä.
Yhdyskuntarakenteen ekotehokkuudella sekä luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja ekosysteemipalvelujen
edistämisellä turvataan hyvä elinympäristö tuleville sukupolville ja varaudutaan ilmastonmuutoksen
aiheuttamiin vaikutuksiin.
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Maakuntakaava maakunnan
suunnittelujärjestelmän osana

1.

Lähtökohdat

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntaohjelma ja -suunnitelma sekä muuta alueiden käytön suunnittelua

Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen,

ohjaava maakuntakaava. Kymenlaaksossa maakuntasuunnitelma ja –ohjelma on laadittu yhtenäisenä asiakirjana.

turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu

1.1 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat tavoitteet

huomioon.
Maakuntaohjelma ja maakuntakaava muodostavat yhtenäisen kehittämispolitiikan, jossa maakuntakaavan roolina

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on:

on luoda edellytyksiä kehittämistoimintojen sijoittumiselle.

Kuva 2: Maakunnan
suunnittelujärjestelmä

•

järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle

•

edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä

•

turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa

•

turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin
tiedottaminen

MAAKUNTASUUNNITELMA
* Maakunnan tavoiteltu kehitys

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee maakunnan suunnittelusta
sekä sen järjestämisestä seuraavasti:

* Kehittämislinjaukset
MAAKUNTAOHJELMA

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava
maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Alueellisesta kehittämisohjelmasta säädetään erikseen.

* Kehittämistoimien
suuntaaminen

MAAKUNTAKAAVA

Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden

* Alueidenkäytölliset

käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

ratkaisut

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys.
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin
yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamat tavoitteet. (MRL 25 §)

Maankäyttö- ja rakennuslaki
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1.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamat tavoitteet
MRL 5 §:ssä esitetään kaikille kaavamuodoille yhteiset alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. Kaikkea

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön

alueiden käytön suunnittelua koskee myös velvoite huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

suunnittelujärjestelmää.

huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
MRL 28 §:ssa on määritelty maakuntakaavan sisältövaatimukset:
•
”Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin
siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityi-

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
•

siin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa.

Varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
Auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet,
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys

•

Toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön
kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä

•

Edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa

32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadit-

•

Luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle

taessa.”
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
Lisäksi sisältövaatimuksessa edellytetään erityisen huomion kiinnittämistä

maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvoston

1)

maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;

päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnit-

2)

alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;

telua ohjaavien vaikutusten perusteella. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistustyö on meneil-

3)

ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;

lään ja se valmistuu vuonna 2017.

4)

vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;

5)

maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;

6)

maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä

7)

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Edelleen sisältövaatimusten mukaan on pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa sekä selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
Sisältövaatimuksissa mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
MRL 71b §:ssa on määritelty vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset
maakunta- ja yleiskaavalle.
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Seuraavassa on lueteltu Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 valmistelun kannalta keskeiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoitteet.

1.3 Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteet
Kymenlaakson maakuntaohjelmassa ”Kymenlaakso-ohjelma 2014-2017 - Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä” esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset

Toimiva aluerakenne

ja niiden toteuttamisen voimavarat. Kymenlaakso-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa
•

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 		
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita 		
sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.

•

Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja

toteuttamiselle.

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä.

Kymenlaakso-ohjelman strategiset valinnat ovat:
1. Turvallinen ja toimiva osaamis- ja liiketoimintaympäristö

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
•

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ytimessä. Ohjelmassa korostetaan Kymenlaakson maantieteellistä asemaa metro-

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin
perustuvana kokonaisuutena.

•

Maakuntaohjelman visio 2030: Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin- ja liiketoimintaympäristö
polialueen läheisyydessä ja yhteyksiä Pietarin alueelle. Aluesuunnittelu luo edellytyksiä maakuntastrategian

sijaintitekijöihin.
•

2014. Kymenlaakson aluerakenteen kehityskuva 2030 sisältyy ohjelmaan.

Suomen ja Kymenlaakson vahvuus on yhteiskunnan ja infrastruktuurin toimivuus ja turvallisuus. Yrityksille

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista,

voidaan tarjota luotettava liiketoimintaympäristö suurten markkina-alueiden, EU:n ja Venäjän välissä. 		

sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
•

Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia.

•

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien

Lisääntyvässä määrin haetaan kontakteja ja kumppanuuksia myös muiden ns. BRIICS-maiden kehittyvistä 		
talouksista.

saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen
tarve on mahdollisimman vähäinen.
•

Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

•

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle

2. Laadukas, puhdas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö
Osaavat ja osallistuvat ihmiset ovat alueiden keskeisin voimavara. Panostamalla asuinympäristön laatuun, 		
puhtauteen ja viihtyisyyteen saadaan alueesta tehtyä mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden 		
osaajille.

riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
•

Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen,

3. Pääliikenneväylät ja -yhteydet sekä rajaliikenne

työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
•

Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. 			
Liikenneyhteydet tukevat ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, yritysten kilpailukykyä ja alueiden

Kulttuuri- ja luonnonperintö

elinvoimaa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toimialojen

•

ylläpidetään Suomen kautta kulkevien sekä sisäisten kuljetusreittien kilpailukykyä Itämeren alueen

kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet. Liikennejärjestelmän palvelutasoa kehittämällä

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä

toimintaympäristössä. Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmä on kestävällä tavalla kilpailukykyinen.

niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.

4. Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät ja vahvistavat toimialat ja
niiden rajapinnat

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
•

Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen 		
tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.

•

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

•

innovatiiviset palvelut

•

luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät teknologiat

•

ICT-alan uudet avaukset

10

11

MaakuntaKAAVA

MaakuntaKAAVA

Kymenlaakso-ohjelmassa asetetaan aluerakenteen tavoitteiksi seuraavaa:
•

Ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen

•

Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu nyt ja tulevaisuudessa Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. 		
Maakunnan palvelurakennetta täydentävät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät.

•

Kaupunkien läheinen maaseutu pysyy elinvoimaisena, mutta palvelut tukeutuvat enenevässä määrin 		
kaupunkikeskuksiin.

•

Yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden parantaminen edellyttää tehokasta julkisen liikenteen ja
raideliikenteen kehittämistä.

•

Aluerakenteen eheyttäminen ja kestävä maankäyttö luovat puitteet arvokkaiden luonnonalueiden
virkistys-, matkailu- ja suojeluverkoston kehittämiselle ja hyödyntämiselle.

•

Tiivistyvällä aluerakenteella luodaan mahdollisuudet uusien energiamuotojen tehokkaalle käytölle.

Kymenlaakso-ohjelma 2014–2017

Kuva 3. Kymenlaakso-ohjelman aluerakennekuva: Kymenlaakso 2030
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1.4 Muut maakunnalliset strategiat ja niiden asettamat tavoitteet

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia

Kymenlaakson luonnonvarastrategia

Ilmasto- ja energiastrategia edistää kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteut-

Kymenlaakson luonnonvarastrategia on valmistunut vuonna 2011 ja se asettaa maakunnan luonnonvarojen

nimettyjä tehtäviä, joiden avulla vähennetään alueen energian kulutusta, lisätään ekotehokkuutta, lisätään

käytön strategiset tavoitteet vuoteen 2020 asti. Strategian visio on Kymenlaakson maakunta on edelläkävijä

uusiutuvan energian osuutta, käytetään luonnonvaroja kestävällä tavalla ja varaudutaan ilmastonmuutoksen

luonnonvarojen vastuullisessa, ekotehokkaassa ja innovatiivisessa hyödyntämisessä.

vaikutuksiin.

Luonnonvarastrategian maakuntakaavoitukseen liittyvät tavoitteet:

Ilmasto- ja energiastrategiassa asetetaan maakuntakaavoitukselle seuraavia tehtäviä:

•

Lisätään energiatuotannon omavaraisuutta tukemalla mm. paikallisia energiaratkaisuja.

•

•

Edistetään metsäteollisuustuotannon ja energiatuotannon synergiaetuja.

•

Edistetään puurakentamista.

•

Tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjensuojelun kannalta herkät alueet ja edistetään

ajoneuvosuoritteen vähentämistä ja keskusta-alueiden elinvoiman säilyttämistä. Taajama-alueita

niiden suojelua.

kehitetään suuntaan, jossa kiskoliikenteen hyödyntäminen on mahdollista.

•

tamista maakuntatasolla. Strategia sisältää Kymenlaakson vision ja tavoitteet vuoteen 2020 ja eri toimijoille

Suunnitellaan palvelut, asutus ja taajamien kaavoitus siten, että liikkumistarve vähenee ja kevyt ja
julkinen liikenne ovat etusijalla.

•

Edistetään vesienhuolto-ohjelmien, alueellisen metsäohjelman ja maakuntakaavoituksen reunaehtojen ja 		

•

Edistetään maakuntakaavassa uusiutuvan energian tuotannon kehittämismahdollisuuksia ja

Suojelu- ja virkistysalueiden sekä viherkäytävien verkostoa kehitetään.

tavoitteiden toteutumista.
•

Edistetään laajojen, yhtenäisten ja luonnontilaisten soiden suojelua ja sovitetaan yhteen turvetuotanto
ja suojelutarpeet maakuntatasolla.

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia

•

Huomioidaan VELMU-projektin tulokset tulevissa maakuntakaavaprosesseissa.

•

Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet, luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti

harjualueet, kallioalueet ja muut merkittävät geologiset muodostumat turvataan POSKI-projektin tulokset
huomioiden maankäytön ohjauksella.
•

Arvioidaan virkistyksen, viihtyisyyden, matkailun ja terveyden kannalta keskeiset maakunnan alueet ja
laaditaan suunnitelma niiden vaalimiseksi (esim. luonnonrauha-alueet, hiljaiset alueet, pimeyden alueet, 		
retkeilyalueet, luontomatkailualueet). Sijoitetaan uudet haittaa aiheuttavat toiminnot pois arvoalueilta.

•

Alueidenkäytön suunnittelulla varmistetaan virkistyskäytön kehittämisen mahdollisuudet ja luonnon
monimuotoisuuden turvaaminen.

•

Edistetään lähialueyhteistyötä luonnonvarojen, ympäristönsuojelun ja alueidenkäytön osalta.

•

Edistetään asukkaiden osallistumista suunnittelu- ja kehittämisprosessiin sekä kehitetään
yhteisöllisyys-, lähiverkosto- ja viestintäkanavia.

Kymenlaakson luonnonvarastrategia
Kymenlaakson luonnonvarastrategian seurantaraportti
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2.

Yleiset tavoitteet ja läpileikkaavat teemat

Teemakohtaiset tavoitteet esitetään asiakokonaisuuksittain jaettuna kahdeksaan kokonaisuuteen: taajama- ja
keskustarakenne, viherrakenne, matkailu, kulttuuri- ja luonnonperintö, luonnonvarat, tekninen huolto, liikenne
ja erityiskohteet. Maakunnan kilpailukyvyn edistäminen on sisäänkirjoitettuna kaikissa teemoissa.

Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle
ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä ja elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä.

KANSAINVÄLISET TAVOITTEET
Valtakunnalliset tavoitteet

Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta
vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä
ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta.

Maakunnalliset tavoitteet
Maakuntakaavan tavoitteet

Kymenlaakso on vetovoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Edeltävien vaihemaakuntakaavojen ajantasaiset ratkaisut siirretään kokonaismaakuntakaavaan ja päivitystä
vaativat asiakokonaisuudet nostetaan uudelleenkäsittelyyn. Ylimaakunnallinen näkökulma ja yhteistyö
huomioidaan kaavassa kokonaisuutena. Läpileikkaavina teemoina ovat maakuntakaavan strategisuuden
korostaminen, kaavamerkintöjen yksinkertaistaminen ja digitaalisen kaava-aineiston kehittäminen.
Kuva 4. Tavoitteiden kokonaisuus.

YLEISET TAVOITTEET
Digitalisointi

Kaavamerkinnät

Strategisuus

Viherrakenne
Matkailu
Kulttuuri- ja luonnonperintö
Luonnonvarat
Tekninen huolto
Liikenne
Erityiskohteet

Kuva 5. Maakuntakaavan asiakokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat.
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2.2 Kaavamerkintöjen yksinkertaistaminen

2.1 Maakuntakaavan strategisuuden korostaminen

Kaavamerkinnät ovat aiempia vaihemaakuntakaavojen merkintöjä yksinkertaisemmat ja selkeämmät.

Entistä strategisempi suunnitteluprosessi ja maakuntakaavan esitystapa.

Maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten lähtökohtia ovat maankäyttö- ja rakennuslain asettamat sääMaakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan valtakunnallisia, maakunnallisia tai seudullisia kysymyksiä.
Strategisen maakuntakaavan laatiminen on prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja maakunnan
aluerakenteen ja maankäytön tulevaisuudelle. Strategisten valintojen kautta saadaan maakuntakaavalle lisää
vaikuttavuutta.
Myös itse kaavakartasta on tavoitteena tehdä entistä strategisempi. Tämä tarkoittaa paitsi kaavamerkintöjen
selkeyttämistä myös selkeää informaation siirtämistä alemmalle kaavatasolle sekä maakuntakaavan ja alemman
kaavoitukseen suhteen vahvistamista.

dökset. Ympäristöministeriö on antanut kaavamerkinnöistä vuonna 2000 asetuksen, jossa merkinnät jaetaan
neljään eri tyyppiin:
1.

alueiden käytön kehittämisperiaatteet

2.

osa-alueiden erityisominaisuudet

3.

aluevaraukset

4.

viiva- ja kohdemerkinnät

Maakuntakaavamerkinnöissä huomioidaan kaavan yleispiirteinen taso ja seudullisesti merkittävien asioiden
osoittaminen. Maakuntakaavamerkintöjen harmonisointi valtakunnallisesti on kaavoitusjärjestelmän luettavuuden ja merkittävyyden kannalta tärkeää. Kymenlaakson Liitto osallistuu valtakunnalliseen maakun-

Kaavaan ei sisällytetä asioita, joita ei maakuntakaavoituksella voida ratkaista. Näin vahvistetaan maakuntakaavan asemaa vähintään seudullisesti merkittävien asioiden ratkaisijana ja edistäjänä eikä kaavassa osoiteta paikallisesti merkittäviä asioita.

takaavojen sisällöllisen ja ulkoisen harmonisoinnin sekä e-palveluiden hankekokonaisuuteen (HAME), jonka
tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää maakuntakaavamerkintöjä. Toisaalta kaavamääräyksillä tuodaan esille
maakunnan erityispiirteet ja korostetaan maakunnalle tärkeiden asioiden ohjaamista.
Tavoitteena on hahmottaa maakuntakaavatason mukainen maankäyttöratkaisu, jossa sovitetaan yhteen erilaiset maankäyttötarpeet. ”Alueiden käytön kehittämisperiaatteet” ovat merkintöjä, joita tarvitaan kehittämispoliittisessa toimintaympäristössä. ”Osa-alueiden erityisominaisuudet” ovat jotakin, millä voidaan tuoda esiin
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottoa. Näistä kehittämis- ja ominaisuustietomerkinnöistä syntyy karttamerkintöjen monitahoinen vyyhti, joka voi olla vaikeaselkoinen. Kymenlaakson maakuntakaavat on laadittu ns. vaihemaakuntakaavoina, joissa on ollut tarpeellista täydentää edellistä vaihekaavaa,
mikä on johtanut paikoin useiden merkintöjen päällekkäisyyteen. Tavoitteena on, että kokonaismaakuntakaavan kaavamerkinnät ovat entistä selkeämmät ja päällekkäisten merkintöjen tarve pyritään minimoimaan.
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2.3 Digitaalisen kaava-aineiston kehittäminen
Parannetaan maakuntakaava-aineistojen saatavuutta, hyödynnettävyyttä sekä läpinäkyvyyttä.

Inspire-direktiivi sekä sitä kansallisesti toimeenpaneva laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista velvoittavat
maakuntien liittoja laatimaan, ylläpitämään ja asettamaan saataville maankäyttöön liittyvät paikkatietoaineistonsa. Maakuntaliittojen tuottamista paikkatietoaineistoista maakuntakaavat kuuluvat näiden velvoitteiden
piiriin. Velvoitteiden mukaan nykyisten maakuntakaava-aineistojen tulee olla kuvattuna kansallisessa metatietopalvelussa sekä saatavilla direktiivin mukaisissa tietomalleissa lokakuussa 2020 direktiivin mukaisten
katselu- ja latauspalvelujen kautta. Uusien aineistojen tulee täyttää velvoitteet kahden vuoden kuluessa niiden
julkaisusta.
Digitaalisten kaava-aineistojen ja -karttojen sekä rajapintojen kehittämisellä on myös kaavan esittämisen ja
hyödyntämisen kannalta tärkeä asema maakuntakaavatyössä. Kaava-aineistojen sekä kaavan valmisteluun
liittyvien tutkimus- ja selvitysaineistojen avoin saatavuus lisää maakuntakaavan hyödynnettävyyttä sekä läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on kehittää maakuntakaavaan liittyviä kartta- ja paikkatietopalveluja sekä avata kaavan tausta-aineistoja avoimesti hyödynnettäväksi. Maakuntakaavan hyödynnettävyyttä pyritään parantamaan
myös mm. valtakunnallisessa HAME-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset sille, että maakuntakaavoista saadaan helposti yhdenmukaista maakuntakaavatietoa eri asiakkaille suoraan verkkopalveluista.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmisteluprosessissa hyödynnetään digitaalisia vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä osallistavia paikkatietomenetelmiä. Kaavan eri valmisteluvaiheissa osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa toteuttamalla kyselyjä, jossa on mahdollista antaa paikkaan kohdennettua palautetta kaavavaiheesta sähköisen järjestelmän kautta.

Kuva 6. Maakuntakaava-aineistosta palveluksi

20

21

MaakuntaKAAVA

MaakuntaKAAVA

3.

Teemakohtaiset tavoitteet
3.1

Aluerakenne, taajama- ja keskustarakenne

Maakuntakaava tukee maakunnan kestävää ja tasapainoista aluerakenteen kehittymistä
hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja
vahvistamalla eri taajamien ja keskustojen luonnetta ja roolia.

Maakuntakaavalla osoitetaan pitkän aikavälin kestävät maankäyttöratkaisut ja luodaan kaavahierarkian ylimmän tason keinoin edellytykset laadukkaalle elinympäristölle.

Maakuntakaavassa hahmotetaan maakunnan taajama- ja kylärakenne ja edistetään eri alueiden elinvoimaisuutta. Taajama- ja keskustarakenteen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kehittyvät ja supistuvat alueet ja
tätä kautta tukea toimivaa aluerakennetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Kymenlaakson maakuntakeskuksia ovat Kotka ja Kouvola. Toimiva aluerakenne edellyttää maakuntakeskusten,
osakeskusten ja pienempien palvelukeskusten sekä elinvoimaisten kylien vuorovaikutusta.
Toimiva yhdyskuntarakenne edistää liikennekuormituksen vähentämistä ja joukkoliikenteen eri muotojen
edellytyksiä. Eri taajamien ja keskustojen roolit tunnistetaan ja niitä vahvistetaan, jotta saavutetaan toimiva
aluerakenteen verkosto.
Toimiva aluerakenne pitää sisällään myös työpaikka-, elinkeino- ja kaupallisten alueiden verkoston. Kaupallisten alueiden kehityksen seurantatyön tulokset huomioidaan maakuntakaavan ratkaisuissa ja kaupan kehityksen
tulevaisuuteen varaudutaan joustavasti. Elinkeinoelämän kilpailukykyä tuetaan edistämällä kestäviä ja joustavia ratkaisuja elinkeinoelämän toimintojen sijoittumiselle. Tähän pyritään mm. tunnistamalla eri toimialojen
synergiaetuja.

Maakuntakaavaratkaisut perustuvat ajantasaiseen väestö- ja työpaikkasuunnitteeseen.

Yhdyskuntarakenteen kehityksen tarpeen tunnistamista ja suuntaamista varten tarvitaan ajantasainen väestö- ja työpaikkasuunnite. Väestösuunnite ei ole vain menneeseen kehitykseen perustuva arvio tulevaisuudesta
vaan se on pelkkää laskennallista ennustetta tavoitteellisempi tila. Väestösuunnitteeseen vaikuttavia tekijöitä

Kuva 7. Kymenlaakson aluerakenteen nykytila ja tärkeimmät yhteydet. Aluerakenne on yleistetty Suomen
ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu luokituksesta.
lähteet: MML, SYKE

ovat mm. aluerakenteelliset tekijät, elinkeinoelämän tilanne, muuttoliike, maahanmuutto jne. Väestösuunnite ja
työpaikkasuunnite ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja lähtökohtaisesti työpaikkasuunnite perustuu väestösuunnitteeseen. Kymenlaakson väestöntiheys oli vuonna 2015 34,7 henkilöä/ km2, mikä on 5. tihein koko maassa.
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3.2

Vesistöjen asema korostuu Kymenlaakson viherrakenteessa. Maakuntakaavassa huomioidaan mm. vaelluska-

Viherrakenne

lat, vedenalaisen luonnon inventoinnin tulokset sekä merialuesuunnittelun tavoitteet. Merialuesuunnittelun
tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ensimmäiset aluevesille ja talousvyöhykkeelle laadittavat merialuesuunnitelmat

•

Maakunnan viherverkosto on toimiva.

laaditaan vuoteen 2021 mennessä. Aluevesille laadittava maakuntakaava on hyödynnettävissä soveltuvin osin

•

Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan samalla

myös merialuesuunnitteludirektiivin mukaisen erillisen merialuesuunnitelman laatimisessa. Merialuesuunni-

edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle.

telmien laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä.

Viher- sekä sini-viherrakenteella tarkoitetaan viheralueiden (mm. metsät, suot, suojelualueet, virkistysalueet, puistot, perinnebiotoopit) ja vesistöjen (joet, järvet, meri, pohjavedet) muodostamaa verkostoa. Alueiden
kestävällä moninaiskäytöllä tarkoitetaan mm. maa- ja metsätalouden, virkistyksen sekä matkailutoiminnan
kehittämistä ja yhteensovittamista kestävällä tavalla.
Suunnitteluratkaisujen pohjaksi selvitetään sini-viherverkoston nykytilaa ja toimivuutta. Ekologiset yhteydet
huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Maakuntakaavaratkaisulla turvataan viherverkoston toimivuus, luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti
ja luodaan samalla edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. Maakuntakaavassa varaudutaan myös
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajenemiseen. Luonnon monimuotoisuuteen sekä sini-viherverkostoon liittyvien kansallisten ja alueellisten inventointien tulokset sekä kansallisten ja maakunnallisten siniviherrakenteeseen liittyvien ohjelmien ja strategioiden tavoitteet huomioidaan maakuntakaavassa. Myös
arvokkaat maisema-alueet tukevat viherverkoston toteutumista.
Sini-viherverkoston kehittämiseen liittyy vahvasti myös sen moninaiskäytön kehittäminen eli luonnonperinnön, luontomatkailun ja virkistyskäytön yhdistäminen. Kymijoki, merellinen luonto, järvet, kansallispuistot
sekä luonnonsuojelu- ja virkistysalueet ja -reitit muodostavat kokonaisuuden, jossa on runsaasti potentiaalia
lisätä kestävällä tavalla luontomatkailua ja virkistyskäyttöä nykyisestä, turvaten samalla alueen luonnonperintöä. Maakuntakaavassa tarjotaan mahdollisuuksia ohjata virkistyksen ja ulkoilun kävijävirtoja mm. herkkien Natura 2000 -kohteiden ulkopuolelle. Samalla tuetaan ylimaakunnallisen sekä Fennoskandian vihreän
vyöhykkeen toteutumista.

Kuva 8. Kymenlaakson nykytilanteen viherrakenteen vyöhykkeet. Vyöhykkeiden analysoinnissa on huomioitu
Kymenlaakson vaihemaakuntakaavojen viheryhteystarpeet, suojelu- ja luonnonsuojelualueet, luonnon ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla
erityisiä ympäristöarvoja. Lisäksi on huomioitu Suomen ympäristökeskuksen aineistoista luonnonsuojelu- ja
erämaa-alueet, arvokkaat kallioalueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet sekä valtakunnalliset suoalueet.
lähteet: MML, SYKE
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3.3
•

Matkailu

Vahvistetaan maakunnan matkailun vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja
luodaan edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden verkostolle.

•

Huomioidaan teemamatkailun trendit ja tuetaan niiden kehittymistä.

•

Tuetaan ylimaakunnallisten matkailuvyöhykkeiden kehittymistä.

Kymenlaaksossa on tarve vahvistaa maakunnan matkailun vetovoima-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja
luoda edellytykset laajalle vapaa-ajanalueiden verkostolle.
Maakuntakaavan tavoitteena on hahmottaa matkailukokonaisuudet ja niiden erityisvahvuudet.
Matkailukokonaisuuksien saavutettavuus ja logistiikka kuvataan. Kuvauksessa kiinnitetään erityistä huomiota Kymenlaakson kansainväliseen ja valtakunnalliseen saavutettavuuteen, erityisesti pääkaupunkiseudulta ja
Pietarin seudulta.
Maakuntakaavassa kuvataan ylimaakunnalliset yhteydet. Vierumäen suuntaan luodaan edellytyksiä monipuolisille liikuntamatkailun tukitoiminnoille. Kimolan kanavan kautta avautuu vesimatkailun kehittämismahdollisuuksia Heinolan suuntaan ja Päijänteelle. Mäntyharjun suunta tarjoaa monipuolisia vesi-, luonto- ja kulttuurimatkailun kokonaisuuksia. Merialueella avautuvat laajat yhteydet meri- ja saaristomatkailun kehittämiseen.
Tavoitteena on hahmottaa matkailu korostetusti ”vientituotteena”. Kotiseutumatkailu, virkistys ja vapaa-aika
ovat osa maakunnan vetovoimaa sen omille asukkaille.

Kuva 9. Kymenlaakson matkailuteemoja
lähteet: MML
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3.4

•

Kulttuuri- ja luonnonperintö

Vaalitaan kulttuuri- ja rakennusperintöä ja edistetään alueellisen omaleimaisuuden
säilymistä maakunnan vahvuuksiin tukeutuen.

•

Osoitetaan päivitetyn inventoinnin pohjalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet.

•

Tarkistetaan kaavamerkintöjä muinaismuistojen osalta siten, että osoitetaan vain erityisen
merkittävät kohteet tai keskittymät.

Kulttuuriympäristön alueellisen omaleimaisuuden säilymistä edistetään tunnistamalla eri alueiden erityispiirteet. Kohteiden ja kokonaisuuksien suojelu ja huomioon ottaminen huomioidaan erityisesti uusien toimintojen
ja rakentamisen sijoittelussa. Kymenlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennusperinnön kohteita ja kokonaisuuksia liittyen erityisesti teollisuuteen, merenkulkuun, raja-alueisiin, kartanoympäristöihin, linnoituksiin,
saaristoasutukseen ja jokiympäristöön. Kymenlaakson kulttuuriympäristössä näkyy monin paikoin maankunnan merkitys Ruotsin ja Venäjän välisessä rajankäynnissä. Rannikon kalastajakylät ovat sen sijaan hyviä
esimerkkejä kalastuksen ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä Itäisellä Suomenlahdella.
Sahat ja paperitehtaat ja muut teollisuusrakennukset ja yhdyskunnat kuvastavat teollisuuden vaurautta ja
vaikutusta. Monet teollisuusympäristöt ovat kulttuurihistoriallisesti kansainvälisestikin arvostettuja.
Arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.
Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on päivitysinventoitu vuonna
2014. Uudessa inventoinnissa on huomioitu myös mm. saaristoelinkeinoihin liittyvät kulttuurimaisemat.
Muinaismuistot ovat luonnosta löytyviä jäänteitä esihistoriallisilta ja historiallisilta ajoilta. Muinaismuistot,
sekä jo löydetyt että vielä löytämättömät, ovat suojeltuja muinaismuistolain nojalla huolimatta siitä onko niitä
osoitettu kaavoissa. Maakuntakaavakartalla on tarkoituksenmukaista osoittaa vain merkittävät kohteet tai
keskittymät, muut kohteet voidaan osoittaa liitekartalla.

Kuva 9. Kymenlaakson merkittävimmät kulttuuriperintökohteet. Rakennettu kulttuuriympäristö koostuu
Museoviraston rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistoalueet aineistoista. Maisema-alueet pitävät
sisällään sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja kohteet.
lähteet: MML, Kotkan kaupunki, Museovirasto
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•

Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden
tuotantopotentiaalia.

Suunnitteluratkaisujen pohjaksi selvitetään luonnon monimuotoisuuden sekä ekosysteemipalvelujen kannalta
tärkeät alueet, luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä arvioidaan ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia. Luonnon monimuotoisuuteen haitallisesti vaikuttavia toimintoja pyritään ohjaamaan vähemmän
herkille luontoalueille.
Ekosysteemipalveluja tuetaan mm. turvaamalla pinta- ja pohjavesien määrä ja laatu, kehittämällä luonnonsuojelu-, perinnebiotooppi-, maisema-, virkistys- ja viheralueiden verkostoa ja viheryhteyksiä, edistämällä
uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia kestävällä tavalla sekä luomalla edellytyksiä kestävälle luontomatkailulle. Ekosysteemipalvelujen tuotantopotentiaalin tukeminen linkittyy useisiin maakuntakaavan
tavoitteisiin.
Luonnonsuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen ja perinnebiotooppeihin liittyvien kansallisten ja alueellisten
inventointien tulokset sekä aiheeseen liittyvien kansallisten ja maakunnallisten luonnonperintöön liittyvien
ohjelmien ja strategioiden tavoitteet huomioidaan maakuntakaavassa. Esimerkiksi Kymenlaakson valtakunnallisesti (1 kpl) ja maakunnallisesti arvokkaat (17 kpl) perinnebiotoopit päivitysinventoitiin vuonna 2014.
Inventoinnissa ilmeni, että suurin osa perinnebiotoopeista putosi aiempaa huonompaan luokkaan. Päivitetyn
inventoinnin tulokset huomioidaan maakuntakaavassa. Maakuntakaavassa huomioidaan myös mm. mahdollinen Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajeneminen sekä soidensuojeluohjelman, Ramsar-kosteikkotoimintaohjelman, uuden pohjavesiluokituksen, VELMU-meriluonnon inventointiohjelman sekä tulvariskien
hallintasuunnitelman tulokset. Arvokkaat merialueen luontokohteet ja -vyöhykkeet osoitetaan aluevesillä.

Kuva 10. Kymenlaakson luonnonperinnön arvoalueita. Kuvassa esitetään Kymenlaakson vaihemaakuntakaavojen suojelu- ja luonnonsuojelualueet sekä luonnon ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeät alueet sekä Suomen ympäristökeskuksen mukaiset luonnonsuojelu- ja Natura 2000-alueet.
lähteet: MML, SYKE
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3.5

Luonnonvarat

•

Luodaan edellytyksiä kestävälle ja toimivalle bio- ja kiertotaloudelle ja tuetaan

•

Itämeren alueen Sinistä kasvua

•

Turvataan arvokkaat pinta- ja pohjavedet sekä vedenalaisen luonnon monimuotoisuus.

•

Luodaan edellytyksiä laadukkaiden kiviainesten käytölle.

Bio- ja kiertotalous on yksi kolmesta Kymenlaakson maakunnan älykkään erikoistumisen strategian kärkialasta. Maakunnalle tunnusomainen metsäteollisuusosaaminen ja teollisuuden sivuvirrat luovat ainutlaatuisen
pohjan bio- ja kiertotalouden kehittämiseen etenkin teollisuuden näkökulmasta. Hyvä lähtökohta on myös
se, että Kymenlaaksossa bio- ja jäte-energian hyödyntäminen on valtakunnallisesti hyvin korkealla tasolla.
Maakuntakaavassa edistetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian sekä Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian biotalouteen ja kiertotalouteen liittyviä tavoitteita alueidenkäytöllisin keinoin sekä
huomioidaan Kaakkois-Suomen terminaali- ja kuormauspaikkaverkostoselvityksen tulokset.
Sininen kasvu on pitkän aikavälin strategia, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Kasvupotentiaalia
on erityisesti merien uusiutuvassa energiassa, vesiviljelyssä, meri-, rannikko- ja risteilymatkailussa, merellisissä mineraaliresursseissa sekä sinisessä bioteknologiassa. Maakuntakaavassa varmistetaan mahdollisimman
tehokas ja kestävä merellä tapahtuvan toiminnan suunnittelu, edistetään sinistä kasvua koskevan toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista ja turvataan vedenalaisen luonnon monimuotoisuus. Maakuntakaavassa
korostetaan myös Kymenlaakson pinta- sekä pohjavesien merkitystä ja edistetään vesienhoitosuunnitelmien
toteutusta aluesuunnittelun keinoin.
Pohjavesialueiden ja kiviainesten oton yhteensovittamista koskevan POSKI-projektin yhteydessä 2000-luvun
alussa on selvitetty maa-ainesten potentiaaliset ottoalueet ja niiden vaikutukset pohjavesiin. Maakuntakaavan
maa-ainesten ottoalueet on osoitettu pääasiassa tämän selvityksen pohjalta. POSKI-selvityksen seuranta- ja
päivitystarve on ajankohtainen. Rakennuskiven ottamisen osalta on selvitystarve ja sitä kautta myös mahdollinen maakuntakaavan päivitystarve. Maakuntakaavan osoittamat geologisesti arvokkaat alueet ja pohjavesialueet jäävät hyödyntämisen ulkopuolelle.
Maakuntakaavassa on esitetty ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet sekä joitakin potentiaalisia turvetuotantoalueita, joiden luonnontila ja vesistövaikutukset on yleispiirteisesti arvioitu. Maakuntakaavan turvetuotantoalueiden varausten tulee perustua ennakoituun turpeen käytön tarpeeseen. Maakunnan tahtotilaa
tulee selkeyttää. Maakuntakaavassa turvetuotannon ja soidensuojelun suhde tulee olla tasapainossa. Turve-

Kuva 11. Kymenlaakson luonnonvaratalouden nykytila. Nykyiset kiertota-

tuotannon vesistövaikutukset selvitetään yleispiirteisesti jo maakuntakaavan laadintavaiheessa. Selvitystarve

louden kohteet käsittävät Kymenlaakson jätteenkäsittelylaitokset. Biota-

koskee ennen muuta vaelluskalojen kutujokiin (avainjoet ja -lajit) kohdistuvia vaikutuksia. Luonnonvarastrate-

louskohteet käsittävät paperi- ja selluteollisuuden kohteet. Sinisellä kasvulla

giassa on esitetty tehtäväksi turvetuotannon valuma-aluekohtaiset vesistövaikutusten arvioinnit.

tarkoitetaan merialan kasvua kokonaisuutena.
lähteet: MML
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3.6 Tekninen huolto

•

Luodaan edellytykset aluerakenteen toimivuutta edistävien kestävien teknisen huollon
ratkaisujen kehittämiselle.

•

Turvataan yhdyskuntien vedenhankinta.

•

Huomioidaan uudet teknologiat ja erilaiset synergiaedut.

Kestävät teknisen huollon järjestelyt tarkoittavat mm. olemassa olevan energia-, jäte-, ja vesihuollon
infrastruktuurin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja ekotehokasta kehittämistä.
Yhdyskuntien teknisen huollon perusrakenteita kehitetään kestävällä tavalla ja pääosin keskitettyinä seudullisina ja maakunnallisina kokonaisuuksina. Maakuntakaavaratkaisuilla luodaan mm. alueidenkäytölliset
edellytykset energiatuotantolaitosten ja energian siirtoverkkojen kehittämiselle ennakoitavissa olevan
energiatarpeen mukaisesti. Kaavaratkaisuilla luodaan myös pohja uusiutuvien energialähteiden lisääntyvälle
käytölle niiden uusiutumiskyvyn mukaisissa rajoissa.
Maakuntakaavassa tarkistetaan mm. merialueen teknisen huollon linjaukset, selvitetään kansainvälisen
öljyputken yhteystarvemerkinnän tarvetta, varmistetaan Selänpään pohjavedenottamon toimintaedellytyksiä ja tarkistetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden ajantasaisuutta erityisesti Pohjois-Kymenlaakson osalta. Lisäksi arvioidaan maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden
tarpeellisuutta.

Kuva 12. Kymenlaakson teknisen huollon nykytila
lähteet: MML, Liikennevirasto
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3.7 Liikenne
•

Kehitetään elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kuljetusketjujen ja niihin liittyvien
pääväylien sujuvuutta.

•

Vahvistetaan maakunnan logistista asemaa parantamalla kansainvälisiä yhteyksiä ja rajatoimintoja.

•

Varmistetaan yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisen alemman verkon toimivuus.

•

Edistetään arjen kestävää liikkumista.

Alueiden käytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota maakunnan logistisen aseman vahvistamiseen.
Maakuntakaavoituksella varmistetaan TEN-T-ydinverkkoon liittyvien väylien toteutuminen. Kilpailukykyinen elinkeinoelämä tarvitsee kustannustehokkaita tavaraliikenteen yhteyksiä ja muuttuvia kuljetustarpeita
joustavasti palvelevia logistisia ketjuja. Selvitettäviä yhteysvälejä ovat vt 12 Lahti-Kouvola, vt 6 Kouvolan
kohdalla sekä Kotkan ja Kouvolan välinen yhteyskäytävä (valtatie 15 ja rautatie) HaminaKotka satamaan
saakka. Kouvolan RailRoad-terminaalin kehittämismahdollisuuksien varmistaminen on osa tätä logistista
kokonaisuutta.
Metsäteollisuuden käyttämien väylien sujuvuutta ja kustannustehokkuutta parannetaan. Selvitetään puukuljetusten runkoreittien vt 6, vt 15 ja vt 26 pullonkaulakohteet ja turvataan puunkeräyksen käyttämän alemman tieverkon liikennöitävyys.
Etelä-Kymenlaakson saavutettavuus on vahvistunut E18 tien valmistumisen myötä erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan. Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta on tärkeää, että maankäytön kysyntä ohjataan
nykyiseen rakenteeseen tukeutuen ja täydentäen Kotka-Siltakylä -vyöhykkeelle, jolloin liikennetarpeita
voidaan palvella joukkoliikennettä tehostamalla. Kouvolan työssäkäyntialueet limittyvät jo nyt Lappeenrannan ja Lahden suuntiin.
Maankäyttöratkaisuissa ja palveluverkossa tapahtuvien muutosten yhteydessä huomioidaan vaikutukset
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöedellytyksiin. Lähtökohta kestävämmän kaupunki- ja taajamaliikenteen edistämiselle on yhdyskuntarakenne, jossa asuminen, opiskelu ja työpaikat sijaitsevat suhteellisen
lähellä toisiaan.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on mainittu: ”Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä

Kuva 13. Kymenlaakson liikenteen pääverkko ja logistiikan solmukohdat

mahdollisuudet toteuttaa…uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin…”. HEPI-selvityk-

lähteet: MML, Liikennevirasto

sessä on tutkittu Helsinki-Pietari –ratayhteyden kehittämistä kahden vaihtoehtoisen linjauksen HelsinkiPorvoo-Kotka-Luumäki sekä Helsinki-Porvoo-Kouvola kautta. Lisäksi selvityksessä on tutkittu mahdollisuutta suorempaan ratalinjaukseen Kotkasta Vaalimaan kautta Viipuriin ja edelleen Pietariin. Maakuntakaavan
tavoitteena on varautua pitkällä aikavälillä aluerakenteessa ratayhteyksien kehittämiseen.
Kymenlaaksossa on aiempien maakuntakaavaprosessien yhteydessä todettu vesiliikenteen hoitamiseen
liittyvä tarve Päijänteen vesistöalueen ja Suomenlahden välillä.
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Uusi ampumaratalaki velvoittaa maakuntaliitot laatimaan alueelleen ampumaratojen kehittämissuunni-

3.8 Erityiskohteet

telman, joka pitää sisällään arvion maakunnallisten ampumaurheilukeskusten ja muiden ampumaratojen
määrästä sekä niiden sijoitustarpeesta maakunnassa.
Puolustusvoimien toiminta Kymenlaakson alueella on paikoin laajentunut ja erityisesti puolustusvoimien

•

Huomioidaan Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun itään kasvamisen vaikutukset

•

Tuetaan Kimolan kanavan ja KymiRing-kokonaisuuden toteutumista.

•

Tarkistetaan entiseen Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan kuuluneen Vastilan mutkan maankäyttöratkaisut.

•

Vahvistetaan Vaalimaan rajanylityspaikan asemaa.

Maakunnan alueella on tehtaita, joiden toiminta muuttunut tai lakkautettu, joilla on ollut SEVESO-direktiivin

•

Huomioidaan tulvariskien hallintasuunnitelmat.

mukainen suuronnettomuusvaarallisen kohteen status.

•

Tarkistetaan ampumaratojen kaavaratkaisut

•

Tarkistetaan puolustusvoimien alueiden kaavaratkaisut

•

Huomioidaan melualueiden päivitys

•

Huomioidaan Seveso-alueiden päivitys

•

Kymin lentokentän maankäytön tarkastelu

toimintaan liittyvät meluselvitykset ovat tarkentuneet. Nämä tarkentuneet selvitykset ja aluevaraukset
huomioidaan kaavassa.

Kymin lentokentän asema on mahdollisesti muuttumassa, erityisesti mikäli Malmin lentokenttä lakkautetaan.
Tavoitteena on varautua Kymin kentän maankäytön muutospaineisiin.

Kaupungistuminen ja Helsingin metropolialueen kasvu luovat maankäytöllisiä paineita idän suuntaiselle kasvulle.
Nopea moottoritieyhteys E18 tien rakentumisen myötä tuo Kymenlaakson entistä lähemmäs pääkaupunkiseutua.
Uudenmaan maakuntaohjelmassa, Uusimaa-ohjelmassa, on tunnistettu Suomenlahden tulevaisuuskolmio, jonka
kärkinä ovat Helsinki, Tallinna ja Pietari sekä Kymenlaakso-ohjelman kanssa yhtenevästi pohjoinen kasvukäytävä.
Kimolan kanava on Kymijoen vesistössä oleva uittokanava, joka sijaitsee Iitin ja Kouvolan alueella. Seitsemän
kilometriä pitkä kanava yhdistää Kymijoen yläjuoksun Konniveden ja Pyhäjärven. Kanavan muutos sulkukanavaksi yhdistäisi Kymijoen matkailuliikenteelle aina Päijänteeseen asti. Kanavan toteuttaminen on jo huomioitu
vahvistetuissa maakuntakaavoissa, mutta sen matkailullista potentiaalia on tavoitteena korostaa.
KymiRing-elämyskeskus on suunnitteilla ja rakenteilla Iittiin. Kokonaisuus muodostuu ajokoulutuskeskuksesta,
kansainvälisesti luokitellusta moottoriurheiluradasta sekä näitä tukevista palveluista. KymiRing on jo huomioitu
jo vahvistetuissa maakuntakaavoissa. Keskus on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus ja kuuluu vuoden
2019 alusta lähtien Päijät-Hämeen suunnittelualueeseen, kuitenkin sen asema merkittävänä matkailua ja muita
elinkeinoja tukevana alueena on sijainniltaan Kymenlaaksolle merkittävä.
Vuoden 2010 Pyhtään kuntaan liitetiin entisen Itä-Uudenmaan maakunnasta ns. Vastilan mutka. Alueella on
voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu 15.2.2010. Alueen maankäyttöratkaisut tulee
tarkistaa ja kaavamerkinnät yhtenäistää muun Kymenlaakson alueen kanssa.
Vaalimaa on Suomen vilkkain rajanylityspaikka ja sen asema vahvistuu entisestään E18-tien moottoritieksi
rakentumisen kautta. Tavoitteena on tukea rajanylityspaikan toimivuutta ja siihen liittyviä elinkeinoja.
Kymijoen alaosa sekä Kotkan ja Haminan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä
valtakunnallisesti merkittäviksi tulva-alueiksi. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään alueille ehdotetut tulvariskien hallinnan
tavoitteet ja toimenpiteet.
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Sanastoa
Biotalous
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää
uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous
pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista
luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien
köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja
luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa
ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen
ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä
makea vesi. Ekosysteemipalveluja ovat luonnon
tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen
ja virkistysmahdollisuudet. Biotalouteen kuuluu
olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja
ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään
tehokkaasti.

Ekosysteemipalvelut
Ihminen ja yhteiskunta ovat riippuvaisia luonnonvaroista ja luonnon toiminnoista. Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen arvottamia luonnosta saatavia
aineettomia ja aineellisia hyötyjä. Niitä ovat mm.
ravinto, lääkeaineet, rakennustarvikkeet ja virkistysmahdollisuudet. Myös luonnontoiminta, kuten
ekologiset vuorovaikutukset pölyttäjien ja kasvien
välillä, pohjaveden puhdistuminen ja varastoituminen ja hengitysilman puhdistuminen, kuuluvat
ekosysteemipalveluihin.

Ekotehokkuus
Ekotehokkuus on toimintastrategia, jonka ytimenä on luonnonvarojen tuottavuuden lisääminen
hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohottamisessa.

INSPIRE-direktiivi

Kohdepalvelu, latauspalvelu
Rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon
kopioimisen käyttäjän tietovälineelle
kopioimisen käyttäjän tietovälineelle.

Metatietopalvelu
Palvelu, joka mahdollistaa resursseja kuvailevan
metatiedon tallentamisen sekä resurssien tiedon
etsimisen metatiedon perusteella. Paikkatiedon metatiedolla kuvattavia resursseja ovat
paikkatietoaineistot, paikkatietoaineisto-sarjat ja
paikkatietopalvelut.

Sininen kasvu
Pitkän aikavälin strategia, jolla tuetaan merialan
kasvua kokonaisuutena. Strategian mukaan meret
ja valtameret ovat tärkeitä Euroopan talouden
moottoreita, ja niihin liittyy huomattava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Sinisellä kasvulla edistetään EU:n yhdennetyn meripolitiikan puitteissa
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun
tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa
2014 Itämeren alueen kestävää sinistä kasvua
koskevan toimintaohjelman. Sen tavoitteena on:
• distää innovointia ja kestävää kehitystä
• Kehittää osaamista ja pätevyyksiä sekä
klustereita
• Hyödyntää nykyisiä yhteistyörakenteita ja 		
monialaista vuoropuhelua
• Tukea merihankkeiden rahoituksen saantia.

Paikkatiedoista koostuva tietoaineisto

Rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon
katselun.

Paikkatietoinfrastruktuuri

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat suuria globaaleja ongelmia. Ongelmiin
voidaan vaikuttaa siirtymällä kohti kiertotaloutta.
Siinä materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin,
että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät
kierrossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote on suunniteltu niin että
materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä.

Viheralueiden (mm. metsät, suot, suojelualueet,
virkistysalueet, puistot, perinnebiotoopit) ja
vesistöjen (joet, järvet, meri) muodostama verkosto. Sini-viherverkosto koostuu yhteyksistä ja
alueista, jotka mahdollistavat monien eliölajien ja
lajiryhmien, kuten nisäkkäiden, lintujen, sammakkoeläinten, matelijoiden, kalojen ja hyönteisten
liikkumisen ja leviämisen alueiden välillä.

Sini-viheryhteys
Sini-viheryhteys tarkoittaa vesireittejä ja
viheralueita, jotka toimivat virkistysyhteyksinä,
ekologisina yhteyksinä tai osana ihmisten virkistysmahdollisuuksien ja kulkureittien kokonaisuutta ja eliölajien elinpiirien kokonaisuuksia.
Yhteyksiä voivat olla viheralueita yhdistävät
rakenteet, kuten joet, järvet, kanavat, ojat ja
virkistysreitit, valtateiden vihersillat, ekologisina
yhteyksinä toimivat metsäalueet, metsäsaarekkeet.

Tietomalli
Malli, joka kuvaa tietoa ja tietojen välisiä suhteita.

Paikkatieto

Karttakuvapalvelu, katselupalvelu

Kiertotalous

Sini-viherverkosto

Menetelmä, jonka avulla kohdennetaan asukkaiden kokemuksellista tietoa paikkaan.

Tieto kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan (tavallisimmin tarkoitetaan dataa, mutta
myös informaatiota)

Palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen. Kts. myös paikkatietopalvelu.

Palvelu, joka tarjotaan sovelluksen avulla tietokoneverkon kautta muiden sovellusten saataville.

Osallistava paikkatietomenetelmä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2007/2/EY, jossa säädetään paikkatietoinfrastruktuurista (INSPIRE, infrastructure for spatial
information).

Karttapalvelu

Rajapintapalvelu

Paikkatietoaineisto

Rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista,
aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista
sekä tiedon luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä
koskevista sopimuksista sekä koordinointi- ja
seurantamekanismeista.

Paikkatietopalvelu
Palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen.

Rajapinta
Sovittu käytäntö tai liittymäpinta, jonka kautta on
mahdollista siirtää tietoja laitteiden tai sovellusten välillä tai sovelluksen ja käyttäjän välillä.
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Ulkoasu ja taitto: Tandem Graphics 2017.
Kuvat: Kymenlaakson kuvapankki, Kymenlaakson Liitto, Tuuli Koivisto
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