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1. Taustaa
Geodiversiteetti on osa luonnon monimuotoisuutta yhdessä biodiversiteetin kanssa. Geodiversiteetillä tarkoitetaan geologisen luonnon monimuotoisuutta tai kallioperän, maaperän, maanpinnan
muotojen ja niihin liittyvien prosessien sisäistä ja ulkoista vaihtelua, joka vaikuttaa luontoon ja maisemaan myös laajemmalla alueella (SKGK, 2017). Paitsi luonnon biodiversiteetti myös ihminen on riippuvainen geodiversiteetin tarjoamista ekosysteemipalveluista mm. rakennusaineet, energianlähteet,
viljelyyn soveltuva maaperä ja puhdas juomavesi. Geologisiin muodostumiin liittyy usein myös virkistys- ja harrastustoimintaan liittyviä arvoja sekä arkeologisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja (Ympäristö.fi, 2017). Luonnon monimuotoisuutta tulisikin tarkastella sekä biologisista että geologisista lähtökohdista.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 – tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhtenä tavoitteena on, että maakunnan viherverkosto on toimiva ja alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan
samalla edellytykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle. Maakuntakaavassa pyritään tunnistamaan
luonnon arvovyöhykkeet sekä selvittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet.
Tässä selvityksessä esitetään Kymenlaakson geodiversiteettiin liittyvät valtakunnalliset ja alueelliset
inventointitulokset ja ehdotukset. Lisäksi tunnistetaan näiden tutkimusten ja selvitysten ulkopuolelle
jääneitä maakunnallisesti merkittäviä geodiversiteetin arvokohteita.

Kuva 1. Harjukuoppa Halisenrompuilla Selänpäässä. Kuva: Risto Hamari.
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2. Arvokkaat harju- ja moreenimuodostumat
Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma
Kymenlaakson arvokkaat harjumuodostumat on tunnistettu valtakunnallisessa harjujensuojeluohjelmassa (Valtioneuvoston periaatepäätös 3.5.1984) sekä Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen -projektin (POSKI) yhteydessä (Keskitalo (toim.), 2004). Molemmat selvitykset pohjautuvat Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisuun Kymenlaakson harjuluonto (Kontturi ja Lyytikäinen, 1985). Arvokkaat harjukohteet ovat maisemallisesti, geologisesti ja luonnonmaantieteellisesti
merkittäviä. Harjumuodostumilla on usein myös pohjavesivaroihin, biologiaan, virkistyskäyttöön tai
kulttuurihistoriaan liittyviä arvoja. Harjujensuojeluohjelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja sitä toteutetaan pääasiassa maa-ainestenottoa säätelemällä. POSKI-projekti
osoittaa kiviaineisten ottoon parhaiten soveltuvat alueet sekä tärkeät vedenhankintaan soveltuvat
pohjavesialueet ja geodiversiteetin arvoalueet. Selvityksen ehdotus ei ole viranomaisia tai maanomistajia oikeudellisesti sitova. Lopullinen päätöksenteko maa-aineksenotosta kuuluu kuntien maa-aineslupaviranomaisille. Tässä selvityksessä huomioidut vähintään maakunnallisesti arvokkaat kohteet sijaitsevat joko Salpausselkien I ja II alueella tai Kymenlaakson saaristossa Suomenlahdella (Kuva 2).
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Kymenlaakson arvokkaat moreenimuodostumat on tunnistettu valtakunnallisesti arvokkaista moreenimuodostumista tehdyssä selvityksessä. Muodostumat on arvotettu maa-aineslain ympäristökriteerien perusteella, joissa on otettu huomioon erityisesti geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot.
Muodostumat ovat pääosin moreenista koostuvia kumpuja ja selänteitä, ja ne jaetaan selännemäisiin
drumliineihin, kumpumoreeneihin sekä reunamoreeneihin. Selvitys ei ole suojeluohjelma, eikä sillä
ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Kymenlaaksossa arvokkaat moreenimuodostumat edustavat reuna- ja kumpumoreeneja ja sijaitsevat pääosin Salpausselkien I ja II alueilla (Kuva 2).
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat edustavat luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Ne muodostavat merkittäviä
geomorfologisia muotoja, joilla on luonnon- ja maisemansuojelullista, opetuksellista sekä virkistys- ja
ulkoilukäyttöön liittyvää yleistä merkitystä. Ne ovat syntyneet mannerjäätikön reunan perääntymisen
jälkeen vaihtelevissa ympäristöissä erilaisten prosessien tuloksena. Kymenlaaksossa sijaitsee kaksi
valtakunnallisesti arvokasta tuuli- tai rantakerrostumaa Multamäki ja Hyypiänhiekka (Kuva 2).
Multamäki on Kouvolassa I ja II Salpausselän välisellä alueella oleva lähes kuusi kilometriä
pitkä harjuselänne, jonka itä- ja länsisivulla on 150-200 metriä pitkät Baltian jääjärven loppuvaihetta (B III) edustavat rantatörmät (Kuva 2 ja 8).
Hyypiänhiekat on Virolahdella Suomenlahden rantahietikolla oleva noin 0,5-2 metriin kohoavat noin 20-30 metriä rannasta sijaitsevat rannikkodyynien alue (Kuva 2).
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Kuva 2. Kymenlaakson arvokkaat harju-, moreenimuodostuma sekä tuuli- ja rantakerrostuma-alueet. Lähteet: SYKE, KaakkoisSuomen ELY-keskus, Maanmittauslaitos.
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3. Muut maakunnallisesti merkittävät harju- ja moreenimuodostumat
Aiemmin mainituissa selvityksissä tunnistettujen kohteiden lisäksi tässä selvityksessä osoitetaan yhteensä kuusi maakunnallisesti merkittävää harjusaarta, DeGeer-moreenien sekä harjukuoppien aluetta (Kuva 4). Lisäksi Kymenlaaksossa sijaitsee useita näyttäviä rantamuodostumia. Saaristossa on
erityisesti pirunpeltoja ja Hammassyrjänmäellä Kouvolassa maakunnan ylin ranta (Kuva 4).
Näiden muiden maakunnallisesti merkittävien harju- ja moreenimuodostumien tunnistaminen perustuu FL Risto Hamarin suorittamiin maastohavaintoihin alueilta sekä alueiden rajaamiseen kartalta
paikkatietomenetelmien avulla yhdessä Kymenlaakson Liiton asiantuntijan kanssa. Harjusaarten ja
DeGeer-moreeni- sekä harjukuoppa-alueiden rajaamiseen kartalta käytettiin ilmakuvien ja peruskartan lisäksi vinovalovarjosterasteria, joka on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto.

Kuva 3. Ruuhastenonsi Vuolenkoskella, Iitissä. Harjukuoppien alueet ovat selkeästi maastossa erottuvia alueita ja ovatkin
saaneet paikallisissa sanastoissa omia nimityksiään, jotka ovat päätyneet virallisiksi nimiksi alueista. Vuolenkoskella harjukuoppia kutsutaan sanalla onsi, kun taas Selänpäässä harjukuopat on nimetty rompuiksi. Tuohikotissa taas puhutaan ihan
vaan kuopista. Valokuva: Risto Hamari.
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Kuva 4. Muut maakunnallisesti merkittävät harju- ja moreenimuodostumat. Numeroitujen merkittävien harjukuoppien alueiden, harjusaaren sekä DeGeer-moreenien alueet on kuvattu sivuilla 8-12. Lähde: Maanmittauslaitos.

7

Kymenlaakson geodiversiteetin arvokohteet -selvitys

Harjukuopat
Valtakunnallisten ja alueellisten inventointien lisäksi on tunnistettu neljä maakunnallisesti merkittävää harjukuoppien eli suppien aluetta. Suurin osa Kymenlaakson harjukuopista sijaitsee II Salpausselällä, kuten tässä selvityksessä kuvatut Hunkerin- ja Halisenromput Selänpäässä, Kuutsinkuopat ja
Kuoppakangas Tuohikotissa sekä Vorononsi ja Ruuhastenonsi Vuolenkoskella. Varsinaisella harjualueella niitä on vain muutamia, joista yksi on tässä selvityksessä kuvattu Sopenharju. Harjukuopat ovat
syntyneet jäätikön vetäytymisen aikaan mahdollisesti jäätikköjokitulvan muodostamina, kun jäätiköstä irronneet jättimäiset jäälohkareet ovat hautautuneet irtonaiseen mineraalimaahan. Jäämassojen vetäydyttyä ja ilmaston lämmetessä jäälohkareet ovat sulaneet ja jättäneet jälkeensä suppilomaisia tai pitkulaisia kuoppia. Harjualueilla supat esiintyvät usein yksittäisinä kuoppina (esim. Sihviläsuo
Iitissä) tai pieninä kuopparyhminä, mutta harjukuoppa-alueilla supat esiintyvät laajempina kokonaisuuksina, joissa on useita eri kokoisia ja muotoisia suppia.
1. Selänpään harjukuopat, Kouvola

Kuva 5. Selänpään delta-alueen pohjoisosassa aivan Vuohijärven eteläpuolella sijaitsevat Hunkerinromput (kuvassa
oikealla) ja Halisenromput (kuvassa vasemmalla). Maasto Selänpään romppujen alueella on hyvin vaihtelevaa ja erityisesti ulkoilijoiden suosiossa. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos. Valokuvat: Risto Hamari.
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2. Tuohikotin harjukuopat, Kouvola

Kuva 6. Tuohikotissa sijaitsee vaatimattomampi, mutta selkeä suppa-alue Kuutsinkuopat (kuvassa vasemmalla) sekä
hieman laajempi harjukuoppien alue Kuoppakangas (kuvassa oikealla). Kuutsinkuoppien alueella on muutama pienehkö suppasarja aivan tien varressa ja yksi suurempi suppa, joka pohjaosassa on rämesuo. Suppa-alueella kasvaa
havumetsää, joka osittain kätkee suppamaiseman. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos. Valokuvat:
Risto Hamari.

3. Vuolenkosken harjukuopat, Iitti

Kuva 7. Vuolenkoskella sijaitsee harjukuoppien rypäs, joista suurin eteläisimpänä sijaitseva suppa on nimeltään Vorononsi, ja sen pohjoispuolella sijaitseva supparypäs on nimeltään Ruuhastenonsi. Suurin osa alueen painanteista on
alle 10 metrin syvyisiä ja sijaitsevat sulkeutuneessa metsämaastossa, jossa supan pohjallakin kasvaa puustoa. Suppien
määrä tällä alueella on edustava, mutta supat ovat kooltaan pienehköjä. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos. Valokuvat: Risto Hamari.
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4. Sopenharjun harjukuopat, Multamäki Kouvola

Kuva 8. Multamäellä Kouvolassa sijaitseva Sopenharju on siitä poikkeuksellinen alue, että pienellä alueella on useita harjukuoppia. Valokuvassa oikealla suuren harjukuopan rinnettä. Samassa kohteessa sijaitsee myös kuvassa oranssilla rajatut
valtakunnallisesti arvokkaat rantamuodostumat (valokuvassa vasemmalla). Lähteet: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos. Valokuvat: Risto Hamari.
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Harjusaaret
Kymenlaakson mereisessä saaristossa esiintyy useita arvokkaita harjusaaria, joista valtaosa on tunnistettu valtakunnallisissa sekä alueellisissa inventoinneissa. Tässä selvityksessä on tunnistettu yksi inventointien ulkopuolelle jäänyt merkittävä harjusaari. Tämä Vanhankylänmaan harjusaari sijaitsee
Kotkan saaristossa Haapasaaresta n. 2 km länteen. Harjusaaret koostuvat jääkauden kuljettamasta ja
kasaamasta, raekooltaan lajittuneesta maa-aineksesta.
5. Vanhakylänmaan harjusaari, Kotka

Kuva 9. Vanhakylänmaan harjusaari sijaitsee Kotkan saaristossa Vanhakylänmaan Hautuumaanlahden ja Takarivin välisellä
alueella saaren keskiosan länsipuolella. Harjusaari on maisemaltaan ja kasvillisuudeltaan edustava. Alueella kasvaa Kymenlaaksosta jo muuten hävinnyt meriotakilokki (valokuvassa). Pyörölahden pohjukassa on pienialainen dyynimaisema. Kulttuurihistoriallista arvoa alueelle lisää saarelaisten yhä käytössä oleva hautausmaa. Lähteet: Maanmittauslaitos. Valokuvat:
Risto Hamari.
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Moreenimuodostumat
Pohjois-Jaalan alueella noin Raajärven, Aurantolan ja Siikavan väliin jäävällä alueelta on tunnistettu
maakunnallisesti merkittävä DeGeer-moreenimuodostuma. DeGeer-moreenit ovat jään virtaussuuntaan nähden kohtisuoraan muodostuneita moreeniselänteiden parvia. Nykykäsityksen mukaan moreeniselänteet ovat syntyneet jään alla jään reunan suuntaisesti osoittaen jään reunan vetäytymisvaiheita. Kymenlaaksossa tihein ja edustavin keskittymä on Pohjois-Jaalassa, ja sitä voidaan pitää maakunnan tärkeimpänä moreenivallien vyöhykkeenä.
6. Pohjois-Jaalan DeGeer-moreeni, Kouvola

Kuva 10. Pohjois-Jaalan laaja DeGeer-moreenikenttä. Alueella kulkee useita kymmeniä Itä-länsisuuntaisia 1-10 metriä
korkeita reunamoreenivalleja (valokuvassa), jotka ovat selkeästi havaittavissa kuvan vinovalovarjostetusta korkeusmallista. Moreenivallit ovat kasvullista metsämaata, joten maastossa ne erottuvat vasta kohteen välittömässä läheisyydessä. Lähteet: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos. Valokuvat: Risto Hamari.
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Rantakerrostumat
Valtakunnallisesti arvokkaiden rantakerrostumien lisäksi Kymenlaaksossa on useita maakunnallisesti
merkittäviä rantakerrostumia erityisesti mereisessä saaristossa mm. Mustaviiri, Äljy, Mustamaa ja
Ulko-Tammio, joissa esiintyy erityisesti pirunpeltoja eli huuhtoutuneita rantakivikoita. Mantereen
puolelta löytyy myös muutamia merkittäviä rantakerrostumia mm. Hammassyrjänmäki, joka edustaa
maakuntamme korkeinta nk. ylintä rantaa Baltian jääjärven alkuvaiheilta.
Maakunnallisesti merkittäviä rantakerrostumia

Kuva 11. Esimerkkejä Kymenlaakson
merkittävistä rantamuodostumista:
Ylhäällä pirunpeltoa Kuusenkarilla,
Kotkassa. Vasemmalla Baltian jääjärven alkuvaiheen muinaisrantaa Hammassyrjänmäellä, Kouvolassa. Valokuvat: Risto Hamari
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4. Arvokalliot ja kivikot
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
Kymenlaakson kallioperä koostuu pääosin rapakivigraniitista sekä Kymenlaakson pohjoisosien metamorfoituneesta vanhemmasta peruskalliosta, jota luonnehtii erilaiset gneissit ja syväkivet (Hamari et
al. 1992). Kymenlaakson valtakunnallisesti tai muutoin huomattavasi luonnonsuojelullisesti merkittävät kallioalueet on tutkittu osana ympäristöministeriön valtakunnallista arvokkaiden kallioalueiden
inventointihanketta sekä pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -projektia. Molemmat kartoitukset perustuvat Hamari et al. (1992) luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Kymen läänissä -tutkimukseen, jossa Kymenlaakson kallioalueet on arvioitu geologis-morfologisin, biologis-ekologisin ja maisemallisin perustein. Lisäksi alueiden arvoa on
täydennetty alueiden luonnontilaisuuden, ympäröivän luonnon arvojen sekä suojelualueiden, kulttuurihistoriallisten arvojen ja arkeologisen merkityksen ja moninaiskäytön perusteella. Kallion kiviaineksen ottamista sääntele maa-aineslaki. Inventointien tuloksia voidaan hyödyntää maa-aineksenoton lupamenettelyssä sekä alueiden maankäytön suunnittelussa. Inventointien tulokset eivät ole
viranomaisia tai maanomistajia oikeudellisesti sitova. Lopullinen päätöksenteko maa-aineksenotosta
kuuluu kuntien maa-aineslupaviranomaisille. Inventointien perusteella Kymenlaaksosta nousee esiin
neljä erityisen edustavaa ja kallioekosysteemin kannalta merkittävää seutua: Kimolan kanavan ympäristö Iitissä, Repoveden alue Kouvolassa, koko Kymenlaakson merellinen rannikko sekä Kannusjärven
seutu Haminassa.
Kallioperän geologiset pienkohteet
Geologian tutkimuskeskus on inventoinut kallioperän pienkohteita, kuten harvinaisia kivilajiesiintymiä, kallioperän ikäkausien tyyppiesiintymiä sekä erikoisia muodostumia kuten jyrkänteet, luolat, hiidenkirnut, silokalliot ja rapautumat. Geologiset pienkohteet ovat paitsi arvokkaita geologisen tutkimuksen ja opetuksen kannalta myös maiseman ja kulttuurihistorian kannalta. Kymenlaakson geologiset pienkohteet on esitetty osana Kymen läänin kallioperän suojelu- ja opetuskohteita julkaisua (Kananoja, 1997) ja julkaistu paikkatietoaineistona vuonna 2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2014).
Kuvassa 12 geologisista pienkohteista esitetään vähintään maakunnallisesti arvokkaat kohteet.
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
Valtakunnallisen kivikkotyyppien inventoinnin (2016) tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva Suomen kivikkojen geologisista, maisemallista ja biologisista arvoista sekä arvottaa maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti arvokkaat kivikot. Inventoinnissa on myös huomioitu metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät kivikkoiset ja louhikkoiset elinympäristöt. Inventoinnin tulosta voidaan
käyttää maa-aineslain edellyttämään lupaharkintaan ja muuhun maankäytön suunnitteluun.
Kivikot ovat geologisia muodostumia, joita on syntynyt geologisten prosessien seurauksena. Kymenlaakson valtakunnallisesti arvokkaat kivikot (Kuva 12) edustavat rakoilun ja pakkasrapautumisen synnyttämiä jyrkänteiden taluksia eli vyörykivikeiloja sekä aallokon synnyttämiä muinaisia rantakivikoita.
Osittain suojeltu Tiilikallion muinaisrantakivikko (A) sijaitsee Sydänkylässä Virolahdella. Kivikko edustaa Ancylusjärvivaiheen lopussa aallokon huuhtomaa ja pyöristämää rantakivikkoa. Lahnavuoren talus (B) sijaitsee Hartolan kylässä Jaalassa Lahnajärven itärannalla. Massiivinen, melko jyrkkärinteinen
talusmuodostuma on jäkälöitymisen perusteella melko nuori vyörykivikeila, jota Yoldianmeren ylim-
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män tason rantavoimat ovat mahdollisesti hieman päässeet huuhtomaan. Kaisavuoren talus (C) sijaitsee Voikoskella Vuohijärven rannalla. Kohtalaisesti kehittynyt talusmuodostuma sijoittuu Yoldianmeren ylimmän tason alapuolelle, joten rantavoivat ovat mahdollisesti huuhtoneet sitä, jos talus on
muodostunut heti jäästä vapauduttuaan. Murjanvuoren talus (D) Repoveden länsirannalla Voikoskella on heikosti kehittynyt röykkiömäinen talusmuodostuma. Lohkareiden lohkeamiskohdat ovat
helposti havaittavissa kalliojyrkänteessä.

Kuva 12. Kymenlaakson valtakunnallisesti arvokkaat kivikot (A-D) ja kallioalueet sekä vähintään maakunnallisesti arvokkaat
geologiset pienkohteet. Lähteet: SYKE, Maanmittauslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
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5. Muut maakunnallisesti merkittävät kallioalueet
Vaikka suurin osa Kymenlaaksosta on rapakiveä, on rapakivialue muodoltaan ja yksityiskohdiltaan
hyvin vaihtelevaa. Päätyyppien, viborgiitin ja pyterliitin, ohella on eri osissa maakuntaa poikkeavia
rapakivimuotoja. Laajin näistä on Iitin-Jaalan rapakivimuodostuma. Pienempiä rapakiven erikoismuodostumia on Äljyn ja Lanskerin saarilla Kymenlaakson mereisessä saaristossa.

Kuva 13. Muut maakunnallisesti merkittävät kallioalueet (1-3). Lähde: Maanmittauslaitos
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1. Jaala-Iitti rapakivialue, Kouvola ja Iitti

Kuva 14. Iitin-Jaalan rapakiven erikoismuodostuma on syntynyt emäksisen ja happaman laavan sekoittuessa ja eroaa
siten perinteisen happaman rapakiviaineksen koostumuksesta kemiallisesti. Ero näkyy myös värierona punaruskeaan
rapakiveen verrattuna. Rapakiveä on louhittu alueella Jaalan Ilvesvuoresta, jossa kiven rakenne on hyvin näkyvissä
(valokuvassa). Lähde: Maanmittauslaitos. Valokuvat: Risto Hamari.
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2. Äljyn rapakivialue, Kotka

Kuva 15. Äljyn saaren pohjoisosassa on halkaisijaltaan metrin suuruinen ”piippu”. Sen synty liittyy rapakiven muodostumiseen ja erottuu ainoastaan kivilajin rakenteesta jääkauden hiottua kalliopinnan tasaiseksi. Kohde sijaitsee Äljyn saaren pohjoisrannalla ja saaren arvoa geologisena kohteena lisäävät upeat pirunpellot eli muinaiset rantakivikot saaren
keskiosassa. Lähde: Maanmittauslaitos.

3. Lanskerin rapakivialue, Hamina

Kuva 16. Lanskerin saaren alueella on metrin mittainen rako, joka on täyttynyt sulalla lasimaisella massalla. Se eroaa
selvästi väriltään ja rakeisuudeltaan muusta ympäröivästä rapakivestä. Muodostuma edustaa rapakiven syntyvaiheissa
vallinneita olosuhteita. Muodostuma jatkuu itärannan maa-alueelta syvälle mereen. Lähteet: Maanmittauslaitos.

18

Kymenlaakson geodiversiteetin arvokohteet -selvitys

6. Geodiversiteetin arvokohteet ja maakuntakaava
Suomessa geologisten muodostuminen suojelu perustuu pääasiassa luonnonsuojelulakiin ja maa-aineslakiin (SYKE, 2017). Pienialaisia geologisia esiintymiä on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla
luonnonmuistomerkkeinä. Geologisia arvoja suojellaan pääasiassa maa-aineslain keinoin. Maa-aineslain 3 §:n mukaan maa-ainesten otosta ei saa aiheutua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa taikka tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Lisäksi on katsottava,
ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lisäksi ympäristöhallinto on laatinut yhdessä alan asiantuntijalaitosten
kanssa inventointeja ja arvotuksia geologisista muodostumista geologisen monimuotoisuuden selvittämiseksi ja turvaamiseksi. Kymenlaaksoa koskevat selvitykset ja inventoinnit käytiin läpi tämän selvityksen kappaleissa 2 Arvokkaat harju ja moreenimuodostumat sekä 4 Arvokalliot ja kivikot.
Maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
mm. maa-ainesvarojen kestävään käyttöön sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimiseen (Ympäristöministeriö, 2002). Sisältövaatimus edellyttää, että maakuntakaavassa osoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla sellaiset kiviainesesiintymien alueet, joilla on valtakunnallisesta, maakunnallisesta tai
seudullisesta näkökulmasta arvioituna maa-aineslain 3 §:n mukaisia ominaisuuksia ja niistä maa-ainesten otolle aiheutuvia rajoituksia. Valtioneuvoston 3.5.1984 hyväksymän valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaiset sekä maakunnallisilla tai seudullisilla perusteilla säilyttämisen arvoisiksi
luokitellut harjualueet on osoitettava maakuntakaavassa. Sama koskee valtakunnallisissa inventoinneissa arvokkaiksi luokiteltuja kallio-, moreeni- ja dyynialueita sekä rantamuodostumia. Luonnonsuojelun kannalta arvokkaita ja yleensä kiviainesten oton ulkopuolelle rajattavia esiintymäalueita sisältyy
myös useisiin luonnonsuojelulain mukaisiin suojelualueisiin. Kiviainesten oton ulkopuolelle tulisi
myös rajata sellaiset harju- ja kallioalueet, jotka ovat LSL 4 ja 6 lukujen mukaisia luontotyyppien ja
eliölajien säilyttämiseksi määriteltyjä alueita.
Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset oppaan (Ympäristöministeriön MRL 2000 -sarjan opas 10)
mukaan geologisia kohteita voidaan osoittaa maakuntakaavassa taulukossa 1 esitetyin merkinnöin ja
ohjein.
Taulukko 1. Geologisten kohteiden osoittaminen maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö, 2003)
Merkintä
Arvokas harjualue tai muu
geologinen muodostuma
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY)
Maa-ainestenottoalue (EO)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo)

Ohje
Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti arvokkaita harju- ja kallioalueita ja muita
vastaavia geologisia muodostumia
Merkintää käytetään sellaisten maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden osoittamiseen,
joilla erityisiin kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää huomiota.
Merkintään voidaan liittää kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tällaisia kaavamääräyksiä voidaan antaa esim. harjualueille liittyen maa-ainesten ottoaluetta ympäröivän harjumaiseman ja harjun geologisten ominaispiirteiden sekä
pohjaveden suojelun huomioonottamiseen, turvealueilla pintavedensuojelun huomioonottamiseen sekä maa-ainesten oton ajoittamiseen ja ottoalueen myöhempään käyttöön.
Merkinnällä osoitetaan esim. lajirikkaita tai ekologisten yhteyksien kannalta merkittäviä
laaja-alaisia luontoalueita. Merkintää luo voidaan käyttää myös kohdemerkinnän indeksinä, jolloin merkinnän selityksestä tai määräyksestä tulee selvästi käydä ilmi kohteen
suojelun tarkoitettu toteuttamistapa.
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Kymenlaakson voimassa olevissa maakuntakaavoissa geologisesti merkittävät kohteet on huomioitu
liitteen 1 taulukossa 1 esitetyin merkinnöin ja suunnittelumääräyksin (Kuva 18). Geologisesti merkittäviä kohteita sisältyy myös liitteen 1 taulukossa 2 esitettyihin merkintöihin. Geologisesti merkittävillä alueilla esiintyy lisäksi liitteen 1 taulukossa 3 esitettyjä merkintöjä.
Valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman sekä POSKI-inventoinnin valtakunnallisesti arvokkaat Kymenlaaksossa sijaitsevat kohteet ovat kaikki merkitty Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa joko arvokkaana geologisena alueena (ge) tai Natura 2000 -verkostoon (nat) kuuluvana alueena. POSKI-inventoinnin osoittamat maakunnalliset kohteet sijoittuvat pääosin näiden kaavamerkintöjen alueille, mutta osittain näillä alueilla on myös kaavamerkintöjä V, MY sekä A/s ja Iitissä lisäksi
kaavamerkintöjä TP, A sekä M. Valtakunnallisesti arvokkaista moreenimuodostumista valtaosa on
merkitty arvokkaana geologisena alueena (ge). Lisäksi Käyräkoivunvuoret Iitissä on uusi kohde, jota ei
ole huomioitu voimassa olevissa maakuntakaavoissa. Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet ovat
merkitty pääosin arvokkaana geologisena alueena (ge), Natura 2000 -verkostoon kuuluvana alueena
(nat) tai luonnonsuojelualueena (SL). Yksittäisiä tai osia kallioalueista on myös merkitty kaavamerkinnöillä MY, M, A/s sekä V. Lisäksi Iitissä Läpiänjärven rotkolaakso on osittain maa-aineksenottoalueella
(EOm). Tässä esitetyt kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset on esitetty liitteen 1 taulukossa 2.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisujen osalta tulisi tarkentaa arvokkaiden geologisten alueiden (ge) rajauksia erityisesti valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien
osalta, joiden kohdalla voimassaolevissa maakuntakaavamerkinnöissä on mahdollisesti koordinaattijärjestelmämuunnoksista johtuvaa epätarkkuutta.
Kymenlaakson maakuntakaavassa, kauppa ja merialue (2014) on käsitelty arvokkaat vedenalaiset
geologiset muodostumat. Merkinnällä vaalitaan vedenalaista geodiversiteettiä Kymenlaakson merialueella. Arvokkaita vedenalaisia muodostumia ovat erityisesti merkittävät laajat vedenalaiset harjujaksot, hiekkasärkät sekä harjusaarten vedenalaiset jatkeet, jotka ovat myös luontodirektiivissä määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi. Vahvistettujen kaavamerkintöjen lisäksi Suomen
talousvyöhykkeellä Haapasaaren eteläpuolella sijaitsee yksi itäisen Suomenlahden syvimpiä syvänteitä, yli 90 metriä syvä Paskamonttu, jonka vähähappiset tai jopa hapettomat olosuhteen luovat ainutlaatuisen kerrostumisympäristön sekä elinympäristön näihin olosuhteisiin soveltuvalle eliöstölle
(Kuva 17 ja 18). Suomen talousvyöhykkeellä sijaitsevat arvokohteet käsitellään merialuesuunnitelmassa, jonka Kymenlaakso Liitto laatii yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa vuoden 2021 maaliskuuhun mennessä.
Kuva 17. Paskamontun syvänne Haapasaaren eteläpuolella.
Syvyys yli 90 metriä.
Yksi itäisen Suomenlahden syvimpiä kohteita. Kuva: Geologian tutkimuskeskus.
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Kuva 18. Kymenlaakson voimassaolevien maakuntakaavojen arvokas geologinen muodostuma sekä arvokas vedenalainen
geologinen muodostuma kehittämisperiaatemerkinnät. Lisäksi kuvassa Suomen talousvyöhykkeelle ulottuvat vahvistamattomat arvokas vedenalainen geologinen muodostuma -merkinnät. Lähteet: Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

21

Kymenlaakson geodiversiteetin arvokohteet -selvitys

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 huomioitavat kohteet
Tässä kappaleessa käydään läpi Kymenlaakson geodiversiteetin kannalta merkittäviä kohteita, joita ei
ole käsitelty voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Valtakunnallisista inventoinneista käsitellään valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat, valtakunnallisesti arvokkaat kivikot sekä geologiset pienkohteet. Lisäksi käydään läpi tässä selvityksessä osoitetut muut merkittävät harju- ja moreenimuodostumat sekä muut merkittävät kallioalueet.
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat -selvitys on ilmestynyt vuonna 2011 eikä ole
käsitelty Kymenlaakson voimassa olevissa maakuntakaavoissa. Kymenlaaksossa on kaksi valtakunnallisesti arvokasta tuuli- tai rantakerrostumaa: Multamäen (1) rantakerrostuma Kouvolassa sekä Hyypiänhiekkojen (2) tuulikerrostuma Haminassa. Kouvolan Multamäen rantakerrostuma sijoittuu voimassaolevan maakuntakaavan maa-aineksenottoalueelle (EOm) ja Haminan Hyypiänhiekat maakuntakaavan valkoiselle alueelle (Kuva 19).
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat huomioon niiden geologisten arvojen turvaamiseksi maakuntakaavoituksen keinoin.
1

2

Kuva 19. Valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien, Kouvolan Multamäki (1) ja Haminan Hyypiänhiekat (2),
sijoittuminen suhteessa Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Lähteet: Kymenlaakson Liitto, SYKE.

Tässä selvityksessä osoitetuista Kymenlaakson muista merkittävistä harju- ja moreenimuodostumista
Tuohikotin (1), Selänpään (4) ja Iitin (2) harjukuopat sijaitsevat Kouvolassa II Salpausselällä (Kuva 19).
Kymenlaakson voimassaolevien kaavamerkintöjen suhteen nämä harjukuopat sijoittuvat pääosin arvokkaille geologisille alueille (ge) tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle. Lisäksi kaikki alueet
sijoittuvat pohjavesialueille (pv) ja Selänpään harjukuopat myös yhdyskuntateknisen huollon vedenotto- ja imeytysalueiksi (ET) merkityille alueille. Sopenharjun harjukuopat (5) sijaitsevat Kouvolassa
Valkealan pohjoispuolella yhdessä Multamäen valtakunnallisesti arvokkaiden rantakerrostumien
kanssa (Kuva 20). Voimassaolevissa maakuntakaavoissa alue on merkitty kaavamerkinnällä maa-aineksenottoalue (EOm) sekä pohjavesialueena (pv). Kotkan saaristossa sijaitseva Vanhakylänmaan
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harjusaari (3) sijoittuu voimassaolevien maakuntakaavojen kaavamerkintöjen Puolustusvoimien alue,
jolla toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu (EP/S) sekä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeälle alueelle (luo-v) (Kuva 20).
1

2

4

3

5

Kuva 20. Muiden maakunnallisesti merkittävien harju- ja moreenimuodostumien sijoittuminen suhteessa Kymenlaakson
voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Kuvassa Tuohikotin harjukuopat (1), Iitin harjukuopat (2), Vanhakylänmaan
harjusaari (3), Selänpään harjukuopat (4) ja Sopenharjun harjukuopat (5). Lähteet: Kymenlaakson Liitto.

Pohjois-Jaalassa sijaitseva DeGeer-moreenikenttä on melko laaja alue ja valtaosa siitä sijoittuu Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen valkoiselle alueelle (Kuva 21). Alueella olevia voimassaolevia kaavamerkintöjä ovat arvokas geologinen alue (ge), matkailukohde (rm), turpeen- (EOt)
sekä maa-aineksenottoalueet (EOm) sekä ylimaakunnallinen patikointireitti (pa).
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Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä huomioida tässä selvityksessä
esitetyt muut merkittävien harju- ja moreenimuodostumat sekä välttää geologisten arvojen kanssa
ristiriitaisten kaavamerkintöjen ja -määräysten sijoittamista alueille. Lisäksi alueilla joilla jo on geologisia arvoja säilyttämisen kanssa ristiriitaisia kaavamerkintöjä tulisi selvittää mahdollisuuksia turvata alueen geologinen monimuotoisuus maakuntakaavoituksen keinoin. Pohjois-Jaalan DeGeermoreenikentän osalta olisi hyvä selvittää tarvetta lisäselvityksille alueen geologisten arvojen säilyttämiseksi.

Kuva 21. Pohjois-Jaalan DeGeer-moreenikentän sijoittuminen suhteessa Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Lähteet: Kymenlaakson Liitto.

Valtakunnallisesti arvokkaita kivikoita ei ole käsitelty Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Kymenlaakson alueella sijaitsee neljä valtakunnallisesti arvokasta kivikkoa Kaisavuori (1), Lahnavuori (4) ja Murjanvuori (2) Kouvolan pohjoisosissa sekä Tiilikallio (3) Haminassa (Kuva 22).
Kaisavuori (1) ja Murjanvuori (2) sijaitsevat Repoveden ja Vuohijärven välisellä alueella. Kaisavuoren
talusmuodostuma (1) sijaitsee Kymenlaakson voimassaolevien kaavamerkintöjen MU-alueella eli
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja Murjanvuoren (2) talusmuodostuma sijaitsee voimassaolevien maakuntakaavojen valkoisella alueella. Lahnavuoren talusmuodostuma (4) sijaitsee Vuohijärven länsipuolella Ison Lahnajärven rannalla ja sijoittuu voimassaolevien
maakuntakaavamerkintöjen arvokkaalle geologiselle alueelle (ge). Lisäksi alueen läpi kulkee viheryhteystarvemerkintä (vyt). Tiilikallion muinaisranta (3) Virolahden Sydänkylässä on merkitty voimassaolevissa maakuntakaavoissa kaavamerkinnällä suojelukohde (s) (Kuva 22).
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Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä vähintään säilyttää kaavamerkinnät, jotka tukevat valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden geologisten arvojen turvaamista.
Lisäksi olisi hyvä selvittää mahdollisuuksia turvata muiden valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden geologisten arvojen säilyminen maakuntakaavoituksen keinoin.

1

2

3

4

Kuva 22. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden sijoittuminen suhteessa Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavoihin. Kuvassa Kaisavuoren talusmuodostuma (1), Murjanvuoren talusmuodostuma (2), Tiilikallion muinaisranta (3) ja Lahnavuoren talusmuodostuma (4). Lähteet: Kymenlaakson Liitto.

Kallioperän geologiset pienkohteita ei ole käsitelty Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Kymenlaaksossa vähintään maakunnallisesti merkittäviä kallioperän geologisia pienkohteita
on 26 kappaletta ja niistä 2 on kansainvälisesti merkittäviä, 4 valtakunnallisesti merkittäviä ja loput
maakunnallisesti merkittäviä. Taulukossa 2 on esitetty kaikki Kymenlaakson vähintään maakunnallisesti merkittävät kallioperän geologiset pienkohteet sekä niiden suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavoihin.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä vähintään huomioida kallioperän geologiset pienkohteet sekä kohteiden geologisten arvojen turvaamiseksi välttää ristiriitaisten
maankäyttömuotojen kaavoittamista kallioperän geologisten pienkohteiden alueille.
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Taulukko 2. Kymenlaakson vähintään maakunnallisesti merkittävät kallioperän geologiset pienkohteet ja niiden suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavoihin.
Arvoluokka
Kansainvälinen

Nimi
Lokonmäki, Sitikkala

Kunta
Iitti

Kansainvälinen
Valtakunnallinen
Valtakunnallinen

Hevonniemi, Pyterlahti
Suosillanmäki, Summa
Langinkoski, Kyminlinna

Virolahti
Hamina
Kotka

Kuvaus
Jaala-Iitin rapakivikompleksi
Pyterliittilouhos
Viborgiitti
Intrusiivibreksia

Valtakunnallinen

Olhavanlampi, Kinansaari
Rauhamäen kallio, Lyöttilä
Salmen silta, Pampyöliä

Kouvola

Jyrkänne

Iitti

Eruptiivibreksia

Hamina

Taajama-alueella (A/s)

Kosenmäki-Hevoskallio,
Kitula/Kannusjärvi
Houvanmäki, Metsäkylä

Hamina

Hamina

Maakunnallinen
Maakunnallinen

Korkiavuori, Kannusjärvi
Kolisevan pirunpesä
Kivimäki, Helilä

Kvartsiporfyyrijuoni
Jyrkänne, silokalliot ja koski
Kvartsiporfyyrijuoni
Jyrkänne

Valkonen alue
Virkistysalueella (V)

Maakunnallinen

Kivimäki, Helilä

Kotka

Maakunnallinen

Kivimäki, Helilä

Kotka

Maakunnallinen
Maakunnallinen

Kivimäki, Helilä
Pahasaari, Jaala

Kotka
Kouvola

Luola
Kymin harmaa rapakivi
Kymin stokin eri
muunnosten kontakti
Kymin stokin ja viborgiitin kontakti
Kvartsilouhos
Sarvivälkerapakivi

Maakunnallinen

Kouvola

Maakunnallinen

Markkinajärvenmäki,
Ansalahti
Lahnavuori, Huhdasjärvi
Kaakkovuori, Mattila

Maakunnallinen
Maakunnallinen
Maakunnallinen

Parola
Hakosaari, Parola
Haiminuuni, Ummeljoki

Kouvola
Kouvola
Kouvola

Glasifluviaalinen
kulutus
Rapakiven kontakti
Diabaasi
Vanha louhos

Maakunnallinen

Iso-Tervajärvi, Jaala

Kouvola

Hiidenkirnu

Maakunnallinen

Miehikkälä
Pyhtää

Luola

Maakunnallinen

Jokisivunkangas, Hurttala
Ristisaari, Kaunissaari

Maakunnallinen

Himankirkko, Vaalimaa

Virolahti

Valtakunnallinen
Maakunnallinen
Maakunnallinen
Maakunnallinen
Maakunnallinen

Maakunnallinen

Hamina

Iitti
Kotka

Kouvola
Kouvola

Kvartsiporfyyrijuoni
Luola

Rapakiven magmaattinen kerroksellisuus
Luola

Maakuntakaava
Valkonen alue, Lokonmäen maa-aineksenottoalueen (EOm) vieressä
Virkistysalueella (V/s)
Taajama-alueella (A/s)
Rakennussuojelu- (SR), Natura 2000(nat) ja Maisema-alueella (ma)
Luonnonsuojelu- (SL) ja Natura 2000 alueella (nat)
Maisema-alueella (ma)

Valkonen alue
Maisema-alueella (ma)
Natura 2000 -alueella (nat)

Virkistysalueella (V)

Virkistysalueella (V)
Virkistysalueella (V)
Valkoisella alueella Kouvola-Heinola
tien vieressä
Arvokas geologinen muodostuma
(ge)
Arvokas geologinen muodostuma
(ge)
Arvokas geologinen muodostuma
(ge)
Tiellä Kotka-Mikkeli (vt15)
Tiellä Kotka-Mikkeli (vt15)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue
(M)
Luonnonsuojelu- (SL) ja Natura 2000 alueella (nat)
Valkonen alue lähellä Natura 2000 aluetta
Luonnonsuojelu- (SL) ja Natura 2000 aluetta (nat)
Maisema-alueella (ma)

Tässä selvityksessä osoitetut muut merkittävät kallioalueet sijaitsevat Jaalan-Iitin alueella sekä Haminan ja Kotkan saaristossa. Jaalan-Iitin alueella (1) on laaja rapakiven erikoismuodostuma, jonka kokonaispituus on n. 30 km (Kuva 23). Valtaosa muodostumasta sijaitsee Kymenlaakson voimassaolevien
maakuntakaavojen valkoiselle alueelle, mutta alueella on myös voimassaolevia kaavamerkintöjä mm.
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maa-aineksenottoalueita (EOm), arvokkaita geologisia alueita (ge) ja Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita (nat). Kotkan ja Haminan saaristoissa sijaitsevien Äljyn (3) ja Lanskerin (2) rapakivimuodostumien alueet sijoittuvat molemmat sekä luonnonsuojelu- (SL) että Natura 2000-alueelle (nat) (Kuva
23).
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä ottaa huomioon tässä selvityksessä osoitetut muut merkittävät kallioalueet. Jaalan-Iitin laajan rapakiven erikoismuodostuman
osalta tulee selvittää mahdollisia tarpeita lisäselvityksille alueen geologisten arvojen säilyttämiseksi.
1

2

3

Kuva 23. Muiden merkittävien kallioalueiden sijoittuminen Kymenlaakson voimassaolevien maakuntakaavojen suhteen.
Kuvassa Jaalan-Iitin rapakiven erikoismuodostuma (1), Lanskerin (2) ja Äljyn (3) rapakivimuodostumat. Lähteet: Kymenlaakson Liitto.
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LIITE 1
Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen geologisten arvokohteiden kaavamerkinnät ja
suunnittelumääräykset
Taulukko 1. Geologisesti merkittävien kohteiden kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset
Kaavamerkintä
Arvokas geologinen
kohde tai alue (ge)

Arvokas vedenalainen
geologinen muodostuma
(geo-v)

Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kokonaisuuden ohella otettava huomioon
kunkin alueen varausperusteluissa esitetyt harjujen suojeluarvot. Alueelle kohdistuvista
maa-aineislupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon vedenalisten muodostumien ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka
merkittävästi heikentävät arvokkaiden vedenalaisten geologisten muodostumien arvoja.
Alueelle kohdistuvista lupahakemuksista on pyydettävä maakunnan liiton lausunto.

Taulukko 2. Muut kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset, jotka voivat sisältää geologisesti merkittäviä kohteita.
Kaavamerkintä
Suojelualue (S)

Luonnonsuojelualue (SL),
Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -kohde
Natura 2000 -alue (nat)
Pohjavesialue
Retkeily- ja ulkoilualue
(VR)

Virkistysalue (V)

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä
ympäristöarvoja (MY)

Suunnittelumääräys
Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamistavat.
Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on
muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.
Ei suunnittelumääräyksiä.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene.
Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä
luonnonarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkistys- ja ulkoilualueverkoston osalta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saavutettavuus.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saavutettavuus. Iitin Radansuun ja Valkealan Jyräänkosken ja Käyräjoen virkistysalueille voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
esittää alueella olevaa ulkoilutoimintaa tukevaa matkailu- ja majoitusrakentamista. Rakentamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt
sekä laajentaminen.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa rakentamista sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla.

Taulukko 3. Geologisesti merkittävillä alueilla esiintyviä muita kaavamerkintöjä.
Kaavamerkintä
Taajamatoimintojen alue
(A)

Suunnittelumääräys
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee tur-
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Taajamatoimintojen alue,
jolla on säilytettävä vähintään maakunnallisesti
merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s)

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun
ohjaamistarvetta (MU)

Viheryhteystarve (vyt)

Ylimaakunnallinen patikointireitti (pa)

Vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
(luo-v)

vata sekä olemassa olevien, että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten
vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla
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.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja
kulttuuriperintöarvojen säilyminen turvataan. Taajama-alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien, että uusien taajaman osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taajama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten
vapaa-alueiden riittävyys. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla
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. Alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen.
Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää rakentamista
sekä haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla rakennusalueilla. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että maa- ja metsätalouden toimenpiteet eivät
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla 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.
Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja -toimintoja tulee
edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen
vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata
alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheryhteyden säilyminen ja edistettävä niiden toteutumista tavalla, joka huomioi alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumismahdollisuudet. yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida myös seudullisia ja maakunnallisia luontomatkailu- ja virkistystarpeita luomalla alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön
reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä
huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että virkistystoiminta ei yksistään
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajautuvalla tai alueen lähdeisyydessä sijaitsevalla 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
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merellisten elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen. Alueella ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja.
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Matkailukohde (rm)
Työpaikka-alue (TP)
Puolustusvoimien alue,
jonka toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu (EP/S)
Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET)
Turvetuotantoalue (EOt)

Maa-ainesten ottoalue
(EOm)

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonnonarvot, kulttuuriympäristö ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tasapainoisen, olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen.
Ei kaavamääräyksiä.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei alueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesitöihin, turvatuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat.
Ei kaavamääräyksiä.

