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1. Taustaa
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 – tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso
Edustava ja monimuotoinen suoluonto on osa maakunnan viherverkostoa. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhtenä tavoitteena on toimiva ja monimuotoinen viherverkosto sekä alueiden kestävä
moninaiskäyttö. Maakuntakaavassa pyritään tunnistamaan luonnon arvovyöhykkeet sekä selvittämään luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Maakuntakaavan tavoitteissa todetaan,
että turvetuotannon ja soidensuojelun suhde tulee olla tasapainossa. Turvetuotantoalueiden osalta
on Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan 2016 selostuksessa todettu Kymenlaakson voimassa olevien turvetuotantoaluevarausten kokonaismäärän olevan riittävä ja täyttämään turvetuotantoalueiden tarpeen pitkälle tulevaisuuteen. Tässä selvityksessä esitetään Kymenlaakson suoluontoon liittyvät valtakunnalliset ja alueelliset inventointitulokset ja ehdotukset. Lisäksi tunnistetaan näiden tutkimusten ja selvitysten ulkopuolelle jääneitä maakunnallisesti merkittäviä suoluonnon arvokohteita.
Soidensuojelun täydennysehdotus
Soidensuojelun täydennysehdotuksessa osoitetaan suojelun kannalta merkittävät suoalueet. Soidensuojelun täydennysehdotuksen osalta soidensuojelutyöryhmä on esittänyt, että valtion mailla sijaitsevat täydennysehdotuksen suoalueet suojellaan viipymättä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo
Tiilikaisen linjauksen mukaan joko lakisääteisesti tai Metsähallituksen pysyvällä päätöksellä (Ympäristöministeriö, 2015a). Etelä-Suomen yksityismaiden täydennysehdotuksen suoalueita esitetään suojeltavan vapaaehtoisin keinoin ja aluksi etenkin METSO-kriteerit täyttävien soiden suojeluneuvotteluilla.
Tässä selvityksessä osoitetaan soidensuojelun täydennysehdotuksessa tunnistetut suoalueet Kymenlaaksossa sekä käydään läpi Kymenlaakson voimassa olevien vaihekaavojen merkinnät täydennysehdotuksen suokohteissa.

Kuva 1. Kollinsuon isovarpuista rämettä (Kuva: Risto Hamari)
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2. Soidensuojelun kannalta merkittävät kohteet
Soidensuojeluohjelma
Luonnonsuojeluohjelmien tarkoituksena on turvata valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja ja
pääsääntöisesti luonnonsuojeluohjelma-alueista muodostetaan lailla tai asetuksella luonnonsuojelualueita. Suomessa on kuusi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa, joista yksi on soidensuojeluohjelma. Kaikki valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä periaatepäätöksiä. Soidensuojeluohjelma on valtioneuvoston periaatepäätös 26.3.1981. Soidensuojeluohjelmaa
toteutetaan Kymenlaaksossa pääosin yksityisen ja kansallispuistojen suojelualueiden kautta. Soidensuojeluohjelman toteutumistilanne 23.5.2017 Kymenlaaksossa on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Soidensuojeluohjelman toteutumistilanne 23.5.2017 (Suomen ympäristökeskus, 2017).
Tunnus
SSO010009

Soidensuojeluohjelma-alueen nimi
Suurisuo-Karjasuo-Papinsaari

SSO050136

Munasuo

SSO050137

Rajasuo

Tunnus

Luonnonsuojelualueen nimi

ala ha
226
106
35
749
1948
294

YSA055671
YSA230772

SAARELAN LUONNONSUOJELUALUE
Papinpesä

KPU050031

Valkmusan kansallispuisto

YSA055622

RAJASUO-PEKARIN LUONNONSUOJELUALUE

3

YSA055632

PEKARIN LUONNONSUOJELUALUE

3

YSA055620

RAJASUON LUONTO LUONNONSUOJELUALUE

3

YSA055625

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

2

YSA055623

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

1

YSA055644

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

3

YSA055638

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

22

YSA055627

RAJASUON LUONTO LUONNONSUOJELUALUE

1

YSA055637

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

2

YSA055640

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

10

YSA200087

Kotkasuo

1

YSA200091

Rajasuo

8

YSA055645

LUONTO-RAJAN LUONNONSUOJELUALUE

6

YSA055621

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

0

YSA055626

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

7

YSA055624

RAJASUO-PEKARIN LUONNONSUOJELUALUE

4

YSA055629

KELKAN LUONNONSUOJELUALUE

5

YSA055636

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

13

YSA055639

RAJASUON LUONNONSUOJELUALUE

12

YSA200935

Sivatti -luonnonsuojelualue

10

YSA200173

Piispan suojelualue

7

YSA200172

Susivuorensuo

0

YSA200934

Rajasuo-Yhteinen -luonnonsuojelualue

6

SSO050139

Suurisuon pohjoisosa

12

SSO050140

Hangassuo

185

SSO050141

Enäsuo-Lupansuo

346

SSO050138

Juurikorven alue

9
YSA050900

ALAHOVIN RÄMEEN LUONNONSUOJELUALUE

0
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SSO050142

Savonsuon tervalepiköt

12
YSA055678

SAVONSUON LUONNONSUOJELUALUE

1

YSA206730

Savonsuon tervalepikot

19

YSA200932

Savonsuon tervalepikot

3

SSO050143

Suurisuo-Läsönsuo

160

SSO050145

Haukkasuon pohjois- ja eteläosa

534

SSO050146

Karhunsuon Saapaslahti

16

SSO050149

Hirvenpäänsuo

132

SSO050151

Sokerimäen letto

4

SSO050155

Hevosoja-Kääpälän letto

SSO050156

YSA051967

SOKERIMÄEN LETON LUONNONSUOJELUALUE

YSA052046

UUSSUON LUONNONSUOJELUALUE

3
2

Kauriosuo

2
28

Soidensuojelun täydennysehdotus
Soidensuojelutyöryhmän selvityksen (2015) mukaan Suomen soiden luonnontila on vakavasti heikentynyt ja suuri osa Etelä-Suomen suotyypeistä on uhanalaistunut. Maan eteläosien alkuperäisestä suoalasta on ojittamattomana säilynyt alle neljännes. Soidensuojelun merkitys eteläisillä rehevillä puustoisilla soilla on tämän vuoksi korostunut. Aiemmat soidensuojeluohjelmat ovat vuosilta 1979 ja
1981. Lisäksi Suomen soita suojellaan kansallis- ja luonnonpuistoissa, erämaa-alueilla sekä vanhojen
metsien suojeluohjelmalla. METSO-ohjelmassa voidaan suojella puustoisia soita. Soidensuojelun täydentämisen toteuttaminen on tarkoitus käynnistyä aluksi valtion mailla sijaitsevien ja kiireisimmin
suojelua kaipaavien Etelä-Suomen suoalueiden osalta.
Taulukossa 2 ja kuvassa 2 on osoitettu soidensuojeluohjelmaan kuuluvat suot Kymenlaaksossa sekä
soidensuojelutyöryhmän tunnistamat soidensuojelun täydennysehdotuksen Kymenlaakson suot, joiden luonnonarvoilla on valtakunnallista merkitystä. Valtakunnallisesti merkittävimmät suot ovat valikoituneet suon tilan ja merkityksen suoverkostossa lisäksi suon erityisten luonnonarvojen kuten suoluontotyyppi, eliölajit ja soiden alueelliset erityispiirteet perusteella. Soidensuojelun täydennysehdotukseen valikoituneet suot edustavat monipuolisesti suoluonnon piirteiden eri puolia. Kymenlaakson
suot ovat tyypillisesti kohosoita ja edustavat suotyypiltään korpi-, räme-, neva- tai lettosoita.
Taulukko 2. Soidensuojelun täydennysehdotuksen Kymenlaakson suot (Ympäristöministeriö, 2015a)
Kohdenimi
Pahalamminsuo
Hallasenlampi-Onkijärvensuo
Karhunsuo-Saapaslahti
Kunnaslampi
Kähöjärvensuo
Spitaali
Valkmusa-Mustanjärvensuo
Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo
Honkalamminsuo
Juosonsuo
Musta-Ruhmaksen eteläpuolinen suo
Kauriosuo
Kajasuo-Lamminsuo
Ruokolamminsuo-Peltosuo
Harvia
Lakeassuo

Kunta
Hamina
Kouvola
Kouvola
Iitti
Kouvola
Virolahti
Kotka
Kotka
Kotka
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Hamina
Virolahti
Kouvola
Iitti

Pinta-ala (ha)
45
21
79
32
54
46
44
126
80
9
7
70
435
112
29
16
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Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n (2017) suon arvottaminen ja taustakuormitus -hankkeen alustavien
tulosten mukaan useilla soidensuojelun täydennysehdotuksen Kymenlaakson soista löytyy harvinaisia, uhanalaisia, jo hävinneiksi luokiteltuja tai joko Suomelle tai maakunnalle täysin uusia hyönteislajeja. Näitä lajeja on löydetty mm. Hallasenlampi-Onkijärven-, Honkalammin-, Kaja- ja Lammin-,
Muna-, Nälkä- ja Tuomiojan, Musta-Ruhmaksen eteläpuoliselta sekä Pahalamminsuolta. Lisäksi merkittäviä lajihavaintoja on tehty Haukilammen-, Kontti- ja Kurjensuon alueilta, joita ei ole tässä selvityksessä tarkasteltu.

Kuva 2. Soidensuojeluohjelma-alueet ja soidensuojelun täydennysehdotus sekä muut maakunnallisesti merkittävät suoalueet Kymenlaaksossa. Lähteet: SYKE, Maanmittauslaitos.
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3. Muut maakunnallisesti merkittävät suokohteet
Kymenlaakson jo eri tavoin suojeltujen suoalueiden sekä soidensuojeluohjelman täydennysehdotukseen sisältyvien soiden lisäksi on tässä selvityksessä esitetty kolme FL Risto Hamarin maastoselvitysten perusteella osoittamaa suota, jotka ovat vähintään maakunnallisesti arvokkaita suoalueita. Nämä
suot ovat Veittostensuo (n. 88 ha) Iitissä, Kollinsuo (n. 60 ha) Kouvolassa sekä Kivikkomäen lähdesuot
(n. 27 ha) Kotkassa (Kuva 2). Suot edustavat erilaisia soidensuojelullisia arvoja. Veittostensuo on lajistoltaan edustava suoalue, Kollinsuo on luontainen kohosuo, joka on jäljellä laajemmasta suoalueesta
Laurinsuo-Kollinsuo, ja Kivikkomäen lähdesuot ovat lähteikköpohjaisia soita.

1. Veittostensuo, Iitti

Kuva 3. Veittostensuo sijaitsee Iitissä Kirkkojärven eteläpuolella. Se on pääosin ojitettua rämesuota. Lajistoltaan Veittostensuo on edustava suo. Lähteet: Maanmittauslaitos.
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2. Kollinsuo, Kouvola

Kuva 4. Kollinsuo sijaitsee Pyhäjärven lounaisrannalla. Suo on rämeikköinen (valokuvassa) ja osittain nevapintainen.
Suo on ollut aikoinaan kuiviketurpeen ottoaluetta, minkä seurauksena kohteessa voi tavata vanhoja turpeenottokohtia
ja latojen pohjia. Lähteet: Maanmittauslaitos.

8

Kymenlaakson arvokkaat suot -selvitys

3. Kivikkomäen lähdesuot, Kotka

Kuva 5. Kivikkomäen lähdesuot ovat lähellä Kymin lentokenttää sijaitseva suoalue. Suo on rinnemaastossa oleva kohde,
jossa on useita erillisiä suolaikkuja. Useissa suolaikuista on havaittavissa lähteisyyttä, joka seurauksena suolaikuilla
esiintyy erikoista kasvillisuutta kuten lähdesammalta. Lähteet: Maanmittauslaitos.
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4. Soidensuojelu ja maakuntakaava
Kaavoituksessa soiden käytön suunnittelu on painottunut maakuntakaavoitukseen (Ympäristöministeriö, 2015a). Lisäksi valtioneuvoston soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä ja suojelua koskevassa periaatepäätöksessä on linjattu, että maakuntakaavoituksen ohjausvaikutusta soiden
käytön suunnittelussa tulisi vahvistaa ja näin kaavoituksen keinoin varaamaan maakunnallisesti tai
alueellisesti merkittäviä soita suojelutarkoitukseen. Voimassa olevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan maakuntakaavoituksessa on sovitettava yhteen turvetuotannon ja soidensuojelun tarpeet. Myös ympäristöministeriön uusi soiden ja turvemaiden maakuntakaavoitusohje tukee
soiden käytön kokonaisvaltaista suunnittelua (Ympäristöministeriö, 2015b)
Luonnonsuojelulain ja valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaiset soidensuojelualueet sisällytetään
yleensä sellaisenaan kaavoihin MRL:n velvoittamina (Ympäristöministeriö, 2015a). Soidensuojeluohjelma-alueet on kaikki esitetty Kymenlaakson voimassa olevissa vaihekaavoissa luonnonsuojelualue
(SL) merkinnällä. Soidensuojelun täydennysehdotuksen osalta soidensuojelutyöryhmä on esittänyt,
että valtion mailla sijaitsevat täydennysehdotuksen suoalueet suojellaan ja sisällytetään kaavoihin
luonnonsuojelulain tai valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisina kohteina eli luonnonsuojelualue
(SL) merkinnällä (Ympäristöministeriö, 2015a). Yksityismailla sijaitsevien soidensuojelun täydennyskohteiden tiedot ovat kaavoituksessa käytettävää selvitysaineistoa, mutta esitetään suojeltavan vapaaehtoisin keinoin ja aluksi etenkin METSO-kriteerit täyttävien soiden suojeluneuvotteluilla.
Maakuntakaavamerkinnät ja määräykset oppaassa (Ympäristöministeriön MRL 2000 -sarjan opas 10)
esitetään soihin ja soiden suojeluun liittyviä merkintöjä ja ohjeita merkintöjen käyttöön (taulukko 3).
Taulukko 3. Suokohteiden osoittaminen maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö, 2003)
Merkintä
Luonnonsuojelualue (SL)
Suojelualue (S)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta (MU)
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo)
Maa-ainestenottoalue (EO)

Ohje
Merkintää käytetään osoittamaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita mm. soidensuojeluohjelma
Merkintää käytetään, kun ei ole kyse selvästi tietyn erityislainsäädännön mukaisesta suojelutarpeesta.
Merkintää käytetään sellaisten maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden osoittamiseen,
joilla erityisiin kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin ja ympäristönhoitoon tulisi kiinnittää huomiota.
Merkinnällä osoitetaan sellaisia maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jolle suuntautuu ulkoilupainetta ja joille on tarkoitus sijoittaa ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkuja tai ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen.
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.
Merkintään voidaan liittää kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Tällaisia kaavamääräyksiä voidaan antaa esim. turvealueilla pintavedensuojelun
huomioonottamiseen sekä maa-ainesten oton ajoittamiseen ja ottoalueen myöhempään
käyttöön.

Soiden käytön suunnittelussa käytetyt kaavaratkaisut voidaan osoittaa erilaisilla kaavamerkinnöillä ja
niihin liittyvillä kaavamääräyksillä. S- ja SL- merkinnöillä varataan alueita luonnonsuojeluun (Ympäristöministeriö, 2015a). Molemmilla on oikeusvaikutuksia yksittäisiin maanomistajiin riippuen kaavamääräyksistä: suojelumääräykset ovat sitovampia kuin suunnittelumääräykset. SL-merkintä osoittaa
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varauksen luonnonsuojelulain mukaiseen toteutukseen ja samalla LSL:n mukaiseen korvausmenettelyyn. Soiden arvoalueet voidaan kaavoituksessa tuoda esille myös muilla, ohjausvaikutuksiltaan lievemmillä kaavamerkinnöillä kuten luo-, MY- ja MU-merkinnät, joiden ohjausvaikutus riippuu suunnittelumääräyksistä. Kaavoitus mahdollistaa soiden luonnonarvojen käsittelyn uhanalaisten luontotyyppien ja lajien lisäksi monipuolisemmin soiden asukkaille tarjoamien erilaisten ekosysteemipalveluiden
kautta. Lisäksi suoalueiden käyttöä turpeenottoalueina voidaan esittää EO-merkinnällä. Turpeenottoalueita ei tässä selvityksessä käsitellä.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 huomioitavat kohteet
Seuraavassa käydään läpi Kymenlaakson voimassaolevien maakuntakaavojen kaavamerkinnät soidensuojelutyöryhmän täydennysehdotukseen kuuluvilla suoalueilla sekä tässä selvityksessä osoitetuilla arvoalueilla. Kaikki mainitut kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset on lueteltu liitteen 1 taulukossa 2. Lisäksi osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 huomioitavat
suoalueet ja mahdolliset lisäselvitystarpeet.
Kuvassa 6 on Kouvolan alueella sijaitsevat soidensuojelutyöryhmän esittämät suoalueet. Näistä soista
ja samalla Kymenlaakson kaikista täydennysehdotuksen soista ainoastaan Kauriosuo (1) Selänpäänkankaan pohjoisosissa sijaitsee valtionmailla, joka Kymenlaakson voimassa olevissa kaavoissa on merkitty kaavamerkinnällä EP1 eli puolustusvoimien alue, jolla Natura 2000 kohteita. Juosonsuo (2) sijaitsee Kimolan kulttuurimaisema- ja kallioalueella ja on merkitty pääosin kaavamerkinnällä MU. Mustaruhmaksen eteläpuolinen suo (2) sijaitsee kaavan valkoisella alueella lukuun ottamatta sen läpi kulkevaa ylimaakunnallista patikointireittimerkintää (pa). Myös Harvia (3) sijaitsee kaavan valkoisella alueella ja sen eteläpuolella sijaitsee maa-aineksenottoalue (EOm). Hallasenlampi-Onkijärvensuo (4) Inkeroisissa on pääosin merkitty virkistysalueen kaavamerkinnällä V. Kähöjärvensuo (5) ja KarhusuoSaapaslahti (6) sijoittuvat molemmat osittain kaavamerkinnän EOt eli turpeenottoaluemerkinnän alueelle.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä säilyttää Kimolan kulttuurimaisema- ja kallioalueella sijaitsevan Juosonsuon (2) kaavamerkintä MU sekä Inkeroisissa virkistysaluemerkintäalueella (V) sijaitseva Hallasenlampi-Onkijärvensuo (4) kaavamerkintä tai vähintään
huomioida, ettei alueelle kaavoiteta luonto- ja ympäristöarvoja heikentäviä alueita. Lisäksi tulee
selvittää Kauriosuon (1) merkitsemistä ympäristöministeriön suositusten mukaisesti SL kaavamerkinnällä. Lisäselvitystarpeita on erityisesti voimassaolevien maakuntakaavojen valkoisilla alueilla
sijaitsevien Mustaruhmaksen eteläpuolisen suon (2) ja Harvian (3) sekä osittain turpeenottoaluemerkinnällä (EOt) merkityillä alueilla sijaitsevien Kähöjärvensuon (5) ja Karhusuo-Saapaslahti
(6) luonto- ja ympäristöarvojen säilyttämiseksi.
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1

2

4

5
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Kuva 6. Kouvolassa sijaitsevat soidensuojelun täydennysehdotusalueiden suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Soidensuojelun täydennysehdotuksen suot Kouvolassa: 1 Kauriosuo, 2 Juosonsuo (vasemmalla) ja Mustaruhmaksen eteläpuolinen suo (oikealla), 3 Harvia, 4 Hallasenlampi-Onkijärvensuo, 5 Kähöjärvensuo, 6 Karhusuo-Saapaslahti. Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.

Kuva 7. Soidensuojelun täydennysehdotusalueiden, Honkalamminsuo (vasemmalla) sekä Kajasuo-Lamminsuo (oikealla),
suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.
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Kouvolan, Kotkan ja Haminan rajalla sijaitsevat Honkalamminsuo sekä Kajasuo-Lamminsuo (Kuva 7.)
ovat Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa osittain suojeltuja kaavamerkinnällä S.
Muutoin nämä suot sijaitsevat kaavan valkoisella alueella.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 kaavaratkaisujen osalta olisi vähintään säilytettävä kaavamerkinnällä S merkityt kaavaratkaisut sekä mahdollisuuksien mukaan selvittää vaihtoehtoja näiden
ulkopuolisten alueiden luonto- ja ympäristöarvojen säilyttämiseksi maakuntakaavoituksen keinoin.
Kuvassa 8 Haminan, Kotkan ja Pyhtään alueella sijaitsevat soidensuojelutyöryhmän täydennysehdotusalueet sijoittuvat Kymenlaakson voimassa olevien kaavamerkintöjen suhteen siten, että Haminan
Pahalamminsuo (1) sijaitsee pääosin kaavamerkintäalueella MU ja osittain Natura 2000 -alueella. Lisäksi suo sijaitsee osittain pohjavesialueella. Kotkassa Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo (2) yhdistelmä sijaitsee kaavamerkinnältään tuulivoimaan soveltuvalla alueella (tv1) ja sitä halkoo KymijokiKajasuo välinen viheryhteystarvemerkintä (vyt). Suoyhdistelmä sijaitsee myös osittain pohjavesialueella. Kotka-Pyhtää raja-alueelle sijoittuva Valkmusa-Mustajärvensuo (3) sijaitsee aivan Valkmusan
kansallispuiston kaavamerkinnällä SL ja Natura 2000 -aluemerkinnän vieressä osittain kaavamerkinnöillä ge eli geologisesti merkittävä alue sekä pv eli pohjavesialue merkityillä alueilla. Osa suoalueesta
on myös kaavamerkinnöillä M ja MY merkityillä alueilla.
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä vähintään säilyttää Pahalamminsuon (1) alueen kaavaratkaisu MU. Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo (2) sekä Valkmusa-Mustajärvesuo (3) alueiden osalta olisi hyvä selvittää mahdollisuuksia säilyttää suoalueiden luonto- ja ympäristöarvot maakuntakaavoituksen keinoin.
1

2

3

Kuva 8. Soidensuojelun täydennysehdotusalueiden, Pahalamminsuo, Hamina (1), Munasuo-Nälkäsuo-Tuomiojansuo, Kotka
(2) sekä Valkmusa-Mustajärvensuo, Kotka-Pyhtää (3), suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin.
Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.

Kuvassa 9 on esitetty Virolahdella sijaitsevien soidensuojelutyöryhmän ehdottamien suoalueiden
suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavoihin. Ruokolamminsuo-Peltosuo (1) sijoittuu
voimassaolevien maakuntakaavojen suhteen kaavan valkoiselle alueelle ja Spitaali (2) pääosin kaavamerkinnällä V/s merkitylle alueelle.
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Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa tulisi vähintään säilyttää Spitaalin (2) alueen kaavaratkaisu (V/s) ja Ruokalamminsuo-Peltosuo (1) alueen osalta selvittää mahdollisuutta
säilyttää alueen luonto- ja ympäristöarvot maakuntakaavoituksen keinoin.
1

2

Kuva 9. Virolahdella sijaitsevien soidensuojelun täydennysehdotusalueiden, Ruokolamminsuo-Peltosuo (1) sekä Spitaali (2),
suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.

Iitissä sijaitsevista soidensuojelun täydennysehdotusalueista Kunnaslampi (1) on osittain merkitty
voimassa olevissa maakuntakaavoissa kaavamerkinnällä luo ja se sijaitsee myös pohjavesialueen rajalla (Kuva 10.). Lakeasuo (2) sijaitsee aivan maakuntarajalla valkoisella alueella.
Iitti siirtyy vuoden 2019 alusta lähtien Päijät-Hämeeseen, joten Iittiä koskevat maakuntakaavaratkaisut säilyvät voimassaolevien maakuntakaavojen mukaisina.

1

2

Kuva 10. Iitissä sijaitsevien soidensuojelun täydennysehdotusalueiden, Kunnaslampi (1) sekä Lakeasuo (2), suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin. Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.

Tässä selvityksessä osoitettujen muiden merkittävien soiden suhde Kymenlaakson voimassaoleviin
maakuntakaavamerkintöihin on esitetty kuvassa 11. Veittostensuon (1) alue on pääosin merkitty kaavamerkinnöillä M tai MY, mutta sitä halkoo ohjeellinen moottori- tai moottoriliikennetiemerkintä.
Kollinsuo (2) sijaitsee maakuntakaavan valkoisella alueella ja Kivikkomäen lähdesoiden (3) alue sijoittuu kaavamerkinnän V alueelle.
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Näiden tässä selvityksessä osoitetut muut merkittävät suoalueet tulisi vähintään ottaa huomioon
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 kaavaratkaisuissa sekä pohtia mahdollisten lisäselvitysten tarvetta luonto- ja ympäristöarvojen tarkemmaksi selvittämiseksi.
1

2

3

Kuva 11. Muiden maakunnallisesti merkittävien soiden suhde Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavamerkintöihin.
Veittostensuo (1), Kollinsuo (2) ja Kivikkomäen lähdesuot (3). Lähde: Kymenlaakson Liitto ja SYKE.
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LIITE 1
Kymenlaakson voimassa olevien maakuntakaavojen ja soidensuojelun arvokohteiden suhde: Kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset.
Taulukko 1. Soidensuojeluohjelma-alueiden kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset Kymenlaakson voimassaolevissa
maakuntakaavoissa.
Kaavamerkintä
Luonnonsuojelualue (SL)

Natura 2000 -alue (nat)

Suunnittelumääräys
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.

Taulukko 2. Soidensuojelun täydennyskohteiden tai tässä selvityksessä osoitettujen muiden merkittävien suoalueiden alueille sijoittuvat Kymenlaakson voimassaolevien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset.
Kaavamerkintä
Arvokas geologinen
kohde tai alue (ge)

Natura 2000 -alue (nat)
Suojelualue (S)

Luonnonsuojelualue (SL)

Tärkeä pohjavesialue (pv)
Virkistysalue (V)

Alue, jolla on säilytettäviä
vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (/s)
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)

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.
Ei suunnittelumääräyksiä.
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.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene.
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. 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. Rakentamismääräys: Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt sekä laajentaminen.
Ei suunnittelumääräyksiä.

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.

LIITE 1
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä
ympäristöarvoja (MY)

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

Viheryhteystarve (vyt)

Puolustusvoimien alue,
jolla on Natura 2000 kohteita (EP1)
Turvetuotantoalue (EOt)

Maa-ainesten ottoalue
(EOm)
Tuulivoimaloiden alue
(tv1)

Kaksiajoratainen päätie
tai -katu, suunniteltu
(vt2_s)
Ylimaakunnallinen patikointireitti (pa)

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi olemassa olevaa kylärakennetta täydentävää ja laajentavaa 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.
Ei kaavamääräyksiä.

Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesitöihin, turvatuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat.
Ei kaavamääräyksiä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huomioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä Puolustusvoimien lausunto, b) selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin. Rakentamismääräys: Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu
järjestettyjen liittymien kautta.
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

