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1. Taustaa
Kymenlaakson maakuntakaava 2040 – tavoitteena toimiva ja kestävä Kymenlaakso
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 tavoitteena on olla entistä strategisempi ja selkeämpi kokonaisuus samalla luoden edellytykset hyvälle ympäristölle asua ja harjoittaa elinkeinoja vastuullisella ja
kestävällä tavalla. Ylimaakunnallinen näkökulma ja yhteistyö huomioidaan kaavassa kokonaisuutena.
Ylimaakunnallinen näkökulma nousee esiin etenkin liikenne-, viherrakenne- ja matkailukysymyksissä.
Myös esim. teknisen huollon sähkön, veden, kaasun tai öljyn jakeluverkostot ovat osa valtakunnallista verkostoa. Lisäksi ylimaakunnallinen yhteistyö korostuu maakuntauudistuksen myötä entisestään.
Ylimaakunnallisessa näkökulmassa korostuu erityisesti Kymenlaakson sijainti kahden metropolialueen, Helsingin ja Pietarin, välissä. Etenkin liikenneverkosto on keskeisessä asemassa metropolialuiden
välisessä vuorovaikutuksessa. Kymenlaakson E18-tie, raja-asemat, Hamina-Kotka satamien sisääntulotiet sekä sataman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T verkostoa. Kymenlaakso onkin osa laajempaa itä-länsisuuntaista kuljetus- ja liikennekäytävää. Kymenlaakso on yksi suurimmista vientimaakunnista Suomessa, joten liikenneverkon
merkitys myös kansainvälisessä mittakaavassa korostuu.
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhtenä tavoitteena on toimiva siniviherrakenne ja sen moninaiskäytön kehittäminen. Moninaiskäytöllä tarkoitetaan alueen siniviherrakenteen säilyttämistä
paitsi bio- ja geodiversiteetin turvaamisella, mutta myös sen hyödyntämistä monipuolisesti mm.
maa- ja metsätaloudessa, luontomatkailussa sekä virkistyskäytössä kestävällä tavalla. Samalla maakuntakaavaratkaisuilla tuetaan ylimaakunnallisten vihervyöhykkeiden sekä Fennoskandian vihreän
vyöhykkeen toteutumista. Yhteiset ylimaakunnalliset vihervyöhykkeet on osoitettu Kymenlaakson
maakuntakaavan 2040 siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä.
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 tuetaan ylimaakunnallisten matkailuvyöhykkeiden kehittymistä ja vahvistetaan matkailun vetovoima-alueiden kehittymistä. Tavoitteena on kiinnittää erityisesti huomiota Kymenlaakson kansainväliseen ja valtakunnalliseen saavutettavuuteen, erityisesti
pääkaupunkiseudulta ja Pietarin seudulta. Ylimaakunnallisten yhteyksien lisäksi ylimaakunnallisia
matkailukokonaisuuksia vahvistetaan mm. Kimolan kanavan kautta Heinolan suuntaan ja Päijänteelle, Repovesi-Mäntyharju alueen monipuoliset matkailumahdollisuudet sekä merialueella avautuvat laajat yhteydet meri- ja saaristomatkailussa.
Tässä selvityksessä käydään läpi karttatarkastelun avulla Kymenlaakson ja naapurimaakuntien
ylimaakunnalliset kysymykset ja kaavamerkintöjen jatkuvuudet yli maakuntarajojen. Kymenlaakson naapurimaakuntia ovat Uusimaa, PäijätHäme, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala. Liitteessä 1 indeksi tämän selvityksen karttakuvista.

Etelä-Savo

PäijätHäme
Kymenlaakso

EteläKarjala

Uusimaa

Kuva 1. Kymenlaakso ja Kymenlaakson naapurimaakunnat. Lähteet: Maanmittauslaitos
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2. Ylimaakunnalliset kohteet ja Kymenlaakson voimassaolevat maakuntakaavat
2.1 Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa (Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan
maakuntakaava ja Uudenmaan vaihemaakuntakaavat 1.-3.) sekä 24.5.2017 vahvistetussa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Kymenlaakson suuntaan ylimaakunnallisina kysymyksinä korostuvat
erityisesti viherrakenteeseen, matkailuun ja liikenteeseen liittyvät kysymykset. Lisäksi tarkastelussa
on huomioitu teknisen huollon verkostojen yhteneväisyys sekä kansainvälisen kaasuputken yhteystarve. Karttatarkastelussa on käytetty Uudenmaan
kaavojen rajapintapalveluita: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ja Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä. Lisäksi on
huomioitu Uudenmaan 4. vaihekaavassa kumottavien merkintöjen kartta.
Pyhtään saariston länsipuolella Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on esitetty saaristovyöhykkeitä vz1, vz2 ja vz3 (Kuva 2). Kymenlaakson vahvistetuissa maakuntakaavoissa vastaavia merkintöjä ei
ole. Saaristovyöhykkeillä kuvataan Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaavassa maisemamaantieteellisiä
merenranta-alueen vyöhykkeitä ja, joiden suunnittelumääräykset perustuvat alueiden erityisluonteeKuva 2. Pyhtään saariston länsipuoli Uudenmaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Lähteet: Uudenmaan seen ja ominaispiirteisiin.
liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Pyhtää-Ahvenkoski-Strömfors alueen ylimaakunnallisissa kysymyksissä korostuu viherrakenteeseen
liittyvien kaavaratkaisujen jatkuvuus sekä alueen matkailun vetovoiman kehittäminen (Kuvat 3 ja 4).
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut selvityksessä nousi
erityisesti esiin Pyhtää-Ahvenkoski-Strömfors alueen laajat yhtenäiset luonnon ydinalueet, jotka ovat
biodiversiteetiltään rikkaita ja monipuolisia (Mustajärvi et al. 2017). Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava käsittelee viherrakennetta ja alueella on laajoja viherrakennetta tukevia kaavamerkintöjä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa alueelle on myös lisätty ulkoilu- ja retkeilyreittejä, jotka tukevat
luontomatkailun kehittämistä alueella. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa Pyhtään
alueella on kaksi matkailun vetovoima-aluemerkintää, jolla pyritään kehittämään matkailutoimintaa
alueella.
Elimäen lounaispuolella nousee esiin yhdyskuntateknisen huollon verkostojen jatkuvuus, yhteystarvemerkinnät, liikenne sekä ylimaakunnalliset retkeilyreitit (Kuvat 5 ja 6). Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa, tarkemmin Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa, on kaavamerkintänä Ohjeellinen pääöljyputki (ö), joka Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa on merkitty Öljyjohdon yhteystarpeeksi (ö). Näiden linjaukset eivät kohtaa rajalla ja Kymenlaakson maakuntakaavan
2040 kaavaratkaisuja varten linjaus ja sen perusteet olisi tarpeen tarkastaa. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa Elimäen pohjoispuolitse kulkeva suunniteltu kaksiajoratainen valtatie
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jatkuu Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa kanta- tai valtatienä. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa oleva Kouvolan raideliikenteen yhteystarvemerkintä (ryt) ei jatku
Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa. Uudenmaan 4. vaihekaavassa jatkuvuudet ylimaakunnallisten retkeilyreittien osalta on lisätty ja Uudenmaan puolelta lähtevä melontareitti, joka
ei jatku Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa on kumottu.

Kuva 3. Pyhtää-Ahvenkoski-Strömfors alue Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet: Uudenmaan
liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Kuva 4. Pyhtää-Ahvenkoski-Strömfors alue Uudenmaan vireillä
olevassa 4. vaihemaakuntakaavassa. Lähteet: Uudenmaan
liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Kuva 5. Elimäen lounaispuolen alueet Uudenmaan voimassaole- Kuva 6. Elimäen lounaispuolen alueet Uudenmaan vireillä olevissa maakuntakaavoissa. Lähteet: Uudenmaan liitto, Kymenvassa 4. vaihemaakuntakaavassa. Lähteet: Uudenmaan liitto,
laakson Liitto, Maanmittauslaitos
Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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2.2 Päijät-Hämeen maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan 10.3.2017 alkaen Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätöksellä. Kymenlaakson suuntaan Päijät-Hämeen ylimaakunnalliset kysymykset painottuvat pääosin viherrakenteeseen, matkailuun ja virkistykseen sekä liikenteeseen.
Iitin kunta siirtyy 1.1.2019 alkaen Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen maakuntaan. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuja ei
tehdä Iitin kunnan alueelle, vaan alueelle jäävät
voimaan Kymenlaakson tällä hetkellä voimassaolevat kaavaratkaisut. Iitin kunnan alue on kuitenkin mukana Kymenlaakson maakuntakaavaa
2040 varten tehtävissä selvityksissä, kuten tässä
Kymenlaakson ylimaakunnalliset kohteet -selvityksessä.
Iitin Sääksjärven länsipuolella Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa 2014 on merkitty HikiäTönnö-Koria 110 kV voimajohto kaavamerkinnällä merkittävästi parannettava voimalinja
(Kuva 7). Ylimaakunnalliset pyöräilyreitit eivät
Kuva 7. Iitin Sääksjärven länsipuoliset alueet Päijät-Hämeen
ole merkitty Päijät-Hämeen maakuntakaavaan
maakuntakaavassa 2014. Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymen- 2014 (Kuva 7).
laakson Liitto, Maanmittauslaitos

Mankala-Uusikylä alueella Iitin länsipuolella Lahti-Kouvola päärata on merkitty merkittävästi parannettavaksi rataosuudeksi ja Vt12 tien uusi linjaus ei aivan kohtaa maakuntien rajalla (Kuva 8). PäijätHämeen maakuntakaavaan 2014 on merkitty viheryhteystarve Vt12 tien yli kohti Kymenlaaksoa. Ylimaakunnallisten patikointireittien linjaukset eivät aivan kohtaa maakuntien rajalla. Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa 2014 on lähes koko maakunnan kattava tuulivoimatuotannon vyöhyke, joka ulottuu aivan Kymenlaakson rajalle.
Kuva 8. Iitin länsipuolella
sijaitsevat Mankala-Uusikylä välinen alue PäijätHämeen maakuntakaavassa 2014. Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Vierumäen ja Vuolenkosken välissä PäijätHämeen ja Kymenlaakson maakuntarajalla
sijaitsee Kullaanlähteiden luonnonsuojelu- ja
Natura 2000 -alue, joka on Päijät-Hämeen
puolella merkitty alueena ja Kymenlaakson
puolella pistemäisenä kohdemerkintänä
(Kuva 9). Kymenlaakson voimassaolevissa
maakuntakaavoissa II Salpausselkää pitkin
kulkee arvokas geologinen alue, jota PäijätHämeen puolella ei ole huomioitu.
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 alueen merkinnät painottuvat Vierumäkeen ja
sen kehittämiseen (Kuva 9). Alueella on mm.
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdeKuva 9. Vierumäen alueet Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014.
Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos alue.
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 Läpiän koivikkolehdot on merkitty luonnonsuojelualueeksi
laajemmalta alueelta kuin mitä lehtojensuojeluohjelma-alueissa on osoitettu (Kuva 10). Lähellä rajaa
Kymenlaaksossa on Merraslahden lehmuslehto. Konniveden ranta- ja saaristoalue on Kymenlaakson
voimassaolevissa maakuntakaavoissa merkitty virkistys- ja retkeilyaluemerkinnällä ja Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa 2014 Heinolan kansallinen kaupunkipuistomerkinnällä. Ylimaakunnallinen melontareittimerkintä ei jatku Päijät-Hämeen puolella. Kymenlaakson voimassa olevissa maakuntakaavoissa on kanavamerkintä, joka jatkuu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa ohjeellisena syväväylämerkintänä. Päijät-Hämeestä tulee myös Kymenlaaksosta puuttuva Räävelin syväväylä merkintä, joka on
osa Saimaata ja Päijännettä yhdistävää Mäntyharjun kanavahanketta. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa oleva arvokas geologinen alue merkintä ei jatku Päijät-Hämeen puolella.

Kuva 10. Konnivesi-Kelloniemi alueet Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014. Lähteet: Päijät-Hämeen
liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 kantatie 46 Heinolan ja Kouvolan välillä on merkitty merkittävästi kehitettäväksi tieosuudeksi (Kuva 11).

Kuva 11. Kantatie 46 Heinola-Kouvola Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014. Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson Liitto,
Maanmittauslaitos

Kouvolan Heisanharjun ja Heinolan Paistjärven alueella on runsaasti virkistykseen ja viherrakenteeseen liittyviä merkintöjä sekä
Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 (Kuva 12). Päijät-Hämeen
maakuntakaavan 2014 Paistjärven matkailun
ja virkistyksen kehittämisen kohdealue ulottuu Kymenlaakson puolelle.

Kuva 12. Heisanharju-Paistjärvi alue Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014. Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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2.3 Etelä-Savon maakuntakaava
Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa kolme maakuntakaavaa: Etelä-Savon maakuntakaava (vahvistettu 4.10.2010), tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu
3.2.2016) sekä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 12.12.2016). Näissä kaavoissa ylimaakunnallisina kysymyksinä Kymenlaakson suuntaan korostuvat matkailu, liikenne, viherrakenne ja
luonnonvarakysymykset sekä erityisalueisiin, kuten puolustusvoimiin liittyviin alueisiin sekä Woikosken teollisuusympäristöön liittyvät kysymykset.
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa
esitetään strategiset kehittämisperiaatemerkinnät, joista ylimaakunnallisia
Kymenlaakson suuntaan ovat Vuohijärvi-Repovesi alueen matkailun kansainvälistämisen painopistealue sekä
Etelä-Savon maakunnan sisäiseen ja ulkoiseen saavutettavuuteen liittyvä Viitosväylän kehitysvyöhyke (Kuva 13).

Kuva 13. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnät Kymenlaakson suuntaan. Lähteet: Etelä-Savon maakuntaliitto,
Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Matkailun kansainvälistämisen painopistealueella osoitetaan Etelä-Savon
matkailun kansainvälisesti merkittävimpien kokonaisuuksien kehittämisja suunnittelutarvetta. Lisäksi on kirjattu, että matkailupalvelujen kansainvälistäminen tulee toteuttaa ylimaakunnallisena yhteistyönä.

Viitosväylän kehitysvyöhyke on ulkoisen saavutettavuuden ja liikennepalveluiden kehittämisen periaatteita kuvaava merkintä. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävän Viitostien ja Savonradan muodostama aluerakenteellinen ja liikenteellinen kokonaisuus, jotka ovat osa yleiseurooppalaista TEN-T-verkkoa.
Repovesi-Pahkajärvi alueen Puolustusvoimien toimintaan liittyvät
merkinnät kuten puolustusvoimien alueet (EP), osa-alueet, jolla
kulkeminen on rajoitettua (raj)
sekä ampuratatoimintaan liittyvät
melualueet (me) ovat yhteneväiset maakuntarajan molemmin
puolin.
Myös Repoveden kansallispuistoon liittyvät luonnonsuojelualue
(SL) ja Natura 2000 -alueen rajaukset ovat yhteneväiset maakuntien
välillä.
Kuva 14. Repoveden kansallispuiston ja Pahkajärven alueen Puolustusvoimien toimintaan liittyvät merkinnät. Lähteet: Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Kuva 15. Vuohijärven pohjoisosien kaavamerkinnät Etelä-Savon
ja Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet:
Etelä-Savon maakuntaliitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Kuva 16. Voikosken alueen kaavamerkinnät EteläSavon ja Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet: Etelä-Savon maakuntaliitto,
Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Vuohijärven pohjoisosissa Etelä-Savon voimassaolevissa maakuntakaavoissa on melko vähän merkintöjä. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa Vuohijärvi on merkitty vedenhankinnan
kannalta tärkeäksi pintavesialueeksi (W). Lisäksi Kymenlaakson puolella on viherrakenteeseen tai virkistykseen liittyviä merkintöjä kuten viheryhteystarve kohti Etelä-Savon maakuntarajaa.
Voikosken alueella korostuvat erityisesti Woikosken kaasutehtaaseen liittyvät teollisuusalue (t) ja Seveso II laitosten konsultointivyöhyke (sev) merkinnät. Kymenlaakson voimassaolevien kaavojen konsultointivyöhykemerkintä on suurempi kuin Etelä-Savon vastaava, ja tämä on tarkistettava Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhteydessä. Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa alueella on viherrakenteeseen ja virkistykseen liittyviä merkintöjä. Etelä-Savon voimassaolevissa maakuntakaavoissa Woikosken teollinen koskimaisema on merkitty arvokkaana kulttuuriympäristönä.

10

Kymenlaakson ylimaakunnalliset kohteet -selvitys

2.4 Etelä-Karjalan maakuntakaava
Etelä-Karjalassa on voimassa kaksi maakuntakaavaa Etelä-Karjalan maakuntakaava (vahvistettu
21.12.2011) sekä kauppaa, matkailua, elinkeinoja ja liikennettä käsittelevä Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 19.10.2015). Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ylimaakunnalliset kysymykset painottuvat viherrakenteeseen, kulttuuriperintöön, liikenteeseen, luonnonvaroihin ja teknisen
huollon verkkoihin.
Etelä-Karjalan käyttämä kaava-alueen rajauksen tarkkuus poikkeaa hieman Kymenlaakson kaava-alueen rajasta. Näin ollen
raja-alueiden kaavamerkinnöissä saattaa olla
hieman päällekkäisyyttä.
Lovasjärven itäpuolella Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa olevat arvokkaan geologisen alueen (ge) ja pohjavesialueen (pv) merkinnät jatkuvat Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa
(Kuva 17). Etelä-Karjalassa on lisäksi viheryhteystarvemerkintä, joka kulkee Kuolimojärveltä Mäntykivenkankaan maakunnallisesti
arvokkaan harjualueen kautta kohti Kymenlaakson rajaa.
Kuva 17. Lovasjärven itäpuoliset alueet Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet:
Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Tuohikotin itäpuolella II Salpausselän alueella on sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa
runsaasti arvokas geologinen alue- (ge), pohjavesialue- (pv) sekä Natura 2000 -aluemerkintöjä (Kuva 18). Lisäksi Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa on aivan
maakuntakaavarajojen pinnassa kaavamerkintä maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta
sekä erityisiä ympäristöarvoja (Kuva 18).

Kuva 18. Tuohikotin itäpuoliset alueet Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet:
Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Hujankankaan alueella sekä Kymenlaakson että
Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa
on maa-aineksenottoaluemerkintä (EOm) (Kuva 19).
Kymenlaaksossa maa-aineksenottoalueella on myös
pohjavesialue. Etelä-Karjalassa on myös pohjavesialuemerkintä aivan maakuntarajalla tai osittain Kymenlaakson puolella.
Väliväylän alueella Kaipiaisista koilliseen on sekä Kymenlaakson että Etelä-Karjalan voimassaolevissa
maakuntakaavoissa kaavamerkintöjä tehty myös
naapurimaakunnan puolelle (Kuva 20). Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa vedenhanKuva 19. Hujankankaan pohjavesi ja maa-ainekkinnan kannalta tärkeä pintavesialue ulottuu Eteläsen ottoalueet. Lähteet: Etelä-Karjalan liitto, KyKarjalan puolelle. Sama vesialue on Etelä-Karjalassa
menlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
merkitty kehitettävänä järvialueena. Etelä-Karjalassa
taas maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ulottuu Kymenlaaksoon. Ylimaakunnalliset retkeilyreitit on huomioitu yli maakuntarajan samoin Kyykosken retkeilyalue.

Kuva 20. Väliväylän alueen raja-alueet. Lähteet: Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Kuva 21. Kaipiainen-Luumäki välinen alue Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet:
Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Kaipiaisten ja Luumäen välillä maakuntien raja-alueen maakuntakaavamerkinnöissä huomioitavaa on
erityisesti pääkaasulinjan (k) kulkureitti, joka ei kohtaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa (Kuva 21). Etelä-Karjalan puolella on myös kehitettäväksi matkailu- ja maisematieksi merkitty yhdystiemerkintä, joka ei jatku Kymenlaakson puolella. Kymenlaakson voimassaolevissa kaavoissa on merkitty turpeenottoalue (EOt) aivan Etelä-Karjalan rajalle.
Luumäen lounaispuolella on Etelä-Karjalan
voimassaolevissa maakuntakaavoissa
useita yhteystarvemerkintöjä kohti Kymenlaaksoa (Kuva 22). Viheryhteystarvemerkintä kulkee Väliväylältä Luumäen
pohjoispuolitse kohti Kymenlaakson rajaa.
Tieliikenteen yhteystarve kulkee Taavetista Vt26 tielle, joka on osittain merkitty
Etelä-Karjalan voimassa olevissa maakuntakaavoissa merkittävästi parannettavaksi
tieksi. Lisäksi molempien maakuntien voimassaolevissa maakuntakaavoissa on raideliikenteen yhteystarvemerkintä, joka ei
aivan kohtaa maakuntien rajalla. Kymenlaaksossa on rajalla Saaramajärven eräalueella kaavamerkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja.

Kuva 22. Luumäen lounaispuoliset alueet Kymenlaakson ja EteläKarjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet: Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos

Salpalinjan alueella on Etelä-Karjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa aivan
rajan pinnassa tieliikenteen yhteystarvemerkintä seututieltä 384 yhdystielle, joka

ei jatku Kymenlaakson puolella, ja maa-aineksenottoalue, joka on osittain Kymenlaakson puolella
(Kuva 23). Lisäksi Etelä-Karjalassa on Salpalinjan alueella valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön merkintä sekä rakennuskiviteollisuuden kehittämisen kohdealue, joka ulottuu
Kymenlaakson puolelle.
Kuva 23. Salpalinjan ympäristön
maakuntakaavamerkinnät Kymenlaakson ja
Etelä-Karjalan
voimassaolevissa
maakuntakaavoissa. Lähteet:
Etelä-Karjalan
liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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Miehikkälän pohjoispuolitse Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa kulkeva kansainvälisen öljyjohdon yhteystarvemerkintä ei kohtaa maakuntien rajalla Etelä-Karjalan voimassaolevien
maakuntakaavojen vastaavaa merkintää ja tämä olisi syytä tarkastaa Kymenlaakson maakuntakaavan
2040 kaavaratkaisuja varten (Kuva 24). Etelä-Karjalassa aivan Venäjän rajan tuntumassa on yhdystiemerkintä, jossa lisäksi kaavamerkintä kehitettävä matkailu- ja maisematie. Tämä yhdystie ei ole merkitty Kymenlaakson voimassaoleviin maakuntakaavoihin.
Kuva 24. Miehikkälän
itäpuoliset alueet Kymenlaakson ja EteläKarjalan voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Lähteet: EteläKarjalan liitto, Kymenlaakson Liitto, Maanmittauslaitos
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3. Ylimaakunnalliset kysymykset Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040
Kymenlaakson ylimaakunnallisissa kysymyksissä korostuu erityisesti viherrakenteeseen, matkailuun
ja virkistykseen sekä liikenteeseen liittyvät kokonaisuudet sekä yhdyskuntateknisen huollon ylimaakunnallisten verkostojen yhteneväisyydet. Tässä kappaleessa käydään läpi aihe- ja aluekokonaisuudet, joihin olisi erityisen hyvä kiinnittää huomioita Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuja suunniteltaessa.
Tulevia ylimaakunnallisia kysymyksiä
Iitin kunnan siirtyessä Päijät-Hämeen maakuntaan vuoden 2019
alussa ovat erityisesti matkailuun ja
osittain myös viherrakenteeseen liittyvät Kimolan kanavan ja KymiRing
alueiden kysymykset.

Kuva 25. Kimolan kanavan alueet Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntakaavoissa. Lähteet: Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson Liitto,
Maanmittauslaitos

Kimolan kanava on Kymijoen vesistössä oleva seitsemän kilometriä
pitkä kanava, joka yhdistää Kymijoen yläjuoksun Konniveden ja Pyhäjärven. Kanavan muutos sulkukanavaksi yhdistäisi Kymijoen matkailuliikenteelle aina Päijänteeseen asti.
Kanavan toteuttaminen on jo huomioitu Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa (Kuva 25),
mutta sen matkailullista potentiaalia
on Kymenlaakson maakuntakaavan
2040 tavoitteiden mukaisesti tarkoitus korostaa.
Suunnitteilla ja rakenteilla oleva KymiRing-elämyskeskus Iitissä on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus, joka on jo huomioitu Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa (Kuva 26). Sijainniltaan alue on Kymenlaaksolle edelleen merkittävä matkailua ja muita
elinkeinoja tukeva alue, vaikka alue
kuuluu vuoden 2019 alusta PäijätHämeen suunnittelualueeseen.
Kuva 26. Suunnitellun KymiRing elämyskeskuksen alueet Kymenlaakson voimassaolevissa
maakuntakaavoissa. Lähteet: Kymenlaakson
Liitto, Maanmittauslaitos
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Viherrakenne
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuissa olisi hyvä ottaa huomioon erityisesti Pyhtää Ruotsinpyhtää, Kimolan kanava – Vierumäki, Heisanharju – Paistjärvi, Vuohijärvi – Repovesi – Mäntyharju, Väliväylän sekä Saaramajärven eräalueen seutujen ylimaakunnalliset viherrakenteen kokonaisuudet.
Matkailu ja virkistys
Kimolan kanavan ja KymiRing elämyskeskuksen alueiden lisäksi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040
kaavaratkaisuissa olisi hyvä huomioida Pyhtää – Ruotsinpyhtää, Heisanharju – Paistjärvi, Vuohijärvi –
Repovesi – Mäntyharju alueiden ylimaakunnalliset matkailun ja virkistyksen kokonaisuudet.
Liikenne
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tulisi alueidenkäytön suunnittelussa säilyttää
mahdollisuuden toteuttaa uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin. HEPI-selvityksessä tutkitut vaihtoehtoiset linjaukset on huomioitu Kymenlaakson voimassaolevissa maakuntakaavoissa. Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa Helsinki-Porvoo-Kouvola linjausta ei ole
huomioitu. Näiden linjausten yhteneväisyys maakuntien rajoilla olisi hyvä tarkastaa ja jatkuvuus turvata. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 suunnittelualueiden rajoilla olisi hyvä huomioida tie-,
raide- ja vesiliikenteen yhtenevät linjaukset ylimaakunnallisesti.
Yhdyskuntatekninen huolto
Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaratkaisuja varten kaikki yhdyskuntateknisen huollon ylimaakunnalliset verkostot olisi hyvä tarkistaa. Erityisesti kansainvälisen öljyputken yhteystarvemerkinnän linjaus ja linjauksen perusteet tulee tarkistaa. Öljyputken yhteystarvemerkinnän perusteiden ja
linjauksen olisi hyvä olla ylimaakunnallisesti yhteneväisiä, ja sen osoittamisesta olisi hyvä päättää ylimaakunnallisesti yhteistyössä Uudenmaan ja Etelä-Karjalan liittojen kanssa.
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