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KORJAUKSET KYMENLAAKSON ENERGIAMAAKUNTAKAAVAN KAAVASELOSTUKSEEN
s. 27
Korjataan seuraavasti:
Tämän pohjalta Kymenlaakson Energiamaakuntakaavassa osoitetaan 17 8 tuulivoimaloiden aluetta.
Alue

Kunta

Pinta‐ala

2093 Pirtnuora
2094 Struka
2095 Purola
2096 Valkianjärvensuo

Pyhtää
Pyhtää
Pyhtää
Pyhtää‐Kotka

5,9 km2
2,5 km2
4,9 km2
16,5 km2

2097 Nälkäsuo
2098 Mäyränmäki
2100 Kyynänmäki‐
Alhonmäki
2101 Harvajanniemen
pohjoisosa
2102 Oravikorpi‐
Vahterikko
2013 Keltakangas
2014 Tillola

Kotka‐Kouvola
Kotka‐Hamina
Hamina

2015 Kylmänojanvuori‐
Korkeamäki
2016 Korvenmäki‐
Paljaankallionmäet
2018 Karvatsuonmäki‐
Lintojanvuori
2019 Hulkkiankangas
2020 Hallimajankangas
2021 Korkeuskalliot
Yhteensä

Arvioitu turbiinien
lukumäärä
13
10
13
26

7,7 km2
10,7 km2
2,8 km2

Tuulisuus 100 m
korkeudella
6,4‐7,4 m/s
6,3‐7,1 m/s
6,1‐7,2 m/s
6,1 m/s
7,1 m/s (150 m)
6,0‐6,2 m/s
5,9‐6,4 m/s
6,5‐6,8 m/s (150 m)

Virolahti‐Hamina

7,3 km2

6,6‐7,6 m/s

20

Virolahti

9,6 km2

15

Kouvola
Iitti‐Kouvola

‐
8,5 km2

Iitti

7,2 km2

6,3 m/s
7,0 m/s (150 m)
6,5‐6,6 m/s (150 m)
6,1 m/s
6,7‐7,0 m/s (150 m)
6,7‐7,0 m/s (150 m)

Kouvola

5,4 km2

Kouvola
Hamina‐Miehikkälä
Miehikkälä
Hamina

13
15
9

8
15
9
10

5,8 km2

5,9‐6,1 m/s
6,6‐6,9 m/s (150 m)
6,6‐6,8 m/s (150 m)

2,2 km2
2,9 km2
2,9 km2

6,4‐6,5 m/s
6,1 m/s
6,4 m/s

5
6
5
192 76
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s. 31
Korjataan seuraavasti:
Tuulivoimalat voivat häiritä radioyhteyksiä. Voimalan sijoittuminen radiomaston välittömään läheisyyteen
saattaa aiheuttaa häiriöitä erityisesti linkkiyhteyksille. Tästä johtuen on tapauskohtaisesti selvitettävä
tuulivoiman sijoitusalueille suunniteltavien tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien kiinteään
linkkiverkkoon. Tästä johtuen selvitysvelvollisuus tulee erityisesti huomioida Pyhtään Pirtnuoran (2093),
Purolan (2095) ja Valkianjärvensuon (2096) alueilla. Vaikutukset tulee selvittää pyytämällä asiasta lausunto
Pääesikunnalta.
Sivut 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 ja 48 poistetaan kaavaselostuksesta kokonaan.
Lisäksi vaikutusten arviointi‐osiosta poistetaan kaikki maininnat koskien tuulivoimaloiden alueita numero
2101, 2102, 2100, 2021, 2098, 2093, 2094, 2095 ja 2096.

JOHDANTO
Laadittava maakuntakaava on nimeltään Kymenlaakson energiamaakuntakaava. Maakuntakaavan muutos koskee vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden
ympäristöt, Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto
sekä osaa Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta.
Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluu seitsemän
kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava. Tässä maakuntakaavassa käsitellään maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimaalueita. Maakuntakaavassa osoitetaan ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset sekä merkitykseltään vähintään seudulliset
jätevedenkäsittelylaitokset, joiden alueelle voidaan sijoittaa
uusiutuvan energian tuotantoa sekä sähkölinjan yhteystarve
Miehikkälän kirkonkylässä. Maakuntakaavassa osoitetaan myös
Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään
yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

Suunnittelualueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava,
joka on vahvistettu vaihekaavoina 28.5.2008 ja 18.1.2010 sekä
14.12.2010. Vuoden 2010 alusta lähtien Pyhtään kuntaan on liitetty entisestä Ruotsinpyhtään kunnasta ns. Vastilan mutkan
alue. Tätä aluetta koskee Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jonka
ympäristöministeriö vahvisti 15.2.2010.
Maakuntakaavan laatiminen käynnistyi tammikuussa 2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.5.–16.6.2011.
Tavoite- ja valmisteluvaiheen jälkeen kaavaluonnos oli nähtävillä 20.10.–21.11.2011. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotus oli
nähtävillä 15.2.-16.3.2012. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
pidettiin 25.4.2012. Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi
11.6.2012 maakuntakaavaehdotuksen karttoineen ja selostuksineen maakuntakaavana.
Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 10.4.2014 tekemällään päätöksellä tarkentaen tuulivoimaloiden aluevarauksen
suunnittelumääräystä.

1. Selvitys alueen oloista,
ympäristöominaisuuksista ja
niissä tapahtuneista muutoksista
Kymenlaakso

Kymenlaakson energiahuolto

Kansainväliseltä asemaltaan Kymenlaakso kuuluu Itämeren
vahvistuvaan kasvualueeseen. Maakunnan rooli idän ja lännen
välissä on saanut laajemman ja vahvemman viitekehyksen.

Maakunnan ominaispiirteet ja energian käyttö

Valtakunnalliselta asemaltaan Kymenlaakso on Suomen vientiteollisuuden ja maamme kansainvälisten liikenneyhteyksien solmukohta, jonka toimivuudesta huolehtiminen on elinehto kilpailukyvylle kasvavan EU:n ja Venäjän välisen liikenteen hoitamisessa.
Suomen liikenneyhteyksistä Venäjälle tärkein on yleiseurooppalainen kuljetuskäytävä 9, joka jakautuu kolmeen haaraan, jotka
kaikki kohtaavat Kymenlaaksossa: pohjoinen osa koostuu tie- ja
rautatieyhteydestä Helsingistä Pietariin ja Moskovaan ja edelleen
Kauko- Itään Trans-Siperian rataa pitkin, Etelä-Suomen satamista
on jatkoyhteys Itämeren merireittien kautta Euroopan ydinalueisiin ja käytävä 9:stä on yhteys Pohjolan kolmioon, yleiseurooppalaisiin liikennekäytäviin 1 ja 2 sekä Baltian maiden satamiin.

Energian lähteet Kymenlaaksossa
TWh/v
25
Muu
20

REF
Kivihiili

15

Kymenlaakson alueella asuu n. 3,5 % Suomen väestöstä ja alueella kulutetaan: 6 % koko Suomen primäärienergiasta, 10 %
koko Suomen puupolttoaineista (mukaan lukien mustalipeä), 15
% koko Suomen maakaasusta. Teollisuuden koko maassa käyttämästä primäärienergiasta Kymenlaakson osuus 9 % ja teollisuuden käyttämästä sähköenergiasta yli 10 %.
Suhdannemuutokset ja rakennemuutos vaikuttavat merkittävästi
maakunnan energiataseeseen. Esimerkiksi Stora Enso Summan
tehtaat suljettiin vuoden 2008 alussa – puupolttoaineiden käyttö
laski n. 500 GWh (puu, -5 %) ja sähköenergian kulutus laski n.
800 GWh (tuontisähkö, -12 %). Sunilan tehdas käynnistettiin
uudelleen vuonna 2010, jolloin energian kulutus muuttui vastaavasti. Kymenlaakson asema logistiikkamaakuntana kasvaa:
liikennepolttoaineiden kulutus on noin 1,7 TWh.

Polttoöljyt
Turve

10

8

Kaakkois-Suomen alueen erittäin vahva metsäteollisuus ja sen
puupolttoaineiden käyttö dominoivat energiatasetta sekä nostavat uusiutuvan energian osuuden huomattavasti muuta maata
korkeammaksi (osuus on noin 45 - 50 %). Kaakkois-Suomen alueella kulutetaan lähes kolmannes kuoresta ja viidennes kaikesta
koko maan lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä kiinteästä
puupolttoaineesta.

Vesivoima
Tuontisähkö

5

Maakaasu
0

Puuperäiset
2007

2008

Maakunnan sähkön tuotanto: 4,1 TWh, tuonisähkön osuus 38 %.
lähde: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT energia 2008
ja 2010.
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Kymenlaaksossa energiataseen kannalta merkittäviä toimijoita on n. 100 kpl (kemiallinen metsäteollisuus, mekaaninen metsäteollisuus, yhdyskuntien suuret CHP-laitokset, kemianteollisuus sekä betonin ja asfaltin valmistus, elintarviketeollisuus ja maatalous kuten
suuret puutarhat, alueelliset lämpökeskukset, Kymijoen vesivoimalaitokset). Kymenlaaksossa on noin 30 energiataseen kannalta merkittävää sähköntuotantolaitosta.

Sähköenergian
kokonaiskulutus
Kymenlaaksossa 2007

Energian kulutus
Kymenlaaksossa TWh/v
25
20
15

Häviöt
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Yksityiset

0
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75 %
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Uusiutuvat energialähteet Kymenlaaksossa 2007
5%
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0%
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Häviöt
Maatalous

Teollisuuden
sivutuotteet

14 %

Vesivoima
22 %

56 %

Puun pienkäyttö
Metsähake

Uusiutuvien energialähteiden osuus primäärienergialähteistä oli 45 %.
lähde: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT energia 2008 ja 2010.
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Energiankäytön kannalta keskeiset toiminnot
Energia ja teollisuus
Kymenlaakso on energiaintensiivinen maakunta. Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat rakennemuutoksen seurauksena laskeneet.
Maakunnan energiatuotannon päästöt ovat pysyneet samalla tasolla ja tieliikenteen päästöt ovat nousussa. Kymenlaakson teollisuuden ja energiantuotannon yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt
ovat viime vuosina merkittävästi pienentyneet. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjä dominoi kemiallinen puunjalostusteollisuus; v.
2007 hiilidioksidipäästöistä tämän toimialan osuus teollisuuden
hiilidioksidipäästöistä oli yli 80 %. Kemiallinen puunjalostusteollisuus lopetti kivihiilen käytön vuosituhannen vaihteessa, mutta
turpeen lisääntynyt käyttö on hillinnyt hiilidioksidipäästöjen laskua. Metsäteollisuus käyttää runsaasti biopolttoaineita. Vuonna

2005 maakunnan biopolttoaineiden kulutus energiamääränä
laskettuna ylitti ensimmäisen kerran fossiilisten polttoaineiden
kulutuksen (vuonna 2000 46,0 % / vuonna 2007 51,4 %). Kun
jätteidenpolttolaitos käynnistettiin vuonna 2008, kotitalousjätteiden energiakäyttö kasvoi merkittävästi. Kymijoen vesivoiman
tuotanto on huomattavaa. Koskensuojelulaki estää uusien vesivoimalaitosten rakentamisen Kymijoella. Kymenlaaksossa on
runsaasti turvevaroja. Turvepolton osuus primäärienergialähteistä on Kymenlaaksossa noin 4 %.

Teollisuuden ja energiatuotannon CO2-päästöt
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lähde: Kaakkois-Suomen ELY-Keskus 2011

10

Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Energiamaakuntakaava

Vaikka energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vaihdelleet
voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana, voidaan teollisuuden ja energiantuotannon kokonaishiilidioksidipäästöjen kehityssuunnan katsoa olleen laskusuunnassa. VAHTI-tietokannan
mukaan koko Suomen teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet Kymenlaaksoa hitaammin, eli
Kymenlaakson hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosina 2005–2010
on ollut vastaavan ajanjakson valtakunnallista päästökehitystä
positiivisempaa (VAHTI).

Asuminen ja yhdyskuntarakenne
Kymenlaakson rakennusten lämpöenergian kulutus oli vuonna
2007 2,9 TWh: Kaukolämpö 32 %, kevyt polttoöljy 21 %, sähkö
18 %, puun pienkäyttö 17 %, maakaasu 12 % (2007). Kaukolämpöä kulutetaan 0,94 TWh (14 laitosympäristöä / 380 km verkkoa).
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa merkittävästi päästökehitykseen
(työssäkäynti, liikenne yms.). Kymenlaakson kaupunkiseutujen
ulkopuolinen maaseutu tarjosi vuonna 2003 noin 6400 työpaikkaa. Maaseudulla asui vuonna 2003 työssä käyviä vajaat 9000.

Kymenlaakson teollisuuden ja energiantuotannon kokonaispolttoaineenkulutus vuonna 2010 oli 50,6 PJ (petajoulea). Kokonaispolttoaineenkulutuksesta 40,2 % oli fossiilisia polttoaineita ja
turvetta, 54,4 % ei-fossiilisia polttoaineita ja 5,3 % sekapolttoaineita. Fossiilisten polttoaineiden kulutus jakautui vuonna 2010
seuraavasti: maakaasu 87,1 %, turve 11,4 %, kivihiili 1,1 % ja muut
0,4 %. Kemiallisen puunjalostusteollisuuden osuus teollisuuden
hiilidioksidipäästöistä vuonna 2010 oli 74,2 %.

Kymenlaaksossa on noin 43 000 pientaloa. Päälämmitysmuoto:
sähkö 40 %, öljy 30 %, puu 21 %, kaukolämpö 4,8 %, maakaasu
1,3 %, maalämpö 0,7%. Arvio yhdyskunnan päästöistä (2000):
CO2: 664 108 t/ a, N20: 25 t/a, CH4: 3789 t/a (ECOREG).

Työssäkäynti Kymenlaaksossa asuinpaikan mukaan 2003
Asuinpaikka

Työssäkäynti Kouvolan
kaupunkiseudulle

Työssäkäynti Kotkan-Haminan kaupunkiseudulle

Työssäkäynti kaupunkiseutujen ulkopuoliselle
alueelle

28 000

700

800

Kotkan-Haminan
kaupunkiseutu

600
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300

Kaupunkiseutujen
ulkopuolinen alue
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1 500

5000

Kouvolan kaupunkiseutu
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Loma- asuminen
Maakunnassa on lähes 18 000 loma-asuntoa, joista on noin 6
200 ulkomaakuntalaisten omistuksessa. Loma-asuntojen käyttö
ympärivuotisesti lisää energian käyttöä. Arvio loma-asutuksen
ja haja-asutuksen päästöistä: CO2 34 826 t/a, N20: 2,2t/a, CH4:
2,2t/a (ECOREG).
Jätehuolto
Kymenlaaksossa otettiin käyttöön jätteenpolttolaitos. Kotitalousjätteiden energiakäyttö on kasvanut noin 250 GWh (+100 %).
Metaanipäästöt teollisuuden kaatopaikoista vuonna 2000: 5 216
t/a. Kouvolassa vuonna 2011 käyttöön otetun Kymen Bioenergian
biokaasulaitoksen kapasiteetti on 19 000 tonnia jätevesilietettä,
biojätettä ja -massaa. Tästä määrästä syntyy noin 15 miljoonaa
kilowattituntia biokaasuenergiaa, josta voidaan tuottaa sähköä,
lämpöä ja biometaania esimerkiksi liikennekäyttöön. Biokaasutuotanto suunnitellaan myös Mussalon jätevesipuhdistamon yhteyteen.

Tuulivoima
Kymenlaakson Tuulivoimaselvityksessä 2010:ssa on kartoitettu
riittävän laajoja, tuulisia, teknisesti toteutuskelpoisia ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Selvitystyö
on toteutettu vaiheittain kolmessa työvaiheessa: paikkatietoanalyysi, teknis-taloudellinen arviointi sekä vaikutusten arviointi.
Paikkatietoanalyysin perusteella tunnistettuja alueaihioita karsittiin alustavan teknis-taloudellisen arvioinnin, eri painotusten
ja alustavien ympäristövaikutusten perusteella. 16 tarkastelualueesta on laadittu tuulipuistoanalyysi, joka sisältää tuulimallinnuksen sekä alustavan tuulipuistosuunnittelun. Tuulipuistoanalyysin tuotantolaskelmissa käytettiin 2-3 MW tuulivoimaloita,
joiden roottorin halkaisija on n. 90-110m. Napakorkeudeksi valittiin joko 100m tai 150m tuuliolosuhteista riippuen. Tuulipuistoanalyysin perusteella tarkastelluille 16 alueelle olisi mahdollista
sijoittaa kaikkiaan 231 tuulivoimalaa. Tämä mahdollistaisi n. 650
MW tuulivoimakapasiteetin ja edustaisi n. 1,5 TWh.

Alkutuotanto
Maatalouden arvioidut päästöt: CO 2 125 865 t/a, N20 453 t/a,
CH4 2432 t/a (ECOREG). Metsätalouden arvioidut päästöt: CO2 11
020 t/ a, N20 4,6 t/a, CH4 15 t/a (ECOREG). Maatalouden energiakulutus (toe / total oil equivalent = noin 42 GJ) vuonna 1995: 36
244 toe, vuonna 2000: 35 483 toe.
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Energian tuotantolaitokset ja energian siirtoverkostot
Energian tuotanto:
Anjalankosken Energia Oy, Myllykosken lämpökeskus,
Anjalankosken Energia Oy, Kaipiaisten höyryvoimala
Anjalankosken Energia Oy, Inkeroisten lämpökeskus
Carea Kuusankosken kuntoutuskeskus ja palvelukodit, Palvelukeskuksen lämpölaitos
Carea Kuusankosken kuntoutuskeskus ja palvelukodit, Keskuslaitoksen lämpölaitos
Carea Kymenlaakson Keskussairaala, Sairaala
Gasum Oy Kouvolan kompressoriasema, Valkealan kompressoriasema
Haminan Energia Oy BASF- kattilalaitos, Haminan kattilalaitos
Haminan Energia Oy Haminan varuskunnan lämpökeskus, lämpökeskus
Haminan Energia Oy Neuvottoman polttolaitos, polttolaitos
Kausalan Lämpö Oy, Asemantien lämpökeskus
Kotkan Energia Oy Hovinsaaren voimalaitos, Hovinsaaren voimalaitos
Kotkan Energia Oy Hyötyvoimala, Hyötyvoimalaitos
Kotkan Energia Oy Karhulan biovoimala, Biovoimala
Kotkan Energia Oy Kotkan lämpökeskukset, Kotkan lämpökeskukset
Kouvolan kaupunki Pohjois-Kymen sairaala, Sairaalan polttolaitos
KSS Energia Oy Eskolanmäen lämpölaitos, Lämpökeskus
KSS Energia Oy Hinkismäen voimalaitos, Hinkismäen voimalaitos
Kuusankosken aluelämmitys Oy, Lämpökeskukset
Kymin Voima Oy, Kuusanniemen voimalaitos
Mussalon Voima Oy, Mussalon voimalaitokset
Neste Oy/ Fortum Power and Heat Oy Haminan terminaalin lk,
Neste Oy Haminan terminaali/Dynea Lk
Oy Kausala Wood Ltd, Lämpövoimala
Tuike Finland Oy, Haminan tietokonekeskus
Vamy Oy Myllykosken voimalaitos
Vapo Oy, Utin varuskunnan lämpökeskus
Vapo Oy, Vekarajärven varuskunnan lämpökeskus
Vari Oy, Lämpökeskukset

Teollisuuden energian tuotanto:
Ahlstrom Glassfibre Oy Karhulan tehdas, kuitulasitehdas
BASF Finland Oy SB- lateksitehdas, Styreeni-butadieenilateksitehdas
BASF Oy Production Unit Hamina, Paperinpäällystysdispersiotehdas
Bim Finland Oy Kouvolan tehdas
CH-Polymers Oy Kaipiaisten PVAC- lateksitehdas
Chemigate Oy Kaipiaisten Paperikemian tehdas
Danisco Sweeteners Oy Kotkan tehdas
Dynea Chemicals Oy Haminan tehdas, Liimatehdas
Finex Oy Kotkan laitos
Haminan Veistosaha Oy
Hankkija-Maatalous Oy Kotkan tehdas
Havesa Components Oy
Havesa Timber Oy, sahalaitos
J.M. Huber Finland Oy Haminan tehdas, pigmenttitehdas
Kemira Chemicals Oy Kuusankosken tehtaat, kemian tehdas
Korpelan Puutarha Oy
Kotkamills Oy, Kotkan tehtaat
L&T Recoil Oy Haminan laitos, regenerointilaitos
Lacell Oy, kuitukankaan valmistustehdas
Lehtikanta Oy, painotalo
Myllykoski Paper Oy
Normek Oy Korian teräselementtitehdas
Novita Oy Korian tehdas, villakehräämö
Oy Safewood Ltd, puutuotetahdas
Pousin Puutarha Oy
Recticel Oy Kouvolan tehdas, Vaahtomuovitehdas
Rehuraisio Oy Kouvolan rehutehdas
Ruusutarhat Suutari Oy
Saint-Gobain Weber Oy Ab Lecasoratehdas
Schaefer Kalk Finland Oy Kuusankosken PCC- tehdas
Solvay Chemicals Finland Oy, vetyperoksiditehdas
Sonoco-Alcore Oy Karhulan kartonkitehdas
Specialty Minerals Nordic Oy Ab Myllykosken tehdas, PCC-laitos
Stora Enso Oyj Sunilan tehdas
Stora Enso Oyj, Anjalankosken tehtaat, voimalaitos
Styron Suomi Oy, lateksitehdas
Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan valimo
UPM-Kymmene Oyj Kymi
UPM-Kymmene Wood Oy Kalson viilutehdas
V.A Suutari Kauppapuutarha ky
Vaasan & Vaasan, Kotkan tehdas, leipomo
Valkealan Soratuote Oy
Wienerberger Oy Ab Korian tiilitehdas
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Turve
Geologian tutkimuslaitos on tutkinut Kymenlaakson turvevarat yksityiskohtaisesti 1980 lähtien. Kymenlaakson turvevarat on esitetty
alla olevassa taulukossa.

Kymenlaakson suo- ja turvevarat (yli 20 ha:n suot).
Kunta / Kaupunki / Alue

Pinta-ala (ha)

Soiden lukumäärä

Turvemäärä milj. m3

Kouvola (Anjalankoski)

7106

77

166

Kouvola (Elimäki)

402

9

4

Hamina

3502

55

77

Iitti

1708

24

40

Kouvola (Jaala)

1106

19

18

64

3

1

Kotka

1478

17

30

Kouvola (Kuusankoski)

933

7

16

Miehikkälä

1616

30

38

Pyhtää

2589

22

68

Kouvola (Valkeala)

6395

79

155

Virolahti

1101

20

28

28 000

362

641

Kouvola (”vanha” Kouvola)

Kymenlaakso
Lähde: GTK
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Yllä taulukoitujen turvevarojen lisäksi on lukuisia pieniä suoalueita. Alle 10 ha suoalueita voi hyödyntää ilman ympäristölupaa.
Pienten suoalueiden turve- tai tuotantomääristä sekä luontoarvoista ei ole riittävää tietoa. Kaakkois-Suomen soista on ojitettu
yli 80 %. Turvetta käytetään nykyään pääasiassa energian lähteenä ja kasvuturpeena. Energiaturpeen osuus käytetystä turpeesta on ollut viime vuosina yli 90 % ja kasvu- ja ympäristöturpeen osuus on noin 6-7 %. Jonkin verran turvetta käytetään myös
yhdyskuntajätteen kompostoinnissa, biosuodattimena, karjan
kuivikkeena, öljyn torjunnassa, tekstiilien valmistuksessa, routaja vesieristeenä sekä turvehoidoissa.

en alueiden käyttöönoton ohjaamiseen ei ole seudullista tai maakunnallista tarvetta vaan niiden edellytykset voidaan ratkaista
ympäristölupamenettelyssä. Alueiden kokonaismäärä riittää
täyttämään turvetuotantoalueiden tarpeen pitkälle tulevaisuuteen. Turvetuotantoalueiden käyttöönotto on kuitenkin monivaiheinen prosessi, jossa maanomistus ja ympäristölupamenettely
lopullisesti määrittelevät, mitkä alueet ja miten laajasti voidaan
ottaa käyttöön. Maakuntakaava ei useimmissa tapauksissa estä
turvetuotantoa kaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolella. Kuitenkin valuma-aluekohtaisten vesistövaikutusten tulisi tehokkain
vesiensuojelutoimenpitein pysyä kohtuullisina.

Tuotannossa olevia alueita oli Kymenlaaksossa vuonna 2007 noin
1500 hehtaaria, joka mahdollistaa 34 mil. m3 kokonaistuotannon
(keskimäärin n. 0,8 milj. m3 / tuotantokausi). Turvevarojen käytöstä noin 90 % on energiaturvetta. Kymenlaaksossa on turvetta
käyttäviä polttolaitoksia, joille kohtuullisen kuljetusmatkan päästä saatava energiaturve on tärkeää.

Vuonna 2010 voimassa olevia turvetuotantolupia oli Kymenlaaksossa 25 kpl. Niistä 7 aluetta on alle 50 ha kokoisia ja 3 alle 14
hehtaarin kokoisia. Valtaosa luvista (19 kpl) koskee kohteita,
jotka sijoittuvat Kouvolan kaupungin alueelle. Kolme lupaa on
myönnetty Haminan alueelle ja kolme Kymenlaakson muiden
kuntien alueelle.

Kymenlaakson vahvistetussa maaseutu- ja luonto maakuntakaavassa on osoitettu 27 turvetuotantoaluevarausta. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4 354 ha. Maakuntakaavan lähtökohtana on
varata pitkän aikavälin tarvetta vastaavasti turvetuotantoon soveltuvia, laajoja (yli 50 hehtaarin) alueita tai aluekokonaisuuksia,
jotka ovat luonnontilaltaan pitkälle muuttuneita. Tätä pienempi-

Kymenlaaksossa aluetarve vuoteen 2020 mennessä on eri laskelmien mukaan noin 1600-2400 hehtaaria. Maakuntakaavassa on
varattu kaikki turvetuotantoon soveltuvat suot, yhteensä 4 354
ha. On huomioitavaa, että alueiden käyttöaika on keskimäärin 25
vuotta.
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Vesivoima
Kymijoella tuotetaan noin 10 % Suomen vesivoimasta. Koko Kymijoen vesistöalueen vesivoimatuotannon määrä on 264 MW
(1438 GWh/a). (Voimaa vedestä 2007 (2008). Selvitys vesivoiman
lisäämismahdollisuuksista, Vesirakentaja Oy / Energiateollisuus
ry). Kymijoen vesistön keskusjärveä Päijännettä on säännöstelty
vuodesta 1964 lähtien. Syynä säännöstelyyn oli alun perin tulvavahinkojen vähentäminen, Kymijoen vesivoimatuotannon lisääminen ja vesiliikenteen turvaaminen. Pernoossa Kymijoki jakautuu kahteen päähaaraan, itäiseen (Pernoon) haaraan ja läntiseen
(Hirvivuolteen) haaraan. Läntisessä haarassa olevalla Hirvivuolteen säännöstelypadolla säännöstellään virtaamana jakautumista päähaarojen kesken mahdollisen korkean energiatuotannon
saavuttamiseksi. Voimalaitosten rakenteilla on merkittävä vaikutus vaelluskalojen nousumahdollisuuksiin.

Energiateollisuus on arvioinut Kymijoen vesivoiman teoreettiset
lisäämismahdollisuudet. Kymijoen vesistöalueella koskiensuojelulaki ja Natura 2000 ohjelma estävät uusien voimalaitosten rakentamisen (esim. Pernoon kosket). Suuria muutoksia Kymijoen
vesivoimatuotannossa ei ole odotettavissa. Kymijoen olemassa
olevien voimalaitosten peruskorjausten yhteydessä tapahtuva
tekniikan parantuminen lisää energian tuotantoa. Vesilain perusteella vesivoiman tuotanto on pysyväisluonteinen oikeus ja muutoksia tuotantoon on nykyisessä tilanteessa mahdollisuus tehdä
vain vähäisessä määrin.

Kymijoen vesivoimalat
Voimala

rakennevirtaa- keskivirtaama pudotuskorkeus
ma (m3/s)
1970-99 (m3/s)
(m)

teho rakenne- teho keskivirvirtaamasta
taamasta laslaskettuna (MW) kettuna (MW)

MWh/a

Vuolenkoski

370

255

3,5

11

7,4

64 900

Mankala

370

255

8,1

25

17

150 200

Voikkaa

415

306

8,6

29

21,9

191 500

Kuusankoski

420

306

9,2

29,4

23,4

204 800

Keltti

340

306

6,1

16,5

15,5

135 800

Myllykoski

330

300

7

21

17,5

153 000

Anjalankoski

435

300

9,7

35

24,2

212 000

Klåsarö

180

146

3,1

4,6

3,8

32 900

Ahvenkoski

250

157

11,3

24

14,7

129 000

Ediskoski

5

5*

9,1

0,4

0,4

3 300

Koivukoski

47

74

4,5

1,5

1,5**

24 200

Korkeakoski

95

81

13

10

8,5

76 600

Yhteensä

1 380 000

*käytetty keskivirtaamana arvo 5 m3/s, sillä 1980-luvulta lähtien on vakiintunut siihen.
** Koivukosken tehon laskemisessa käytetty keskivirtaaman sijaan rakennevirtaamaa
Mäntyharjun reitillä on Siikakosken voimalaitos 2,0 MW, pudotuskorkeus 3,5 m ja rakennevirtaama 70 m3/s ja Verlan voimalaitos 3,3
MW pudotuskorkeus 6,2 m ja rakennevirtaama 58 m3/s.
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Luonnon- ja kulttuuriympäristö
Bioenergia
Kotkan Energian, Stora Enso Anjalankosken, UPM Kuusankosken ja Vamy Oy Myllykosken voimalaitosten kattiloissa voidaan
polttaa mm. ruokohelpeä ja energiaviljaa. Bioenergian käyttöä
voidaan lisätä myös maatiloilla tilojen energiantarpeen täyttämiseksi. Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteyteen on
rakennettu biokaasulaitos. Kotkan Mussalon puhdistamon sekä
Virolahden Harjun oppilaitoksen yhteyteen on suunnitteilla biokaasulaitokset.
Maatalous ja bioenergia Kymenlaaksossa–selvityksen mukaan
bioenergiakasvien viljelyala olisi Kymenlaaksossa vuonna 2012
noin 23 % (noin 19 000 ha) koko viljelyalasta, mikäli ennuste perustetaan valtakunnalliselle bioenergiaskenaariolle (Esiselvitys
Helmikuu 2006 (Head consulting, Pro Agria).
Peltoenergia
Tuotanto ja bioenergia: Viljan osuus viljelyalasta vuonna 2005 oli
71 %, nurmen 21 % ja muiden kasvien loput 8%. TE-keskuksen
tilastossa energiakasvien osuutta ei ole eroteltu, mutta ruokohelpin viljelypinta-ala sisältynee ryhmään muut kasvit. Näiden
viljelyala oli yhteensä 195 hehtaaria. Tulevaisuudessa alueen
peltopinta-alasta noin 20 – 30 tuhatta hehtaaria voitaisiin ohjata
bioenergiantuotantoon. Vuonna 2005 energiakasvien tukeen oikeuttavia kasveja viljeltiin Suomessa noin 9 000 hehtaarin alalla.
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella viljeltiin n. 730 ha eli 8
% kokonaisalasta. Valtakunnallisesti peltoenergian liikevaihdon
voidaan arvioida olevan 1,5 – 9,0 miljoonaa euroa.
Metsäenergia
Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö perustuu Kymenlaaksossa
pääosin metsähakkeen, teollisuuden puutähdehakkeen, sahanpurun, kuoren ja muiden kiinteiden puupolttoaineiden käyttöön.
Metsäteollisuuden puutähdehakkeen ja kuoren osuudet laskivat
viime vuosina. Metsähakkeen käytön odotetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Myös kantojen käyttö on kasvanut huomattavasti 2009 alkaen.

Metsäenergian käyttö Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksen alueellla.

Vuosi

Metsähake

Sivutuotteet

2007

218

2335

2008

315

2123

2009

446

1747

2010

556

2133

Lähde: Metinfo, lämpö- ja voimalaitoskäyttö 1000 m
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Kymenlaaksossa on luonnonympäristöltään toisistaan voimakkaasti poikkeavia alueita. Luonnon tarjoamat erilaiset edellytykset ovat muokanneet ihmisen elinkeinoja, jotka ovat luoneet
toisistaan poikkeavia kulttuuriympäristöjä. Maisemallisesti voidaan eritellä ainakin seuraavat: Järvisuomen alue, rannikkomaa
ja Suomenlahden rannikko ja saaristo. Pohjois-etelä suunnassa
virtaava Kymijoki ja Itä  länsi suunnassa kulkevat Salpausselän
harjumuodostuma ja poikittaisharjut. Maisematyyppeinä nämä
eroavat toisistaan ja ovat heijastuneet elinkeinoelämään luontonsa antamien edellytysten kautta.
Kymenlaakso on maan tiheimmin asuttuja maakuntia ja se on
kaupungistunut useimpia muita maakuntia selvemmin. Teollisuus, satamat ja itärajan läheisyys ovat Kymenlaaksolle tunnusomaisia piirteitä. Siitä huolimatta on maakunnassa säilynyt
myös monipuolinen luonto. Pohjois-Kymenlaakson järviluonto,
Kymijoki, Etelä-Kymenlaakson suot, merialue saaristoineen sekä
rakennettu kulttuuriympäristö kuvastavat maakunnan monipuolisuutta ja ympäristön rikkautta. Kymenlaaksossa sijaitsee kolme
kansallispuistoa. Ne suojelevat erityisesti Kymenlaakson arvokasta saaristo-, suo- ja järviseudun erämaaluontoa.
Kymenlaakson nimi viittaa maakuntamme keskeiseen elementtiin, Kymijokeen. Kymijoki on laskujokena 37 235 km² suuruiselle
valuma-alueelle keskusjärvenään Päijänne. Valuma-alueeltaan
Kymijoen vesistö on Suomen kolmanneksi suurin Kemijoen ja
Vuoksen jälkeen. Kymijoen äärelle on keskittynyt kolmannes
Suomen puunjalostusteollisuudesta ja runsaasti sitä palvelevaa
kemianteollisuutta. Kymijoen ja sen suistojen pohjasedimenttien
myrkkypitoisuudet ovat edelleen korkeita, ja sedimenttien tilaa
tulee tarkkailla jatkuvasti.
Kymenlaakson vesiluonto on erittäin monimuotoinen. Itämeri
lahtineen on maailman suurin murtovesiallas. Jääkauden jälkeen
sen alue ja veden laatu ovat muuttuneet useaan kertaan, mikä
tekee merestä poikkeuksellisen elinympäristön. Salpausselkien
pohjoispuolella järvet ovat puhdasvetisiä ja niukkaravinteisia.
Salpausselkien eteläpuolella järviä on varsin vähän ja ne ovat
usein rehevöityneitä. Sinilevän vaivaaman veden virkistyskäyttö
alenee paikoin ratkaisevasti sekä merellä että sisävesillä.
Ihmisen jäljet ovat selvästi näkyvissä Kymenlaakson luonnossa.
Vaikka alkuperäinen havumetsävaltainen luonto on monin paikoin saanut väistyä, on luonto ja maisema ihmistyön tuloksena
myös rikastunut. Kaava-alueella on runsaasti arvokkaita kulttuurimaisemia. Kymenlaakson peltoalueiden kokonaispinta-ala on
noin 85 000 ha. Suurimat maatilat sijaitsevat maakunnan länsiosassa.
Maakuntakaavan keskeinen tavoite on vaalia Kymenlaakson arvokasta luonnon- ja kulttuuriympäristöjen perintöä. Maakuntakaavan tulee samalla kuitenkin myös vastata maakunnan ajankohtaisiin energiahaasteisiin. Nämä liittyvät mm. ilmastonmuutokseen,
paikallisten ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen,
kestäviin energiatuotantoratkaisuihin sekä energiahuollon turvallisuus- ja omavaraisuusvaatimuksiin.
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Kymenlaakson väestösuunnite
Kymenlaaksossa on asukkaita nykyään lähes 184 000. Tästä Kotkan - Haminan seudulla asuu noin 88 000 ja Kouvolan seudulla 96
000. Väestö on ollut hitaassa laskussa alueella. Laskun odotetaan
kuitenkin taittuvan. Maakuntasuunnitelman väestösuunnitteen
mukaan Kymenlaakson väestö vuonna 2030 on 197 500 asukasta.
Maakuntakaavan lähtökohdaksi on tehty seutukunnittainen jako
nykyisen asukasluvun perusteella.

Kymenlaakson väestötavoitteen mukaan on tehty kunnittaiset
väestöennusteet Tilastokeskuksen väestöennusteen kuntakohtaiselta pohjalta. Vuonna 2030 Kotkan - Haminan seudulla ennustetaan olevan asukkaita yhteensä 94 000. Kouvolan seudulla
ennustetaan olevan asukkaita yhteensä 103 000.

Kymenlaakson väestö 2005-2007 ja väestöennuste 2010-2030
2005

2006

2007

2010

2015

2020

2025

2030

Hamina

21957

21826

21752

22625

23073

23391

23665

23820

Kotka

54838

54607

54639

56293

57292

57992

58689

59226

Miehikkälä

2433

2413

2368

2358

2261

2183

2130

2090

Pyhtää

5138

5141

5158

5308

5402

5476

5561

5614

Virolahti

3614

3611

3625

3615

3572

3558

3555

3550

87980

87598

87542

90199

91600

92600

93600

94300

7265

7246

7198

7380

7476

7557

7658

7741

Kouvola

89924

89397

88781

91420

92924

93843

94742

95459

Kouvolan seutu

87189

96643

95979

98800

100400

101400

102400

103200

Kymenlaakson yhteensä

185169

184241

183521

188999

192000

194000

196000

197500

Kotkan-Haminan seutu
Iitti

Lähde: Tilastokeskus (kuntakohtaiset ennusteet), Kymenlaakson Liitto
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Väestöennusteita tekee myös Tilastokeskus, jonka ennuste perustuu trendimenetelmään, jossa lasketaan mikä olisi alueen tuleva
väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö Kymenlaaksossa vähenee
hitaasti. Vuonna 2030 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kymenlaaksossa on asukkaita 180 000. Kymenlaakson aluerakenteen
suuntia ja kehittymismahdollisuuksia on myös kartoitettu vuoteen 2050 asti osana ylimaakunnallista kokonaisuutta ”Metropolialueen
kestävä aluerakenne” - selvityksen (Metka) yhteydessä.

Kymenlaakso väestöennuste 2010-2050
2007

2010

2015

2020

2025

2030

240

183521

183243

182147

181370

180706

179725

176099

Kymenlaakson liitto

189000

192000

194000

196000

197500

Metka projekti

187000

193000

200000

207000

214000

Tilastokeskus

228000

2050

245000

Asutuksen sijoittuminen taajama- ja maaseutualueille vaikuttaa osaltaan energian tuotantomuotojen ja laitosten sijoittumisedellytyksiin. Erityisesti tuulivoimatuotannon kannalta maaseutualueet ja rantojen vapaa-ajanasutus asettavat rajoitteita. Kymenlaaksossa
asumattomia alueita on niukasti (liitekartta 3).
Kymenlaakson maakunnan energian tarve liittyy keskeisesti teollisuustoimintaan. Yksityistalouksien energian kulutus on teollisuuteen
verrattuna pieni, mutta sen osuus kasvaa. Vaikka asukkaan määrä on laskenut, on yksityistalouksien energiakulutus kokonaisuudessaan kasvanut.
Loma-asukkaiden määrän kehitystä on arvioitu maakuntakaavan kaupallisten palveluiden selvityksessä (Kymenlaakson Maakuntakaava. Kaupalliset palvelut. Kymenlaakson Liitto 2008) lähinnä ulkomaakuntalaisten loma-asukkaiden osalta. Näkökulmana on tällöin
ollut näiden loma-asukkaiden mukanaan tuoma ostovoiman lisäys maakuntaan. Markkinoiden kokonaisuutta ajatelleen ulkomaakuntalaiset loma-asukkaat ovat merkitseviä, sillä seudulla asuvat ovat tarkastelussa mukana jo asukkaina. Maakuntakaavassa huomion
arvoista on loma-asutuksen kokonaisuus sekä taajamista maaseudulle kohdistuvana rakennuspaikka- ja palvelukysyntänä että luonnon ja muiden vetovoima-alueiden hyväksikäyttömuotona. Loma-asukkaiden kokonaismäärän tulevasta kehityksestä ei tämän kaavan
yhteydessä ole tehty ennustetta. Kaupalliseen selvitykseen liittyvää ennustetta kuitenkin voidaan pitää suuntaa antavana myös koko
loma-asutuksen määrän kehityksessä.
Selvityksessä loma-asukkaiden määrää on arvioitu loma-asuntomäärän pohjalta. Kymenlaaksossa on Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 18 000 loma-asuntoa. Kymenlaaksossa on noin 6 200 ulkomaakuntalaisten omistuksessa olevaa loma-asuntoa.
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Loma-asukkaiden määrä (ulkomaakuntalaiset loma-asukkaat) 2000, 2005 ja 2006 sekä ennuste vuosille 2010
ja 2020
2000

2005

2006

2010

2020

Hamina

1249

1246

1242

1237

1224

Kotka

747

725

737

730

714

Miehikkälä

513

535

534

549

589

Pyhtää

1557

1615

1609

1645

1739

Virolahti

1182

1176

1181

1180

1177

Kotkan-Haminan seutu

5248

5297

5303

5341

5443

Iitti

3345

3451

3487

3586

3843

Kouvola

5787

6055

6073

6276

6839

Kouvolan seutu

9132

9506

9560

9862

10682

14380

14803

14863

15203

16125

Kymenlaakso yhteensä
Lähde: Tuomas Santasalo Ky

Tilastokeskuksen mukaan loma-asuntojen omistajatalouksien keskikoko on 2,4. Tältä pohjalta laskettuna Kymenlaaksossa on noin 15
000 ulkomaakuntalaista loma-asukasta, jotka tuovat lisäpotentiaalia seudun ostovoimaan. Loma-asukkaiden määrää tulevaisuudessa
on arvioitu loma-asuntojen nykyisten kehityksen pohjalta. Loma-asuntojen määrä on ollut 2000-luvulla hienoisessa kasvussa, ja myös
loma-asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Vuonna 2020 ennustetaan maakunnassa olevan ulkomaakuntalaisia
loma-asukkaita noin 16 000.
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Suunnittelu- ja kaavoitustilanne maakuntakaava-alueella
Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto
Ympäristöministeriö on päätöksellään 14.12.2010 vahvistanut kaavan.
Maaseutua ja luontoa koskevan maakuntakaavan yhteydessä hyväksyttiin joitakin muutoksia taajamia ja niiden ympäristöjä koskevaan maakuntakaavaan. Tällöin koko maakuntakaava-aluetta koskevat kaavamääräykset hyväksyttiin koskemaan myös taajamakaavan alueita.
Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt
Ympäristöministeriö on päätöksillään 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistanut kaavan.
Itä-Uudenmaan maakuntakaava
Vuoden 2010 alusta lähtien Pyhtään kuntaan on liitetty entisestä Ruotsinpyhtään kunnasta ns. Vastilan mutkan alue. Tätä aluetta
koskee Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 15.2.2010.
Yleis- ja asemakaavatilanne
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien yhteinen Ahvenkosken osayleiskaava on vahvistettu 30.5.2008.

Hyväksyttyjen kuntakaavojen lukumäärä ja pinta-alat

Vuosi
Indikaattori

Alueen
numero

2009
Hyväksyttyjen yleiskaavojen lukumäärätilanne
[kpl]

2009
2009
HyväksytHyväksyttytyjen yleisjen yleiskaakaavojen
vojen pintalukumääalatilanne,
rätilanne,
oikeusvaikutoikeusvaikutteiset [ha]
teiset [kpl]

2009
Hyväksyttyjen asemakaavojen
pinta-alatilanne [ha]

2009
2009
HyväksytHyväksyttyjen rantatyjen rantaasemakaa- asemakaavovojen luku- jen pinta-alamäärätilanne tilanne [ha]
[kpl]

Alueen nimi

75

Hamina

13

13

50544,5

4063,44

4

103,92

142

Iitti

5

5

18664,67

975,43

1

1,33

285

Kotka

3

3

71833,94

4766,75

0

0

286

Kouvola

24

23

53265,46

8411,72

25

424,77

489

Miehikkälä

2

1

8504,3

127,71

0

0

624

Pyhtää

9

9

34817,28

98,26

2

6,27

935

Virolahti

4

4

27446,32

236,55

1

40,51

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Kaavoituksen seurannan tilasto, 26.8.2011
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT,
TAVOITTEET JA ESILLÄ OLLEET
		VAIHTOEHDOT
Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat
lähtökohdat

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
asettamat lähtökohdat

MRL 5 §:ssä esitetään kaikille kaavamuodoille yhteiset alueiden
käytön suunnittelun tavoitteet. Kaikkea alueiden käytön suunnittelua koskee myös velvoite huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista.

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet edellyttävät, että alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet
ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

MRL 28 §:ssa on määritelty maakuntakaavan sisältövaatimukset:
”Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.
Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien
alueiden maakuntakaavoituksen kanssa.

Valtioneuvoston päättämät valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteet, joihin MRL:ssa viitataan, on ryhmitelty asiasisällön
perusteella kokonaisuuksiin, joista seuraavat koskevat Kymenlaaksoa:
Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö
Virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla
ohjeena kaavaa laadittaessa.”
Lisäksi sisältövaatimuksessa edellytetään erityisen huomion kiinnittämistä
1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja
teknisen huollon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen;
sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.
Edelleen sisältövaatimusten mukaan on pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai
muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa sekä
selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat.
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Valtioneuvoston päätöksessä tavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin niiden alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella.

Muut valtakunnalliset lähtökohdat
Energian ja ilmaston kannalta keskeiset strategiset lähtökohdat:
Ilmastopolitiikka (esim. Kioton pöytäkirja, EU:n ilmasto- ja energiapaketti)
Suomen kansallinen ilmastostrategia (2005)
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiat (VM 2008, YM
2008).
Ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko (VM 2009)
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (MMM
2005)
Kuntaliiton ilmastopoliittiset linjaukset (Kuntaliitto 2009)
Kansallinen luonnonvarastrategia (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 2009)
Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia (MMM 2011)

Sisältövaatimuksissa mainitut seikat on selvitettävä ja otettava
huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.
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Maakunnalliset lähtökohdat ja tavoitteet
Kymenlaakson maakuntaohjelma 2011-2014 on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 14.6.2010.�����������������������������
Maakuntasuunnitelma ja – ohjelma on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa on visio-osa
(vuosi 2030) ja toimenpideosa (vuodet 2011–2014).
Kymenlaakson maakuntaohjelman 2011-2014 keskeiset kehittämistavoitteet ovat maakunnan vetovoiman lisääminen elinkeinorakennetta monipuolistamalla panostamalla korkean osaamisen
palvelutuotteisiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, kasvuyrityksiin ja kestävään ympäristöliiketoimintaan.
Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on mm. ilmastonmuutoksen ja ekotehokkuuden huomiointi kaikessa maakunnan
kehittämisessä. Toimintalinjoihin kuuluu kilpailukykyisen, viihtyisän sekä turvallisen ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen luominen. Puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen
rakentaa Kymenlaaksosta entistä ekotehokkaampaa aluetta.
Kymenlaakson aluerakenne 2030 -vision mukaan ekotehokkuus
on alueidenkäytön suuntaamisessa keskeinen tekijä. Tähän liittyy
myös nykyisen rautatieliikenteen kehittäminen kauko- ja lähiliikenteessä sekä vielä pidemmän aikavälin varautuminen uusiin
rautatielinjoihin.
Kymenlaakson liikennevision mukaan Kymenlaakson liikennejärjestelmä 2030 on turvallinen ja ekologisesti tehokas toimintaympäristö elinkeinoelämälle ja asumiselle.
Kymenlaakson luonnonvarastrategia on luonteeltaan ensimmäinen alueellinen luonnonvarastrategia Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana toimii vuonna 2009 laadittu kansallinen
luonnonvarastrategia. Strategiassa on luotu toteuttamismekanismeja, jotka tukeutuvat paikallisiin vahvuuksiin ja toteuttavat
kansallista luonnonvarastrategiaa. kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt luonnonvarastrategian 13.6.2011.

Kymenlaakson luonnonvarastrategiassa tarkastellaan mm. maakunnan keskeisiä energialuonnonvaroja: puuta, turvetta, vettä,
tuulta ja peltoenergiaa. Lisäksi tarkastellaan jäte- ja sivuvirtoja
sekä aurinkoenergian, levätuotannon, biokaasun ja aaltoenergian mahdollisuuksia ja potentiaalia.
Luonnonvarastrategian laadintatyön tueksi on valmisteltu luonnonvarastrategian lähtökohta- ja taustaraportti (Kymenlaakson
liitto 24.1.2011). Raportissa kuvataan Kymenlaakson luonnonvarojen käytön nykytila, hyödyntämisen vaikutukset sekä hyödyntämisen kestävyyteen liittyvät näkökohdat.
Kymenlaaksossa on käynnissä useita kestäviin energiaratkaisuihin liittyviä projekteja ja kehittämishankkeita. Maakunnallinen
Kaakosta voimaa – projekti tähtää tuulivoiman ja bioenergiaosaamisen kehittämiseen Kaakkois-Suomessa. Maakunnan alueiden käytön yleispiirteinen ohjaus voi osoittaa kehittämishankkeille luontevia soveltamisalueita.
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiaa on valmistelu samanaikaisesti energiamaakuntakaavan kanssa. Maakunnallinen
ilmasto- ja energiastrategia perustuu kansainvälisen ja kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan lähtökohtiin ja tavoitteisiin ja
ottaa huomioon mm. maakunnan sijainnin, luonnonolosuhteet,
yhdyskuntakehityksen sekä liikenteelliset näkökulmat. Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset tavoitteet ja tehtäviä, joilla kehitetään alueen
energiantuotantoa, vähennetään energiankulutusta, lisätään uusiutuvan energian osuutta, huomioidaan luonnonvarojen säästäminen ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Strategia on hyväksytty Kymenlaakson maakuntavaltuustossa
12.12.2011.
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Maakuntakaavan tavoitteet

Kaavassa esillä olleet vaihtoehdot

Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä
energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

Kaavassa on tutkittu maakunnan energiahuollon kokonaisuus ja
kartoitettu tältä pohjalta maakuntakaavan muutos- ja täydennystarpeet. Uusiutuvien energialähteiden käyttö edellyttää maakuntakaavaratkaisua lähinnä tuulivoiman hyödyntämisen kohdalla.

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät
tuulivoima-alueet sekä näiden tarvitsemat sähkölinjojen yhteystarpeet.

Kaavassa on tutkittu tuulivoiman hyödyntämiseen liittyvät vaihtoehdot ja tähän liittyvät energiansiirtoverkoston vaihtoehdot. Tuulivoimaloiden alueiden sijoitusmahdollisuudet ja vaihtoehdot on
tutkittu Kymenlaakson Tuuloimaselvityksen 2010 yhteydessä.
Kaavaratkaisu perustuu Tuulivoimaselvityksen analyysiin ja kaavatyön yhteydessä tehtyyn maankäytön yhteensovittamiseen.

Maakuntakaavassa osoitetaan kaksi ylimaakunnallista jätteenpolttolaitosta sekä merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset, joiden alueelle voidaan sijoittaa uusiutuvan
energian tuotantoa.
Maakuntakaavassa osoitetaan Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja
varastoalue.
Maakuntakaavassa täydennetään yhdystieverkostoa Pyhtään
Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

24

Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Energiamaakuntakaava

25

Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Energiamaakuntakaava

3. MAAKUNTAKAAVARATKAISUN
SISÄLTÖ
SUUNNITTELURATKAISUN YLEISET PERUSTELUT
Maakuntakaavan osalta keskeisenä tehtävänä on tarkastella uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä maankäytöllisiä esteitä sekä osoittaa sopivia alueita uusiutuvan energian
tuotantoon ja jakeluun. Uusiutuvan energian tuotantomuodoista
maakuntakaavan valmistelussa tarkasteluun ovat nousseet jo
yleisessä käytössä olevat metsäenergian käytön tehostaminen,
vesivoima, biokaasun tuotanto, jätteenpoltto, geotermisen energian hyödyntäminen, aurinkoenergian talteenotto sekä tuulivoiman tuotanto. Maankäytölliset vaatimukset energian eri tuotantomuodoille ovat vaihtelevat, osalla ovat jo infrastruktuuri ja
toiminnan alueet olemassa, toisia varten joudutaan osoittamaan
uusia alueita ja rakenteita.
Tuulivoiman tuotanto
Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2010 noin 0,3 % Suomen sähkönkulutuksesta. Valtakunnallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta
sähköntuotannossa 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä
tarkoittaa, että valtakunnallisesti tuulisähköllä tulisi tuottaa noin
6 TWh sähköä. Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategiassa linjataan tavoitteeksi lisätä tuulivoiman tuotannon osuutta alueen
sähköntuotannosta merkittävästi. Maakunnallisessa Luonnonvarastrategiassa esitetään tavoitteeksi 100 tuulimyllyn rakentaminen Kymenlaaksoon.
Kymenlaaksossa on tehty kaksi maakunnallista tuulivoimaselvitystä: Tuulivoiman tuotantoon soveltuvien maa- ja merialueiden kartoitus Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikkoalueella
(Kymenlaakson liitto 2005) ja Kymenlaakson Tuulivoimaselvitys
2010 (Kymenlaakson liitto 2011).
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Tuulivoimaselvityksessä 2010 on analysoitu koko maakunnan tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ja tuulivoimapotentiaalia
sekä päivitetty rannikkoalueiden osalta vuoden 2005 selvitys.
Selvityksessä on selvitetty alueiden teknisiä ja ympäristöön liittyviä edellytyksiä tuulivoimarakentamiseen sekä laadittu alueista
kohdekuvaukset ja suosituksia jatkosuunnitteluun. Tuulivoimaselvitysprosessin aikana todettiin, että erityisesti Kymenlaakson
rannikolla on runsaasti hyvätuulisia alueita, joilla asuminen ja
muu maankäyttö sekä luonto- ja maisema-arvot rajoittavat tuulivoiman rakentamista. Analyysissa löydettiin maakunnan alueelta
yhteensä 16 tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvaa aluetta. Kymenlaakson tuulisuustiedot on esitetty liitekartalla neljä.

Energiamaakuntakaavan eräs lähtökohta on ollut suosia alueita,
joiden läheisyydessä on melua ja merkittäviä ympäristömuutoksia aiheuttavia rakenteellisia elementtejä. Näitä ovat valtatie 7
lähialueet kauttaaltaan sekä Iitin Tillolan moottoriurheilukeskuksen ja Kouvolan Yrtinkankaan ampumaradan ympäristöt. Erityisesti vt 7 ympäristöä on tutkittu jo Tuulivoimaselvityksen 2010
yhteydessä ja löydetty tien välittömään vaikutuspiiriin kuusi tuulivoimaloiden aluetta.
Kaavaprosessin aikana Tuulivoimaselvityksen alueita on tarkasteltu vielä tarkemmin. Kirkonmaan alue todettiin ominaisuuksiltaan sellaiseksi, ettei tuulivoiman ja Puolustusvoimien toiminnan
yhteensovittaminen ole mahdollista. Huhdasjäven pohjoisten
alueiden osalta todettiin alueen ominaisuuksien olevan virkistyksen sekä luonnon- ja maisema-arvojen osalta sellaisia, ettei yhteensovittaminen ole tuulivoimatuotannon kanssa mahdollista.
Lisäksi tuulivoimaselvityksen alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä
tunnistettuja alueita tutkittiin samoilla periaatteilla kuin jatkotarkasteluun vietyjä alueita. Tämä tarkastelu osoitti kolme tuulivoimaloiden alueeksi soveltuvaa aluetta: Haminan ja Miehikkälän
alueilla oleva Hulkkiankangas, Miehikkälän Hallimajankangas ja
Haminan Korkeuskalliot.
Tämän pohjalta Kymenlaakson Energiamaakuntakaavassa osoitetaan 17 tuulivoimaloiden aluetta. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen tueksi on laadittu taustaselvitys Tuulivoimaloiden
alueiden rajausten perustelut (Kymenlaakson liitto 2012).
Kaikki Energiamaakuntakaavaan merkityt tuulivoimaloiden sijoitusalueet sijoittuvat ilmavoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueelle. Tästä johtuen on tapauskohtaisesti selvitettävä suunniteltavien tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien
käytössä oleviin ilmavalvontatutkiin. Tutkavaikutusten selvittäminen on ennenaikaista Energiamaakuntakaavan suunnitteluvaiheessa.
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Alue

Kunta

Pinta-ala

Tuulisuus 100 m
korkeudella

Arvioitu turbiinien lukumäärä

2093 Pirtnuora

Pyhtää

5,9 km2

6,4-7,4 m/s

13

2094 Struka

Pyhtää

2,5 km2

6,3-7,1 m/s

10

2095 Purola

Pyhtää

4,9 km2

6,1-7,2 m/s

13

2096 Valkianjärvensuo

Pyhtää-Kotka

16,5 km2

6,1 m/s
7,1 m/s (150 m)
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2097 Nälkäsuo

Kotka-Kouvola

7,7 km2

6,0-6,2 m/s

13

2098 Mäyränmäki

Kotka-Hamina

10,7 km2

5,9-6,4 m/s

15

Hamina

2,8 km2

6,5-6,8 m/s (150
m)

9

Virolahti-Hamina

5,0 km2

6,6-7,6 m/s

10

2102 Oravikorpi-Vahterikko

Virolahti

9,6 km2

6,3 m/s
7,0 m/s (150 m)

15

2013 Keltakangas

Kouvola

-

Iitti-Kouvola

8,5 km2

Iitti

7,2 km2

2016 Korvenmäki-Paljaankallionmäet

Kouvola

5,4 km2

2018 Karvatsuonmäki-Lintojanvuori

Kouvola

5,8 km2

6,6-6,8 m/s
(150 m)

10

Hamina-Miehikkälä

1,9 km2

6,4-6,5 m/s

5

Miehikkälä

2,9 km2

6,1 m/s

6

Hamina

2,9 km2

6,4 m/s

5

2100 Kyynänmäki-Alhonmäki
2101 Harvajanniemen pohjoisosa

2014 Tillola
2015 Kylmänojanvuori-Korkeamäki

2019 Hulkkiankangas
2020 Hallimajankangas
2021 Korkeuskalliot
Yhteensä

6,5-6,6 m/s (150
m)
6,1 m/s
6,7-7,0 m/s (150
m)
6,7-7,0 m/s (150
m)
5,9-6,1 m/s
6,6-6,9 m/s (150
m)

8
15
9
10

192
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Metsäenergia
Kymenlaakson paperiteollisuuden ansiosta on puun käytölle
energialähteenä muodostunut pitkä perinne. Runsaasti energiaa
kuluttava paperiteollisuus on tuottanut pääosan tarvitsemastaan
sähköstä puupohjaisesti, pääosin mustalipeällä. Metsäteollisuudella on puun ylimaakunnallisen keräämisen järjestelmä olemassa, samoin alueita on varattu puun käsittelyyn paperiteollisuuden
laitosten yhteydessä. Maakuntakaavassa jo olevien teollisuuden
aluevarausten puitteissa on mahdollista laajentaa puun teollismittakaavaista energiakäyttöä olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Pienpuun käytön edistäminen uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi ei edellytä maakuntakaavassa uusien alueiden
osoittamista. Puuenergian käyttö todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa. Energiamaakuntakaavan valmistelun aikana ei olut
käytettävissä selvityspohjaa, joka olisi mahdollistanut uusien ja
vähintään seudullisesti merkittävien puuterminaalien osoittamista kaavaan. Maakuntakaavan asema kaavajärjestelmässä vaatii
jatkuvaa suunnittelu- ja seurantaprosessia niin, että kaavaa voidaan pitää ajan tasalla ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää tulevien kaavanlaadintaprosessien yhteydessä.
Vesivoima
Kymenlaaksossa on maakunnan pinta-alaan nähden runsaasti
vesivoimaa erityisesti Kymijoen varren teollisuuden tarpeiden
täyttämiseksi. Uuden vesivoiman käyttöönoton mahdollisuuksia
rajoittavat luontevien kohteiden puute ja vesivoiman rakentamisen haitalliset ympäristövaikutukset; tuottavimmat vesistöt ovat
jo käytössä ja rakentamattomien osuuksien ympäristöarvot ovat
merkittävät. Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa ei esitetä
uusia alueita vesivoimatuotannon kasvattamiselle, vaan vesivoiman lisäämisen tulee perustua uusien maankäytöllisten ratkaisujen sijasta olemassa olevien voimalaitosten hyötysuhteen parantamiseen.

Biokaasun tuotanto
Kymenlaaksossa toimii kaksi ylikunnallisesti toimivaa jätevedenpuhdistamoa, joiden kuivattu jäteliete toimii biokaasun tuotannon raaka-aineena. Kouvolan Mäkikylän puhdistamo sijaitsee
maakaasun siirtoverkon ääressä, joten tuotettu kaasu voidaan
johtaa suoraan valtakunnalliseen verkkoon. Kotkan Mussalon
kuivattu jäteliete toimitetaan vielä muualle loppukäsiteltäväksi,
mutta toimijan tavoitteena on biokaasun tuotanto jätevedenpuhdistamon yhteydessä. Vaikka molempien laitosten oletettu
energiantuotanto on maakunnallisesti vähäinen, osoitetaan ne
Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa niiden laajan keräilyalueen takia.
Paikallisesti toimivia maatilatason biokaasulaitoksia ei maakuntakaavassa ole esitetty, vaan niiden toimintaa turvaavat ja edistävät maankäytön ratkaisut esitetään kunnallisessa kaavoituksessa.
Aurinkoenergia
Aurinkoenergian keräämiseen käytettävien järjestelmien hyötysuhteen kehitys on tällä hetkellä nopeampaa kuin tuulivoimalaitosten. Aurinkoenergian talteenoton laitosten tuulivoimalaitoksia pienemmät pinta-alavaatimukset ja maisemahaittojen vähyys
puoltavat myös aurinkoenergian talteenoton lisäämistä. Sopivien
energian varastointimenetelmien puute yhdessä aurinkoenergian saatavuuden vuodenaikavaihtelun kanssa kuitenkin rajoittaa
tehokkaasti Pohjoismaissa aurinkoenergian laajamittaista käyttöönottoa energianhuollon osana. Ennen ratkaisuja kausivaihtelun tasaukseen, soveltuvat aurinkoenergiaratkaisut parhaiten
paikalliseen ja täydentävään uusiutuvan energian käyttöön. Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa ei esitetä alueita aurinkoenergialaitoksille, mutta koko kaava-aluetta koskeva määräys
uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käytön selvittämisestä edistää osaltaan myös aurinkoenergian käyttöönottoa.
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MAAKUNTAKAAVA-ALUE
KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET
Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.

Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon
vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Valtakunnallisissa energiastrategioissa sekä maakunnallisessa
Ilmasto- ja energiastrategiassa esitetään uusiutuvan energian
käytön edistämistä. Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä alueiden kehittämissopimuksia ja kuntien tontinluovutussopimuksia laadittaessa tulee selvittää, voidaanko esitetyillä
ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Tuulivoiman toteutus taajama-alueiden vaikutuspiiriin edellyttää
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten selvittämistä
siten, että löydettävissä sellainen ratkaisu, joka ei vaaranna merkittävästi alueen maankäytöllistä kehittämistä. Taajamatoimintojen alueiden läheisyydessä on Kymenlaaksossa paljon teollisuusalueita, joiden mahdollisuudet tuulivoiman sijoituspaikkoina
ovat huomionarvoisia. Näiden alueiden sijainti on kuitenkin usein
edullinen myös muulle maankäytölle, mikäli teollinen toiminta
päättyy. Teollisuuslaitosten alasajo on 2000-luvun loppupuolella
ollut nopeaa ja aiheuttanut teollisuusalueiden ja rakennusten uudelleenkäytön suunnittelutarvetta. Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on varmistaa taajamatoimintojen vaikutuspiirissä olevien alueiden eri maankäyttövaihtoehtojen huomioiminen ja sitä
kautta parantaa taajamatoimintojen alueiden ympäristöjen laatua ja edistää tehokkaan yhdyskuntarakenteen muodostumista.

Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille.
Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä
asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Maakuntakaavassa esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Tuulivoimaloiden rakentaminen on mahdollista myös maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolella. Tämä edellyttää, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita
vaaranneta. Tuulivoimatuotannon suunnittelu asumisen, virkistyksen, merkittävien maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaikutuspiiriin edellyttää, että on löydettävissä
sellainen ratkaisu, joka ei aiheuta merkittävää haittaa ihmisille
ja ympäristölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.

Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti.
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TUULIVOIMALOIDEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoitusalueet.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä
tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huomioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä
Puolustusvoimien lausunto, b) ja selvitettävä vaikutukset
liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin.
Rakentamismääräys:
Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa velvoitetaan maakuntien liitot osoittamaan maakuntakaavoissaan tuulivoiman
hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tavoitteissa myös
edellytetään tuulivoimaloiden sijoittamista ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa esitettävät maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoituspaikat perustuvat
2005 julkaistuun Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikon tuulivoimaselvitykseen sekä 2011 valmistuneeseen Kymenlaakson
tuulivoimaselvitykseen. Selvityksissä on tarkasteltu tuulivoimaloiden mahdollisia sijoitusvaihtoehtoja teknisen toteutettavuuden, taloudellisen kannattavuuden ja ympäristövaikutusten
kannalta. Kymenlaakson Tuulivoimaselvityksessä 2010 todetaan
seitsemän voimalan keskittymän olevan pienin realistisesti toteuttamiskelpoinen yksikkö. Ympäristöministeriön selvityksessä
19/2011 Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa esitetään tuulivoimaloiden keskittämistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maisemahaittojen minimoimiseksi ja
edellytetään maakuntakaavoissa osoitettavan pienimmillään 3-5
voimalaitoksen keskittymät.
Edellä esitettyjen selvitysten ja ohjeistuksen sekä Kymenlaakson
olosuhteiden perusteella maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita ovat viisi voimalaa tai enemmän
sisältävät alueet.
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Energiamaakuntakaavassa esitetään vähintään viisi tuulivoimalaa mahdollistavat alueet. Tuulivoiman tuotantoon soveltuvat
alueet painottuvat Kymenlaakson toisen maakuntakaavan ”Maaseutu ja luonto” alueille, kun taas ensimmäisen maakuntakaavan
Taajamat ja niiden ympäristöt alueella tuulivoiman tuotantoa
rajoittavia tekijöitä on niin tiheässä, ettei viiden tuulivoimalan
keskittymille löydy selvityksen valintakriteerien mukaista tilaa. Muiden mahdollisten tuulivoimaloiden sijoittumista ohjataan koko kaava-aluetta koskevalla suunnittelumääräyksellä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 33.1 §:n mukainen rakentamisrajoitus koskee maakuntakaavassa mm. liikenteen ja teknisen huollon
verkostoja ja alueita varten osoitettuja alueita. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Tämän mukaisesti energiamaakuntakaavan
tuulivoimalan alueille on annettu kaavamääräys, jonka mukaan
tuulivoimaloiden alueita ei koske MRL:n 33.1 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Energiamaakuntakaavassa on katsottu, ettei rakentamisrajoitus
ole tarpeen tuulivoimaloiden alueilla seuraavista syistä: 1) Tuulivoimaloiden alueiksi on varattu useita laajoja alueita, joiden
tarjoavat vaihtoehtoisia voimaloiden toteuttamismahdollisuuksia. Rakentamisrajoituksen ulottaminen koskemaan kaikkia
alueita kokonaisuutena olisi mahdollisesti kohtuutonta. 2) Tuulivoimaloiden alueiksi on lähtökohtaisesti valittu alueita, jotka
eivät etäisyyden ja muiden ominaisuuksienperusteella sovellu
rakentamisalueiksi. 3) Rakentamisrajoituksen merkitys korostuu
rakentamispaineen alaisilla alueilla, joita tuulivoimaloiden alueet
eivät ole.
Tuulivoima-alueiden analyysin kriteeritekijöinä on ollut tuulisuus
(vähintään 6 m/s 100 metrin korkeudella), maaston korkeusasema, olemassa oleva maankäyttö ja kaavavaraukset, etäisyys
sähköasemaan ja tiestöön sekä etäisyys asutuskeskuksiin ja yksittäisiin asuinrakennuksiin ja loma-asutukseen (vähintään 500m).
Rajausten ulkopuolelle on suljettu lentoestealueet, luonnonsuojelualueet, kansainvälisesti ja kansallisesti arvokkaat lintualueet,
muinaisjäännökset, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä rakennetut kulttuuriympäristöt.
Tuulivoimaloiden alueiden suunnitteluratkaisujen perustelut on
käsitelty yksityiskohtaisesti erillisraportissa: Tuulivoimaloiden
alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa. (Tuulivoimaalueiden rajausten perustelut. Kymenlaakson liitto 2012. )
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset
varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle
sekä muille maanpuolustuksen toimintamahdollisuuksille. Ottamalla huomioon maanpuolustuksen tarpeet turvataan Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen normaali- ja
poikkeusoloissa. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä
tulee huomioida Puolustusvoimien toiminnan turvaaminen.
Puolustusvoimien Utin tukikohta on lähempänä kuin 12 km
Kouvolan Karvatsuonmäki-Lintojanvuoren tuulivoimaloiden
alueesta. Yleisenä tavoitteena on, että estevapaa alue (suojaetäisyys) olisi ympyrä, jonka keskipiste olisi kiitotien keskeltä 12
km. Tuulivoiman yksityiskohtaisemmassa sijoitussuunnittelussa tulee selvittää Puolustusvoimien lentotoiminnan asettamat
rajoitukset tuulivoimaloiden sijoitteluun ja korkeuteen sekä
niiden aiheuttamat mahdolliset vaikutukset lentotoimintaan.
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Tuulivoimalat voivat häiritä ilmavalvontatutkia. Kaikki suunnitellut tuulivoimaloiden sijoitusalueet sijaitsevat ilmavoimien
ilmavalvontatutkien vaikutusalueella. Tästä johtuen on tapauskohtaisesti selvitettävä suunniteltavien tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien ilmavalvontatutkiin.
Tuulivoimalat voivat häiritä radioyhteyksiä. Voimalan sijoittuminen radiomaston välittömään läheisyyteen saattaa aiheuttaa häiriöitä erityisesti linkkiyhteyksille. Tästä johtuen
on tapauskohtaisesti selvitettävä tuulivoiman sijoitusalueille
suunniteltavien tuulivoimaloiden haittavaikutukset puolustusvoimien kiinteään linkkiverkkoon. Tästä johtuen selvitysvelvollisuus tulee erityisesti huomioida Pyhtään Pirtnuoran (2093),
Purolan (2095) ja Valkianjärvensuon (2096) alueilla. Vaikutukset tulee selvittää pyytämällä asiasta lausunto Pääesikunnalta.
Mikäli tuulivoimaloita sijoitetaan teollisuus-, varasto- tai satamaalueille tai niiden välittömään läheisyyteen, on yhteen sovitettava tuulivoimatuotanto ja muu alueen käyttö.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhtenä tavoitteena
on toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon osalta kiinnittää
erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuuden huomioiminen tulee selvittää yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä maantie-, raide-, vesi- ja lentoliikenteen osalta.
Energiamaakuntakaavan vaikutukset luontoon ja kulttuuriympäristöön on selvitetty MRA 1 §:n edellyttämällä tarkkuudella ottaen
huomioon maakuntakaavan tehtävä ja tarkoitus. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen, mahdolliset luonnon- ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvat haittavaikutukset tulee selvittää aina
hankekohtaisesti yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.
Maakuntakaavoituksella ei voida ratkaista erityislainsäädännön
piiriin kuuluvia asioita. Tuulivoimalan toteuttaminen edellyttää
esimerkiksi ympäristösuojelulain (86/2000, YSL) mukaista ympäristölupaa tai YVA-lain (586/1994) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Liitto-orava-, lepakko yms. lajien osalta voidaan pääsääntöisesti
lähteä sitä, ettei niitä ole tarpeen selvittää kattavasti maakuntakaava laadittaessa. Maakuntakaavaa laadittaessa on selvitysten
avulla voitava kuitenkin varmistua sitä, että kaavaan sallimien
toteuttamisvaihtoehtojen puitteessa löytyy sellainen ratkaisu,
joka täyttää kaavalle asetetut sisältövaatimukset. Maakuntakaavaan on sisällytetty yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavia
suunnittelumääräyksiä sen varmistamiseksi, että maakuntakaava voidaan toteuttaa sille asetettujen sisältövaatimusten ja
luonnonsuojelulain säännösten mukaisesti (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia).
Tuulivoimaloiden suunnittelun yhteydessä on tutkittava ja arvioitava hankkeen vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön,
arvokkaisiin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin maisema-alueisiin sekä kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja laivalöytöihin. MRL:n
mukaista lupa-asiaa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on
esimerkiksi noudatettava mitä muinaismuistolaissa säädetään
(MRL 197 §). Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja suoraan
muinaismuistolain (295/1963) nojalla. Näin ollen rauhoitus koskee myös ennestään tuntemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Olennainen osa tuulivoimarakentamista on alueen liittäminen
sähköverkkoon. Energiamaakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoitusalueet. Alueista ne, joiden nimellisteho on alle 25 MW, voidaan
liittää suoraan rengasjohtoon tai sen sähköasemaan. Yli 25 MW
nimellistehoiset alueet tulee liittää säteittäisjohdoilla sähköasemaan, mieluiten kantaverkon solmukohtaan. Tarkat kantaverkkoon liittymisen kohdat voidaan osoittaa vasta tuulivoimaloiden
lukumäärän tarkentuessa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaikkien tuulivoimaloiden alueiden toteuttajien tulee teettää
alueesta liityntäselvitys, kun toteutusta aletaan suunnitella. Kun
tieto tuotannon kehittymisestä on selvillä, täsmentää Fingrid
kantaverkon kehittämissuunnitelmiaan. Tarkemmassa suunnittelussa periaatteena on sähköjohtojen sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan johtokäytävään. Tuulivoimaloiden
alueisiin liittyviä sähkölinjoja suunniteltaessa on selvitettävä asumiseen, virkistykseen, kulttuuriympäristöön, maisemaan, luontoarvoihin ja Natura-ohjelman kohteisiin kohdistuvat vaikutukset.
Liitekartalla viisi on esitetty Kymenlaakson pääsähkölinjat ja tuulivoimaloiden alueiden alustavat sähköverkon liityntäsuunnat.
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2093 PIRTNUORA, PYHTÄÄ
Yleiskuvaus
Tarkastelualue käsittää Ahvenkosken äärelle sijoittuvan rannikkoalueen. Alue on muutaman laajan peltoalueen ja suon halkoma
havumetsävaltainen alue. Lähiympäristön loma-asutus on keskittynyt meren rantaviivan tuntumaan, muutoin alueen läheisyydessä on vähän astutusta.
Maankäyttö
Alueen pohjoisosassa on voimassa taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava, jossa alueella on kaavamerkintä M (maa- ja
metsätalousvaltainen alue).
Alue on paikoin maanviljelyskäytössä, paikoin suota ja metsää.
Alueella sijaitsee muinaismuistokohde (798, Rekniskorpi). Alueen
luoteispuolella kulkee Kymijoki, ja Kymijoen laakso on valtioneuvoston periaatepäätöksellä osoitettu valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue. Itäpuolella sijaitsevat Natura-alueet (Kymijoki/
SCI- eli luontodirektiivi ja Santaniemenselkä - Tyyslahti/ SPA- eli
lintudirektiivi) ja lintuvesien suojeluohjelmakohde.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä on esitetty kolme osa-aluetta. Energiamaakuntakaavaan esitetään vain pohjoisin osa-alue, jota on supistettu merkittävästi. Eteläiset osa-alueet Munapirtin saaren
alueella on jo osoitettu voimassa olevassa maaseutu ja luontomaakuntakaavassa eikä niiden osalta tehdä kaavamuutoksia.
Pohjoinen osa-alue on supistettu noin puoleen. Ratkaisulla otetaan huomioon tuulivoimaselvityksessä esitetyt näkökohdat ja
lievennetään vaikutuksia mm. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöihin. Kaavaratkaisulla on luotu suojaetäisyys kulttuuriympäristön arvokohteisiin (Ahvenkosken kartano ja voimalaitos, Pyhtäänhaaran arvokohteet).
Linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Maisema

Tyyslahden alueen maisema-arvot

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden loma-asutus

Luonto

Natura-2000 ohjelman kohteet( Santaniemenselkä Tyyslahti, Kymijoki, Ahvenkoski), Linnusto, Lintujen
muuttoreitit, Kalasääsken pesäpaikat, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Ahvenkosken kartano ja Kymijoen maisema

Liikenne

E18-moottoritien linjaus

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 13 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 6,4–7,4 m/s.
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2094 STRUKA, PYHTÄÄ
Yleiskuvaus
Alue on pääosin metsäistä ja soista. Asutusta on ympäristössä
jonkin verran, pääosin länsi- ja itäpuolella. Alueen länsipuolella
virtaa Kymijoki, jota ympäröivä jokilaakso on valtioneuvoston periaatepäätöksellä osoitettu valtakunnallisesti arvokas maisemaalue.
Maankäyttö
Tarkastelualueen pohjoisosassa on yksi kivikautinen asuinpaikka.
Alueen eteläpuolella on maaseutu ja luonto-maakuntakaavassa
osoitettu arvokas maisema-alue, Strukan metsäalue. Santaniemenselällä sijaitsee kaksi Natura-aluetta (SantaniemenselkäTyyslahti/ SPA-direktiivi ja Kymijoki/SCI-direktiivi) sekä lintuvesien suojeluohjelma.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on merkittävästi
supistettu. Tuulivoimaloiden alueeksi osoitetaan vain Hevossuon
alueen ympäristö. Kohteen eteläisimmät ja koilliset osat (esim.
Strukan kalliot) on rajattu ulkopuolelle mm. maisemaan ja luontoon liittyvien rajoitteiden vuoksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa
sen, ettei Kymijoen Pyhtäänhaarasta avaudu merkittävästi avoimia näkymiä tuulivoimaloiden alueelle. Kaavaratkaisulla on luotu
suojaetäisyys kulttuuriympäristön arvokohteisiin (Ahvenkosken
kartano ja voimalaitos, Pyhtäänhaaran arvokohteet).
Linnustoon, maisemaan, kulttuuriympäristöihin ja pohjaveteen
liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen
lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Maisema

Maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Kymijokilaakso
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue: Strukan metsäalue

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden vakituinen ja loma-asutus

Luonto

Natura 2000 ohjelman kohteet(Santaniemenselkä-Tyyslahti sekä Kymijoki), Linnusto, Lintujen muuttoreitit, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Pohjavesi

I -luokan pohjavesialue: Korkiaharju

Kulttuuriympäristö

Muinaismuisto: kivikautinen asuinpaikka
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Ahvenkosken kartano ja Kymijoen maisema

Liikenne

E18-moottoritien linjaus

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 10 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 6,3 m/s - 7,1 m/s.
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2095 PUROLA, PYHTÄÄ
Yleiskuvaus
Purolan alue sijaitsee Pyhtään kunnassa laajalla niemellä. Kohdealue on metsäinen ja sen ympäristössä on myös laajahkoja viljelyalueita ja niihin liittyvää asutusta. Niemen eteläkärjessä on
runsaasti avokallioita. Vakituinen asutus on keskittynyt pääosin
länsipuolelle Purolan ja Ylikylän kyliin. Loma-asutusta on keskittynyt eteläpuolen rannikkoalueille sekä edustan saarille.
Maankäyttö
Alueen kaakkoispuolelle sijaitsee maakuntakaavaan merkitty
Tonttuvuoren arvokas geologinen muodostelma. Maaseutu ja
luonto – maakuntakaavassa alueen läheisyyteen sijoittuu muutamia maa-ainestenottoalueita (EOm).

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu merkittävästi maankäytön yhteensovittamiseksi ja haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Aluetta on kavennettu erityisesti lännessä
ja etelässä. Tuulivoima-alueeksi esitetään maakuntakaavaluonnoksessa ensisijaisesti metsävaltainen moreeniselänne. Yhtenäiset laajat peltoaukiot on rajattu suurimassa osassa tuulivoimaalueen ulkopuolelle.
Linnustoon ja maisemaan liittyvien arvojen säilyttämiseksi on
aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Maisema

Meri- ja saaristomaisema

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asuinpaikat

Luonto

Lintujen muuttoreitit, Kalasääsken pesäpaikat, Petolintujen kaartelualueet (Lovinsteinin/ Tonttuvuoren
kallioalueet), Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 13 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 6,1-7,2 m/s.
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2096 VALKIANJÄRVENSUO, PYHTÄÄ - KOTKA
Yleiskuvaus
Alue on pinta-alaltaan laaja, pääosin metsäinen alue, jolla on
myös useita suoalueita. Ympäristön asutus sijoittuu pääosin yli
500 metrin päähän alueen rajoista, alueen sisälle jää muutama
pienialainen asutuskohde. Alueen kaakkoisosassa on Kotkan
Heinsuon jätteenkäsittelyalue.
Maankäyttö
Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaavassa alueen länsiosassa on kaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousvaltainen
alue), MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja) sekä kaakkoisnurkassa EJ (jätteenkäsittelyalue) ja
T (teollisuus- ja varastoalue).

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu pohjois- ja itäpuolella. Ratkaisulla on luotu suojavyöhyke Valkmusan
kansallispuistoon ja parannettu edellytyksiä alueen virkistys- ja
ulkoilukäytölle. Heinsuon alue on rajattu aluerajauksen ulkopuolelle, koska sen ensisijainen käyttötarkoitus on jätteenkäsittely.
Alueen itäinen raja seuraa olemassa olevaa sähkölinjaa.
Linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin sekä viheryhteyksiin liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia
ominaisuuksia.

Kohdealueen pohjoispuolella sijaitsee arvokas geologinen
muodostuma (Kananiemenharju) sekä pohjavesialue ja Valkmusan kansallispuisto. Valkmusan kansallispuiston alue on
suojeluohjelmakohde (kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma) FINIBA-alue (kriteerilaji kurki) sekä Maaseutu ja luonto
maakuntakaavan luonnonsuojelualue (SL) ja Natura-alue (SCI).
Alueen länsipuolelle noin 500 metrin etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Pyhtään Länsikylä-Myllykylä.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Maisema

Valkmusan kansallispuisto
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Pyhtään Länsikylä-Myllykylä)

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden vakituinen asutus

Luonto

Natura 2000 ohjelman kohteet (Valkmusan kansallispuisto), Linnusto, Lintujen muuttoreitit, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Viheryhteydet ja
virkistys

Viheryhteydet ja Ulkoilureitit

Kulttuuriympäristö

Muinaismuisto: kivikautinen asuinpaikka

Puolustusvoimat

Tutkavaikutukset

Tekninen huolto

Jätteenkäsittelyalue: Kotkan Heinsuon kaatopaikka
Voimajohdon linjauksen siirto (kansallispuiston ulkopuolelle)

Liikenne

Ohjeellinen päärata
E18-moottoritien linjaus

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 26 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan keskimääräinen tuulennopeus on alueella 100 m korkeudella 6,1 m/s ja 150 metrin korkeudella 7,1
m/s.
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2097 NÄLKÄSUO, KOTKA-KOUVOLA

Yleiskuvaus
Alue on pääosin soista ja metsäistä aluetta, jolla esiintyy paikoin
avokallioisia kohoumia ja louhikkoisia alueita. Alueen länsipuolella noin 500 m etäisyydellä virtaa Kymijoki.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu mm.
kohteen lounais- ja pohjoispuolella Kymijokilaakson arvokkaan
maisema-alueen läheisyydessä.

Maankäyttö
Maaseutu ja luonto maakuntakaavassa on alueen länsireunaan
osoitettu pohjavesialue (pv) sekä itä-länsisuuntainen viheryhteystarve. Alueen itäosassa on yksi maa-ainestenottoalue (EOm).

Linnustoon, maisemaan, viheryhteyksiin ja pohjaveteen liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi
annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Alueen länsipuolella virtaa Kymijoki, jonka jokilaakso on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Länsipuolella noin 2 km etäisyydellä sijaitsee maakuntakaavaan merkitty arvokas geologinen
muodostuma Vartioisvuori.
Alueen eteläpuolella lähimmillään noin 2,5 km etäisyydellä sijaitsee Kymin lentokenttä.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Maisema

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Kymijokilaakso

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Luonto

Natura-2000 ohjelman kohteet: Rapakivenjärvi, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Maakuntakaavan viheryhteystarve

Viheryhteydet: Kymijoki – Kajasuo

Pohjavesi

II luokan pohjavesialue: Härmäkangas

Maa-ainesten otto

Majakorvensuo, Kirkkovuoret, länsi, Kirkkovuoret

Virkistys

Virkistysalue: Kymin lentokentän alue

Lentoliikenne

Kymin lentokenttä

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 13 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 6,0-6,2 m/s.
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2098 MÄYRÄNMÄKI, KOTKA-HAMINA

Yleiskuvaus
Alue on havupuuvaltaista metsää, jossa on runsaasti pieniä avokallioita sekä louhikkoa ja niiden välissä soisia painanteita. Alueen eteläpuolella kulkee vt 7 (E18) ja länsipuolella vt 15. Lisäksi
alueen halki kulkee kaksi sähkölinjaa sekä Haminan rata, joka
yhdistää Haminan Kotka-Kouvola rataan. Alueen reunamilla on
suhteellisen tiheää asutusta, jonka etäisyys on vähintään 500 m
alueesta.
Maankäyttö
Alueen läpi on Maaseutu ja luonto maakuntakaavassa merkitty
linjaus ylimaakunnalliselle patikointireitille, joka yhdistyy alueen
luoteispuolella osoitettuun viheryhteystarpeeseen. Alueen länsireunassa on maa-ainestenottoalue (EOm) sekä eteläosa alueesta
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu sekä
pohjoisosassa että itä- ja lounaispuolella. Suurivuoren arvokas
kallioalue ja Uuperin laskettelukeskus on ratkaisulla rajattu tuulivoimaloiden alueen ulkopuolelle. Alueen eteläkärki on rajattu
tuulimallinnuksen perusteella suotuisimmalle alueelle. Alueen
kaavaratkaisun rajaus on tehty siten, että tuulivoimaloiden alue
ei rajoitu avoimeen maisematilaan Sippolanjoen maisema-alueelle.
Linnustoon ja maisemaan liittyvien arvojen säilyttämiseksi on
aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Maisema

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Virkistys

Ylimaakunnallisesti merkittävät reitit (patikointireitit)

Luonto

Linnusto (Suurijärvi)
Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 15 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 5,9-6,4 m/s.
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2100 KYYNÄNMÄKI - ALHONMÄKI, HAMINA

Yleiskuvaus
Alue sijoittuu pääosin metsäalueelle, jonka keskellä on avointa
peltomaisemaa. Asutusta on lähiympäristössä vain vähän.
Maankäyttö
Alueella on maaseutu ja luonto –maakuntakaavassa osoitettuja
maa-ainestenottoalueita (EOm). Alueen lounaispuolella kulkee
E18 tien Haminan ohittava linjaus.

Suunnitteluratkaisu
Osa-alueista muodostetaan yhtenäinen, kapea tuulivoimaloiden
aluekokonaisuus. Aluevarausta on laajennettu pohjoispuolelle
Pitkämäkeen asti tuulivoimayksiköiden sijoittamismahdollisuuksien lisäämiseksi ja alueen muun maankäytön yhteensovittamisen (maa-ainesten otto) helpottamiseksi.
Linnustoon ja maisemaan liittyvien arvojen säilyttämiseksi on
annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Luonto

Linnusto (Harun Hirvelänniitty), Linnusto: maakotka, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Liikenne

E18 -moottoritien linjaus

Kulttuuriympäristö

Muinaismuistot (Rutakorpi)

Maa-ainesten otto

Vaarinkorpi ja Villinginkangas

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 150 m korkeudella 6,5-6,8 m/s.

38

Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Energiamaakuntakaava

2101 HARVAJANNIEMEN POHJOISOSA, VIROLAHTI-HAMINA

Yleiskuvaus
Alue on merenrannikkoa ja maasto voimakkaasti luoteis-kaakkoissuuntaista. Kohdealue on melko metsäistä, osittain soista ja
myös peltoalueiden halkomaa. Alueen edustalla sijaitsevat Pyötsaaren ja Kuorsalon suurikokoiset saaret. Rannikkoalueilla sekä
alueen edustan saarilla on runsaasti loma-asutusta. Vakituinen
asutus sijoittuu lähimmillään noin 1 km etäisyydelle kohdealueesta.
Maankäyttö
Maaseutu ja luonto -maakuntakaavassa pohjoisosassa on maa-ainestenottoalue EOm. Alueella on myös yksittäinen muinaismuisto
(pronssikautinen hautapaikka).
Alueen pohjoisosan läpi kulkee osuus Suuresta Rantatiestä, jonka
kulttuurihistoriallinen arvo on otettu huomioon maakuntakaavassa. Tieympäristö on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tie on kehittynyt tiettävästi jo 1300-luvulla Turun ja Viipurin välille ja on yksi Suomen
tärkeimmistä historiallisista maantieyhteyksistä. Alueesta pienimmillään noin 1,5 km etelään sijaitsee Kuorsalon valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Pohjoispuolella
lähimmillään noin 250 m etäisyydellä sijaitsee Pyölinjoen maakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on merkittävästi
supistettu ja yleispiirteistetty niin, ettei aluevaraus sijoitu varsinaiselle Harvajanniemelle eikä meren rantaan tai maakuntakaavan MY-alueelle.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden (Kuorsalo ja
Tammio) vuoksi aluerajausta on supistettu tuulivoimaselvityksessä esitetystä rajauksesta eteläosasta, jotta mahdolliset maisemahaitat arvokkaille kulttuuriympäristöille eivät olisi merkittäviä.
Suuri Rantatie kulkee pieneltä osalta tuulivoimaloiden alueen
läpi. Valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien
aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti
huomioitavia ominaisuuksia.
Kymenlaakson rannikkoa pitkin kulkevan lintujen arktisen muuton, kalasääsken pesäpaikkojen ja suurikokoisten petolintujen
muuton takia tuulivoimaloiden aluerajaus on sijoitettu varsinaisen Harvajanniemen niemialueen pohjoispuolelle sisämaan
metsäiselle alueelle. Arktisen muuton pääväylä kulkee rannikkoa
pitkin ja yksi muuton painopistealue on Harvajanniemen kärki.
Em. syystä niemialue on rajattu tuulivoimaloiden alueen rajauksen ulkopuolelle. Tuulivoimaloiden alue sijoittuu minimissään
2,5 km etäisyydelle varsinaisesta Harvajanniemestä, etäisyys
niemenkärkeen on kuusi kilometriä. Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.
Alueen eteläpuolella merialueen edustan saarilla on runsaasti loma-asutusta. Em. syystä aluevarausta on supistettu eteläosasta ja laajennettu pohjoispuolelle tuulivoimayksiköiden
sijoittamismahdollisuuksien
lisäämiseksi.
Loma-asutuksen osalta keskeinen alue on varsinainen Harvajanniemi, jonne etäisyyttä tuulivoimaloiden alueesta on minimissään 2,5 km, etäisyys niemenkärkeen on kuusi kilometriä.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Maisema

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Kuorsalo
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue: Kattilainen-Klamila
Geologisesti arvokkaat muodostumat: Manstuolin harjualue, Santanen ja Halssi

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden vakituinen ja loma-asutus

Luonto

Lintujen lentoreitit
Kalasääsken pesäpaikat
Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Suuri Rantatie, Kuorsalo
Muinaismuistot: pronssikautinen hautapaikka

Harvajanniemen tuulivoima-alue
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Olemassa olevan maaseutu- ja luonto –maakuntakaavan aluevaraus: tuulivoimatuotantoon soveltuva alue

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan noin 10 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuul
mallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella 6,6-7,6 m/s.
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2102 ORAVIKORPI - VAHTERIKKO, VIROLAHTI

Yleiskuvaus
Alue on pääosin sekametsää, jossa on suoalueita.
Maankäyttö
Alue sijoittuu kahden maakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen (Ravijoki, Harju, Pihlajajoki ja Virolahden kirkkomaisema)
väliin. Alueella on laajoja maa-ainestenottoalueita (EOt ja EOm).
Alueen kaakkoiskulmassa on geologisesti arvokas muodostuma
(Härmänkangas) sekä pohjavesialue. Myös alueen luoteiskulma
sijoittuu geologisesti arvokkaalle muodostumalle (Kuivakangas)
ja pohjavesialueelle. Kuivakankaalla on lisäksi Bunkkerimuseo,
joka on merkitty vahvistetussa maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäväksi matkailukohteeksi (rm). Alueen koillisosan
läpi on merkitty linjaus ylimaakunnalliselle patikointireitille. Samaa linjausta pitkin kulkee Salpalinja.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitetään useita pieniä osa-alueita. Maakuntakaavassa osoitetaan yksi yhtenäinen ja yleispiirteistetty
aluevaraus. Yhtenäinen tuulivoimaloiden alue on osoitettu vain
E 18 moottoritien eteläpuolelle. Tuulivoimaselvityksessä esitetyt
eteläisimmät osat on poistettu aluerajauksesta erityisesti maisema- ja luontoarvojen vuoksi ja pohjoisiin osiin ei ole tuulimallinnuksessa sijoitettu voimaloita.
Alueen läheisyydessä on luontoarvoja liittyen erityisesti linnustoon. Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien
aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti
huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Maisema

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue: Ravijoki, Harju, Pihlajajoki, Virolahden kirkkomaisema

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Virkistys

Ylimaakunnallisesti merkittävät reitit (Salpalinjan vaellusreitti)

Luonto

Natura 2000 ohjelma/ FINIBA: Vilkkiläntura-Ala-Pihlajalahti, Linnusto (Rautalanselkä), Lintujen muuttoreitit, Kalasääsken pesäpaikat, Merikotkat, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit, Arvokkaat geologiset muodostumat (Kuivakankaan harju sekä Härmänkankaan harju)

Matkailu

Matkailualue: Salpakeskus

Kultturiympäristö

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Suuri Rantatie
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Salpalinja

Pohjavesi

II -luokan pohjavesialue: Haavisto A
I -luokan pohjavesialue: Härmänkangas

Maa-ainesten otto

Huosiossuo, rakennuskivialueet

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 15 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan keskimääräinen tuulennopeus on alueella 100 m korkeudella 6,3 m/s ja 150 m korkeudella 7,0 m/s.
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2013 KELTAKANGAS, KOUVOLA

Yleiskuvaus
Alue sijaitsee valtatien 15 tuntumassa sen itäpuolella. Alueen ympäristössä sijaitsee mm. jätteenkäsittelykeskus, kompostointilaitos, romunkäsittelyalue sekä kiviaineksen ottoalue.

Suunnitteluratkaisu
Alueelle osoitetaan tuulivoimaloiden alue kohdemerkintänä.
Tuulivoimaloita voidaan toteuttaa sekä jätekeskuksen että teollisuus- ja varastoalueelle.

Maankäyttö
Maakuntakaavassa alue on jätteenkäsittelyaluetta sekä teollisuus- ja varastoaluetta. Jätteenkäsittelyalueelle voidaan osoittaa
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja
teollisuustoimintaa, joka palvelee myös energiahuoltoa.

Maisemaan liittyvien arvojen säilyttämiseksi on annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Alueen länsipuolella sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokitellut Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja
yhdyskunta. Itäpuolella noin 600 m etäisyydeltä alkaa valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Sippolanjoen ja Summanjoen
laaksot.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Virkistys

Ylimaakunnallinen ulkoilureitti: patikointireitti

Maisema

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 8 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on 150 m korkeudella 6,5-6,6 m/s.
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2014 TILLOLA, IITTI-KOUVOLA

Yleiskuvaus
Alue sijaitsee Salpausselän harjanteella. Maasto on metsäisiä
kumpareita, joiden väliin jää soisia painanteita. Kausalan ja Kouvolan taajamarakenteet ulottuvat melko lähelle aluetta länsi- ja
itäpuolella. Alueella on mm. soranottotoimintaa, vanha kaatopaikka ja suunnitteilla moottoriurheilurata.
Maankäyttö
Alueen pohjoisosat ovat maakuntakaavassa maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Maakuntakaavassa on myös merkintä pohjavesialueesta. Itä-länsisuuntaisesti
kulkee merkintä ylimaakunnallisesta patikointireitistä. Eteläosassa aluetta on eritystoimintojen alue (E), maa-ainesten ottoalueita
(EOm) sekä kaatopaikka (EJ). Saunakankaan geologisesti arvokas
moreenialue sijoittuu alueen itäosaan. Alue sijoittuu maakuntakaavan Tillolan moottoriratamelun melualueelle.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu ja
yleispiirteistetty. Pohjoispuoliset alueet on rajattu erityisesti niiden maisema- ja ulkoiluarvojen vuoksi niin, että esimerkiksi etäisyys arvokkaaseen maisema-alueeseen on yli neljä kilometriä.
Maisemaan, kulttuuriympäristöön ja pohjaveteen liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Alueen länsiosa sijoittuu Kausalan-Kirkonkylän osayleiskaavaalueelle. Kaavassa alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta
(M) ja maa- ja metsätalousaluetta, jolla erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU). Alueelle sijoittuu myös
selvitysalue moottoriurheilualueelle (E-1/sel) sekä seudullisia ja
kunnan sisäisiä ulkoilun pääreittejä.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Virkistys
Maisema- ja Kulttuuriympäristö

Ylimaakunnallisesti merkittävät ulkoilureitit (patikointireitit) ja Kuusankosken itäpuolen metsäalueet
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Iitin kirkonkylä
Tillolan taistelupaikka

Moreenialue

Valtakunnallisesti arvokas moreenialue: Saunakankagas

Pohjavesi

I-luokan pohjavesialue: Tillola, Ruokosuo

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 15 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on 100 m korkeudella 6,1 m/s ja 150 m korkeudella 6,7-7,0
m/s.
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2015 KYLMÄNOJANVUORI - KORKEAMÄKI, IITTI

Yleiskuvaus
Alueen maasto on pienipiirteistä ja kumpuilevaa, lukuisten vesistöjen rytmittämää. Maasto on havupuuvaltaista ja alueella on
pienialaisia soita. Maastokumpujen laet ovat pääosin avokalliota.
Alueen länsipuolella virtaa Kymijoki, jonka ympäristö on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Mankalan koskiseutu
on kapeiden murroslaaksojen reunustamaa kallioaluetta, jonka
Kymijoen uoma halkaisee kahteen osaan. Jokiuoma on maisemaltaan poikkeuksellisen kaunis ja ulkoilun osalta ylimaakunnallisesti merkittävä alue.
Maankäyttö
Ympäristön vesistöjen rannoilla on suhteellisen runsaasti lomaasutusta.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu ja
yleispiirteistetty. Vahvistetun maakuntakaavan maa-aineisten
ottoaluevaraukset kumotaan, koska kallioaineksen otto olisi ristiriidassa tuulivoimaloiden rakentamisen kanssa. Maakuntakaavassa osoitettujen maa-aineksen ottoalueiden määrä supistuu
jonkin verran. Kumottavan alueen rakennuskivivarat on luokiteltu heikoiksi (III luokka) ja alueen syrjäinen sijainti on ollut liikenteellisesti ongelmallista. Pohjois-Kymenlaaksossa maa-aineksen
ottoon osoitettuja kallioalueita on kuitenkin edelleen tarvetta
vastaavasti. Tuulivoimaselvityksessä esitettyjä läntisiä osa-alueita Kymijoen arvokkaan maisema-alueen läheisyydessä on rajattu
ulkopuolelle.
Maisemaan liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen
supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia
ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden loma-asutus

Maisema

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue: Mankalan koskiseutu, Tapola-Sitikkala
Arvokkaat kallio-alueet: Haukkavuoren kallioalue, Huuhkaimenvuori, Aittakallio

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 9 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 150 m korkeudella 6,7–7,0 m/s.
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2016 KORVENMÄKI - PALJAANKALLIONMÄET, KOUVOLA

Yleiskuvaus
Alueen ympäristö on metsäistä, kumpuilevaa kalliomaastoa. Alueen ympärillä on runsaasti järviä, joista osa on melko suuriakin.
Alueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta, sen sijaan lomaasuntoja on runsaasti.
Maankäyttö
Alueella ei ole vahvistetussa maakuntakaavassa aluevarausmerkintöjä. Alueen länsipuolella kulkee maakuntakaavan mukainen
ylimaakunnallinen patikointireitti.

Suunnitteluratkaisu
Aluekokonaisuus esitetään tuulivoimaselvityksessä esitetyllä tavalla.
Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden loma-asutus

Luonto

Linnusto: kalasääsken pesäpaikat

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 10 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on alueella 100 m korkeudella on 5,96,1 m/s ja 150 m korkeudella
6,6–6,9 m/s.
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2018 KARVATSUONMÄKI - LINTOJANVUORI, KOUVOLA

Yleiskuvaus
Alue on pääosin havupuumetsää ja suuri osa alueesta on ojitettua
suoaluetta. Metsikön keskellä on useita pienempiä lampia. Vakituista asutusta on jonkin verran alueen etelä- ja länsipuolella,
loma-asutusta vähän etelässä Rapojärven rannoilla.
Maankäyttö
Alue sijoittuu osin maakuntakaavan Yrttikankaan melualueelle.
Melualue liittyy ampumarata-merkintään (eo). Ampumarata on
suunnitteilla. Alueen eteläpuolella noin 2,5 km etäisyydellä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö,
Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema. Alueen eteläpuolella on luonnonsuojelualue (SL) Somuranmäki.

Suunnitteluratkaisu
Tuulivoimaselvityksessä esitettyä aluerajausta on supistettu ja
yleispiirteistetty. Alueen etäisyyttä taajamatoimintojen alueeseen on tarkennettu. Tuulivoimaloiden alueeksi osoitetaan vain
vahvistetussa maakuntakaavassa esitetyn ampumaradan eteläpuoliset osat. Kaavaratkaisulla luodaan suojaetäisyys Valkealan
kirkonkylän ja kartanon ympäristöön.
Linnustoon ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilyttämiseksi on aluerajauksen supistamisen lisäksi annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden (loma-) asutus

Luonto

Natura 2000 ohjelman kohde (Somuranmäki),Kalasääksen pesäpaikat

Kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Valkealan kirkon ja kartanon muodostama
kokonaisuus

Lentoliikenne

Utin lentoesterajoituspinnat

Alueelle voidaan tuulivoimaselvityksessä käytettyjen mitoitusperusteiden mukaan sijoittaa noin 11 tuulivoimalaa. Tuulivoimaselvityksen tuulimallinnuksen mukaan alueen tuulennopeuden vaihteluväli on 150 m korkeudella 6,66,8 m/s. Utin tukikohdan lentokentän
lentoesterajoituspinta rajoittaa tuulivoimaloiden korkeutta alueella siten, että korkein mahdollinen rakennelma alueella saa olla noin
340 meren pinnan yläpuolella. Lentoesterajoitukset ja tuulivoimaloiden korkeus sekä sijoittelu tulee sovittaa yhteen yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
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2019 HULKKIANKANGAS, HAMINA-MIEHIKKÄLÄ

Yleiskuvaus
Alue on pääosin havumetsää ja osin ojitettua suoaluetta. Vakituista asutusta on vähäisesti alueen länsi- ja pohjoispuolella.
Onkamaan kylä sijaitsee alueen luoteispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä.

Suunnitteluratkaisu
Alue on tunnistettu tuulivoimaselvityksen alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä. Kaavaprosessin aikana aluetta on tutkittu samoilla
periaatteilla kuin Tuulivoimaselvityksessä jatkotarkasteluun vietyjä alueita.

Maankäyttö
Maakuntakaavassa on osoitettu alueen kaakkoisosaan turvetuotantoalue.

Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Luonto

Natura-2000 ohjelman kohteet (Onkamaanjärvi), Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Maa-ainesten otto

Kiviojankangas

Puolustusvoimat

Vallanjärvi

Alueelle voidaan sijoittaa noin 5 tuulivoimalaa. Tuuliatlaksen mukainen tuulennopeus alueella on 100 metrin korkeudella 6,4 -6,5 m/s.
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2020 HALLIMAJANKANGAS, MIEHIKKÄLÄ

Yleiskuvaus
Alue on kumpuilevaa metsämaastoa, jossa on pienialaisia soita.
Aluetta halkoo alemman tieverkon soratie. Alueen läheisyydessä
on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Miehikkälän Muurikkalan kylä sijaitsee noin 2,5 km etäisyydelle.
Maankäyttö
Alue sijoittuu kahden Natura 2000-ohjelman alueen väliin (Leukaniemi-Tyllinjärvi ja Tuorusjärvi) noin kilometrin etäisyydelle.

Suunnitteluratkaisu
Alue on tunnistettu tuulivoimaselvityksen alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä. Kaavaprosessin aikana aluetta on tutkittu
samoilla periaatteilla kuin Tuulivoimaselvityksessä jatkotarkasteluun vietyjä alueita. Tavoitteena on ollut löytää myös Miehikkälän alueelta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita.
Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:

Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Luonto

Natura 2000 ohjelma (Leukaniemi-Tyllinjärvi ja Tuorusjärvi), Linnusto, Lintujen lentoreitit, Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit

Alueelle voidaan sijoittaa noin 6 tuulivoimalaa. Tuuliatlaksen mukainen tuulennopeus alueella on 100 metrin korkeudella 6,1 m/s.
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2021 KORKEUSKALLIOT, HAMINA

Yleiskuvaus
Alue on havumetsäistä kumpuilevaa maastoa, jota ympäröivät
ojitetut suot. Alueen läheisyydessä on yksittäisiä asuinrakennuksia. Lähimmät kylät ovat noin neljän kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Myllykylä ja Paijärvi.
Maankäyttö
Alueen pohjoispuolella on maakuntakaavan puolustusvoimien
alue. Alueen sisään jäävä Suurisuo on osoitettu maakuntakaavassa turvetuotantoalueeksi. Alueesta länteen noin kolmen kilometrin etäisyydelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue:
Myllykylä-Ihamaa.

Suunnitteluratkaisu
Alue on tunnistettu tuulivoimaselvityksen alkuvaiheen paikkatietoanalyysissä. Kaavaprosessin aikana aluetta on tutkittu samoilla
periaatteilla kuin Tuulivoimaselvityksessä jatkotarkasteluun vietyjä alueita.
Linnustoon liittyvien arvojen säilyttämiseksi on annettu kaavamääräys koskien aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.

Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
Asutus

Tuulivoima-alueen läheisyyden asutus

Turvetuotanto

Suurisuo

Luonto

Natura 2000 –ohjelma (Rajasuo), Linnusto, Lintujen lentoreitit, Suurikokoisten petolintujen
muuttoreitit,Linnusto: maakotka

Puolustusvoimat

Karijärvi

Alueelle voidaan sijoittaa noin 5 tuulivoimalaa. Tuuliatlaksen mukainen tuulennopeus alueella on 100 metrin korkeudella 6,4 m/s.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tuulivoimaloiden alueet tulee ottaa huomioon kuntien laatiessa yleis- ja asemakaavoja.
Tuulivoimaloiden sijainnin ja toteutettavuuden selvittämisestä vastaavat energiayhtiöt.
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SÄHKÖLINJAN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoverkoston yhteystarpeet.
Suunnittelumääräys:
Yhteystarpeen selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura
2000 -verkostoon kuuluvalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Miehikkälän kirkonkylän taajaman sähköyhteyksien varmentamiseksi osoitetaan yhteystarve Miehikkälän kirkonkylästä 110 kV:n
voimajohtoon.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tarkemmassa suunnittelussa periaatteena on sähköjohtojen sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan johtokäytävään.

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 läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen
pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä,
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 verkostoon.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavassa täydennetään Kymenlaakson teollisuusalueiden varauksia lisäämällä Pyhtään länsipuolelle Kumpulan teollisuusalue.
Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on löytää ratkaisu vähän
työllistävälle ja tilaa vaativalle teollisuuden alueelle. Esitetty sijainti soveltuu tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa
jo toteutuneisiin pienteollisuuden keskittymiin maakuntakaavan
taajama-toimintojen alueella. Koska alue ei sijaitse kiinni taajamassa, tulee alueelle sijoittuvan teollisuus- ja varastotoiminnan
olla tilaa vaativaa ja vähän työllistävää. Maakuntakaavaratkaisu
on osin todentava, koska Kumpulan teollisuusalueelle on jo siirtynyt ja voidaan edelleen siirtää teollisuus- ja varastotoimintoja
taajama-alueelta ja näin saada taajamaan kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia vähenemään. Ratkaisu ei aiheuta taajamarakenteen hajoamista. Alueen sijainti on tämän kaltaiselle toiminnalle
soveltuva sen hyvän liikenteellisen aseman vuoksi.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ympäristövaikutuksia aiheuttavat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueen toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaista kaavoitusta,
joka kuuluu ao. kunnalle samoin kuin kaavoitetun alueen kunnallistekniikan ja yleisten alueiden toteuttaminen.

Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia
aineita on alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista
aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyttämiseen.
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YHDYSTIE

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella
on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- ja kokoojakaduiksi.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Muutetaan ja täydennetään Pyhtään Vastilan alueen ja siihen
liittyvän Kouvolan Raussilan alueen yhteystieverkkoa yhdenmukaiseksi muun Kymenlaakson maakuntakaavoissa esitetyn tieverkoston kanssa. Tavoitteena on osoittaa jokainen maakuntakaavan
kylä-alue (kylä-merkintä) vähintään yhdystietasoisen tien piiriin.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tieliikennealueiden toteutuksesta vastaa valtio. Asemakaavoitettujen alueiden kaduista vastaa kunta. Pienet tienparannusinvestoinnit tehdään Ely -keskuksen käyttöön osoitetulla perustienpidon rahoituksella.

ENERGIAHUOLLON ALUE

Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai
rakenteita.
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan Korkeakosken alueella toimii hyötyvoimalaitos, jonka
pääasiallinen energianlähde on kierrätykseen kelpaamaton kotitalousjäte. Poltettava jäte kerätään ylimaakunnallisesti Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilta. Kotkan Hovinsaaren biovoimalaitos käyttää energialähteenä teollisuuden
sivutuotteita, metsäperäisiä polttoaineita, kierrätyspolttoainetta
sekä tarpeen mukaan turvetta. Nämä kerätään Etelä- ja osittain
Pohjois-Kymenlaaksosta. Ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hyötyvoimalaitoksen toiminnan jatkuvuus ja toiminnan mahdollisesti tuottamat haitat.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueilla toimii keskitettyjä jätevedenpuhdistamoita, joiden jäteveden keräysalue on vähintään ylikunnallinen ja joiden tuottama
biokaasu voidaan jakaa maakunnallisesti maakaasuverkon välityksellä. Ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa
huomioon jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkuvuus ja toiminnan mahdollisesti tuottamat haitat.

X

POISTUVA VARAUS

Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistettavat aluevaraukset.
Kymenlaakson ”Maaseutu ja Luonto” maakuntakaavasta poistetaan kiviaineksen ottoalueita.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Poistettavat alueet ovat Poski-selvityksen mukaan III-luokan
rakennuskivialueita, joiden liikenteellinen saavutettavuus on
heikko. Koska vaihtoehtoisia aineksenottoalueita löytyy muualta
maakunnasta runsaasti, voidaan merkityt ottoalueet poistaa ja
osoittaa aluetta tuulivoimatuotannolle.
Itä-Uudenmaan maakuntakaavan yhdystiemerkinnät korvataan
Kymenlaakson maakuntakaavoissa käytetyillä merkinnöillä.
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4. MAAKUNTAKAAVAN
OIKEUSVAIKUTUKSET
Ohjausvaikutus kuntakaavoitukseen
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1§).
Alueiden käytön suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että
yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaneessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja ylikunnallisesta luonteesta johtuen kunnilla on omassa kaavoituksessaan varsin suuri liikkumavara kunnan sisäisissä
alueidenkäyttökysymyksissä.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen yleisperiaatteena on, että
maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia
voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua edellyttäen, että maakuntakaavan
keskeiset ratkaisut ja tavoitteet ei vaarannu. Keskeisenä ratkaisuna on pidettävä valtakunnallisten ja maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämiä rakenteellisia alueidenkäyttöperiaatteita ja aluevarauksia, kuten taajamakeskusverkkoa,
vähintään seudullista viheralueverkkoa, valtakunnallisia väyliä ja
teknisen huollon ratkaisuja ja suojeluohjelmien mukaisia ja niihin verrattavia alueita. Alemmanasteisessa kaavassa on voitava
alueidenkäyttöperiaattein ja aluevarauksin osoittaa, että maakuntakaavan rakenne näiden osalta toteutuu, vaikka yksittäisten
aluevarausten sijainti ja laajuus joissakin tapauksissa poikkeaisi
maakuntakaavan osoittamasta.
Maakuntakaava ei ole voimassa yksityiskohtaisemman oikeusvaikutteisen kaavan alueella.
Tällaisia kaavoja ovat maaseutualueella esimerkiksi oikeusvaikutteinen rantayleiskaava ja
ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain yksiselitteisenä
periaatteena on, että yhdellä alueella on voimassa vain yksi kaava. Rakentaminen ja muu alueen hyväksikäyttö tapahtuu kyseisen kaavan mukaisesti.
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Kaavoitus on jatkuva prosessi, jossa tavoitteiden, arvostusten
ja toimintaympäristön muutokset edellyttävät kaavojen ajantasalla pitoa ja uudelleen arviointia. Siten maakuntakaavan
ohjausvaikutus tulee ajankohtaiseksi, kun kuntakaavoituksessa
todetaan sen omista lähtökohdista kaavojen vanhentuneisuus
joiltakin osin tai kokonaan. Maakuntakaavan voimassaololla on
myös merkitystä kuntakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin:
”Maakuntakaavassa osoitettu uusi maankäyttöratkaisu voi olla
keskeinen peruste kuntakaavojen ajanmukaisuutta arvioitaessa.
Erityisesti kuntakaavassa oleva ristiriita maakuntakaavassa tulkittujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa osoittaa, että kuntakaava ei ole enää ajan tasalla. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden välittyminen maakuntakaavoituksesta kuntakaavoitukseen edellyttää tällöin vanhentuneen kaavan tarkistamista ristiriidan poistamiseksi.” (Maankäyttö ja
rakennuslaki 2000, opas 7: Maakuntakaavan oikeusvaikutukset,
Ympäristöministeriö 2002).

Vaikutus viranomaistoimintaan
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan
toteuttamista. (MRL 32.2§)
MRL 3 §: Tämän lain mukaiset alueiden käyttöä koskevat tavoitteet ja suunnitelmat on, siten kuin erikseen säädetään, otettava
huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön
nojalla ympäristön käytön järjestämisestä.
Maakuntakaavan viranomaisvaikutus ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella (MRL 32.2 § 3).
Viranomaisvaikutuksen suhde erityislainsäädännön mukaiseen
päätöksentekoon
Viranomaisvaikutuksen käytännön merkitys viranomaisen erityislainsäädäntöön perustuvaan päätöksentekoon, kuten lupaharkintaan ja tuen myöntämisedellytysten tutkimiseen, ratkaistaan
aina tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on, että maakuntakaava ei
voi syrjäyttää päätöksenteon perusteena olevaa lainsäädäntöä.
Maakuntakaava ei toisin sanoen vaikuta päätöksentekoon siltä
osin kuin tämä päätöksenteon oikeudellisista edellytyksistä on
säädetty tyhjentävästi erityislaissa. Maakuntakaavassa voidaan
kuitenkin osoittaa alueella olevan sellaisia maakunnallista merkitystä sisältäviä arvoja, jotka on erityislain mukaan otettava päätöksenteossa huomioon.
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Maakuntakaavassa voidaan esimerkiksi osoittaa MY-merkinnällä
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas geologinen muodostuma tai maa-aineslaissa
tarkoitettu kaunis maisema. Tällainen merkintä ja siihen liitetty
suojelumääräys taikka maakuntakaavan viranomaisvaikutus eivät oikeudellisesti sido maa-ainesluvasta päättävää viranomaista, vaan viranomaisen tulee ratkaista lupahakemus maa-ainesten
ottoa koskevien säännösten mukaan oikeusharkintaisesti.
Maakuntakaavan viranomaisvaikutus ilmenee erityisesti tilanteissa, joissa sovellettava lainsäädäntö - esimerkiksi kestävän
metsätalouden rahoituksesta annettu laki - jättää viranomaiselle
ratkaisussaan harkintavaltaa. Viranomaisvaikutuksella on näin
ollen merkitystä erityisesti siltä osin kuin viranomaisen päätöksentekoon sisältyy tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Tarkoituksenmukaisuusharkinnalla tarkoitetaan viranomaiselle laissa myönnettyä valtaa päättää oman harkintansa mukaan,
mikä yleisen edun kannalta on asianomaisessa yksittäistapauksessa paras ratkaisu. Tämä lakiin perustuva harkintavalta kuuluu
siis aina päätöksen tekevälle viranomaiselle, esimerkiksi tuen
myöntämisestä päättävälle metsäkeskukselle, eikä maakuntakaavalla voida viranomaisen puolesta ennakolta ottaa kantaa
siihen, millaisia päätöksiä se tulee oman toimivaltansa puitteissa
tekemään.

Rakentamisrajoitus
Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen
tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. (MRL 33.1 §).
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai
suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty maakuntakaavan toteuttamista varten.
Jos maakuntakaavan aluevaraus pääasiallisesti vastaa rakennuslain (370/1958) mukaisen seutukaavan aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seutukaavan hyväksymisen jälkeen omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia oteta huomioon. (MRL 33.2 §)
Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Tämän mukaisesti energiamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueille on edellä luvussa 3 esitetyillä perusteilla annettu kaavamääräys, jonka mukaan alueita ei
koske MRL:n 33 .1 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Esimerkiksi sellaisilla maakuntakaavan merkinnöillä kuin maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamisen
tarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo) ei ole suoraa vaikutusta maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen tai maaseuturakentamiseen.
Suora vaikutus voi olla ainoastaan tällaiseen merkintään mahdollisesti liitetyllä MRL 33 §:n mukaisella rakentamisrajoituksella ja
siihen mahdollisesti liittyvillä rakentamismääräyksillä sekä 30.2
§:n mukaisella suojelumääräyksellä. Tässä maakuntakaavassa ei
kyseisiä määräyksiä ole käytetty.
Muilta osin viranomaisvaikutus merkitsee, että maakuntakaavan
aluevaraukset, kaavamääräykset ja muut merkinnät ovat yksi
päätösharkinnassa huomioon otettava tekijä. Poikkeuksen tästä
muodostaa siis MRL 30.2 §:n mukainen suojelumääräys, joka sellaisenaan sitoo päätöksentekoa.
Maakuntakaavan yleispiirteiset kehittämisperiaate- ja aluevarausmerkinnät voivat osaltaan olla tukena viranomaisen päätöksenteossa mm. alueen taloudelliseen kehittämiseen tai ympäristön tilan kohentamiseen suuntautuvassa resurssien ohjauksessa
joko yksittäisen merkittävän hankkeen tai työohjelman suuntaamisessa.
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5. MAAKUNTAKAAVAN
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavaprosessin vaikutusten arvioinnin kulku on esitetty Kymenlaakson maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Vaikutusten arviointi on kiinteä osa kaavaprosessia. Vaikutusten
arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa suunnittelijoille, päättäjille sekä osallisille kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden
merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, jotta
kaavan toteuttamisen vaikutukset voidaan arvioida. Lain mukaan
on arvioitava kaavan merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön
rakennettuun ympäristöön.
Maakuntakaavan vaikutusten arviointi suoritetaan maankäyttöja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Kaavoihin
ei sovelleta SOVA- tai YVA -lakia, vaan vaikutukset arvioidaan
osana maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä. Maankäyttö ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa korostuvat SOVA -lain
myötä kuitenkin vaihtoehtojen tarkastelu, haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen, kaavaselostuksen yhteenveto ja sekä
sähköinen tiedottaminen.
Maakuntakaavamerkintöjen ohjausvaikutukset esitetään kaavamerkintäkohtaisesti maakuntakaavan sisältö- kappaleessa.
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset selitetään omassa kappaleessaan. Kaavamerkintäkohtaiset vaikutusarvioinnit sekä oikeusvaikutusarvioinnit täydentävät tässä kappaleessa esitettyjä
näkökohtia.
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Arvioinnin toteutus
Arviointityö on integroitu kiinteästi kaavan laatimisprosessiin ja
vaikutusten arviointi on ollut mukana kaavan kaikissa eri laadintavaiheissa. Tavoitteena on ollut tuottaa arviointitietoa mahdollisimman ajantasaisesti kunkin kaavavaiheen käyttöön.
Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen vaikutusten arviointi
on tapahtunut pääosin Kymenlaakson liiton sisäisenä arviointina.
Arvioinnin toteutuksessa on käytetty kartta- ja ilmakuvatulkintaa, maastokäyntejä, valokuvia ja paikallistuntemusta. Arviointiyön apuna on käytetty erillisselvityksiä, jotka on laadittu osin
konsulttityönä. Arviointityön kannalta keskeiset erillisselvitykset
ovat Kymenlaakson tuulivoimaselvitys ja Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi.
Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää alueiden teknisiä ja ympäristöön liittyviä edellytyksiä
tuulivoimarakentamiseen sekä laatia alueista kohdekuvaukset
ja suosituksia jatkosuunnitteluun. Kymenlaakson tuulivoimaselvityksessä kuvataan tuulivoimaloiden alueiden merkittävimmät
vaikutukset sekä yleisellä tasolla että myös kohdekohtaisesti.
(Uusiutuvaa energiaa Kymenlaaksosta. Kymenlaakson tuulivoimaselvitys 2010, Kymenlaakson liitto 2011).
Tuulivoiman mittava hyödyntäminen on Kymenlaaksossa uusi ilmiö ja täten myös sen linnustonvaikutuksista on ollut hyvin vähän
tietoa. Tästä syystä Kymenlaakson liitto tilasi tuulivoimaselvityksen laadinnan tueksi linnustoarvioinnin. Linnustoarviointiin pyydettiin tietoja mm. merkittävistä isojen lintujen muutonaikaisista
levähdysalueista, arktisen muuton pääreiteistä sekä petolintujen
kaartelualueista. (Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011. Kymenlaakson liitto 2011 /Luontoselvitys Kotkansiipi, Petri Parkko).
Linnustoarviointiin on koottu ja analysoitu tiedot Kymenlaakson
merkittävistä lintujen levähdysalueista, lentoreiteistä sekä muuttoväylistä. Raportin lintutiedot on koottu pääosin BirdLife Suomi
ry:n havaintojärjestelmä Tiirasta. Järjestelmään on tallennettu
kaikki merkittävimmät Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys
ry:n havainnot. Kyseessä on ainoa kattava Kymenlaakson linnustoa koskeva tietokanta, josta löytyy systemaattisesti tallennettuja
lintuhavaintoja 1970-luvulta lähtien. Selvityksen tietoja kerättiin
myös 2000-luvulla ilmestyneistä Kymenlaakson Lintutieteellisen
Yhdistyksen julkaisemasta Lintukymi-lehdestä. Aineisto täydennettiin haastattelemalla tunnettuja ja kokeneita kymenlaaksolaisia lintuharrastajia.
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Linnustoselvityksessä on huomioitu mm. BirdLife Suomi ry:n
suojelutoimikunnan suositukset linnuston huomioimisesta tuulivoimahankkeissa. Aineiston perusteella on arvioitu tuulivoimaalueiden vaikutukset linnustoon maakuntakaava edellyttämällä
tarkkuudella. Arvioinnin perusteella on annettu selvityksessä
myös suositukset jatkosuunnittelulle mahdollisten haittavaikutusten lieventämiselle tai ehkäisemiselle. Linnustoselvityksessä
esitetyt arviointitulokset sekä suositukset ovat toimineet keskeisinä työkaluina kaavaratkaisuja tehtäessä.
Maakuntakaavaratkaisut on tehty tuulivoima-alueiden osalta
hyödyntämällä em. selvityksistä saatu pohjatieto. Kaavaratkaisujen perustelut ja keinot kielteisten vaikutusten vähentämiseksi
on kuvattu erillisselvityksessä (Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa. Kaavaratkaisujen perustelut.
Kymenlaakson liitto 2011).
Tuulivoimaselvityksessä on käyty kohdekohtaisesti vaikutusten
arviointi läpi, joten raportti on jo sinänsä arvioinnin perusta.
Tuulivoimaselvityksestä käy ilmi, millä perusteella on lähdetty
valitsemaan alueet jatkotarkasteluun. ”Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut” ja ”Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi”
-raporteista käy ilmi, että alueita on kartta- ja ilmakuvatulkinnan,
maastokäyntien ja paikallistuntemuksen perusteella edelleen supistettu ja/tai otettu niihin liittyviä kaavamääräyksiä.
Tuulivoimaselvityksen yhteydessä päätettiin, ettei mallinnuksia
tehdä. Perusteena oli, että visuaalinen mallinnus edellyttää jo
melko pitkälle vietyä tuulipuistosuunnittelua. Tuulivoimaselvityksen alustavat suunnitelmat eivät anna riittävän luotettavaa
kuvaa myllyjen sijainnista. Jos näiden pohjalta olisi tehty kuvasovitteita tms., osallisille olisi mahdollisesti annettu virheellinen
kuva tuulimyllyjen maisemavaikutuksista.
Kaavan arvioinnin ja kuvausten tulee vastata maakuntakaavan
yleispiirteisyyttä. Arvioinnin lähtökohtana on ollut, että hankkeiden toteuttamiseen olisi löydettävissä yksittäiselle tuulivoimalalle useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.
Suhteessa valtakunnallisiin arvokohteisiin (esim. arvokkaisiin
maisema-alueisiin, suojelukohteisiin, kulttuuriympäristökohteisiin) tuulivoima-alueiden valinnassa ja rajauksissa on noudatettu
seuraavia periaatteita:
1. Tuulivoima-alueita ei ole osoitettu valtakunnallisesti arvokkaille arvokohteille.
2. Valtakunnallisten arvokohteiden tuntumassa (500-1000 metrin etäisyydellä) edellytetään suunnittelumääräyksellä erityisarvojen huomioon ottamista.
3. Tuulivoimaloiden alueet ovat niin laajoja ja topografiltaan vaihtelevia, että niiden sisällä on mahdollista löytää sijoitusratkaisut,
jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa esimerkiksi maisema tai
luontokohteille. Maisemavaikutukset on arvioitu kohdekohtaisesti maastokäynnillä.
Koko maakuntakaavan vaikutukset kuvataan kootusti maakuntakaavan vaikutusten arviointi-raportissa (Kymenlaakson energiamaakuntakaava. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi). Raportissa käsitellään tuulivoimaloiden alueiden lisäksi myös muiden
kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi.
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Arviointituloksiin voi tutustua osana kaavamateriaalia, jota toimitetaan kirjallisena ja sähköisessä muodossa. Kaavaprosessin
aikana saatu palaute on huomioitu ja vaikutusten arviointeja täydennetty arviointityön edetessä.
Maakuntakaavan laadintatyön tueksi oli perustettu työryhmä,
joka osallistui samalla myös Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian laadintatyöhön. Maakuntakaavan työryhmä sekä Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan jäsenet tuovat omia ajatuksiaan arviointiin mukaan ja toimivat arviointityötä
konsultoivana asiantuntijatyöryhminä.
Kaavan vaikutuksia on arvioitu ja kuvattu maakäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla (esim. vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, vaikutukset liikenteeseen, energiankulutukseen, päästöihin, ilmanlaatuun ja ilmastoon jne.).
Vaikutuksia on arvioitu sillä tasolla ja tarkkuudella kuin maakuntakaava yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Erityisesti erillisselvityksien tarkasteluissa on tutkittu yksittäisen merkinnän
vaikutusta ympäröivään alueidenkäyttöön ja ympäristöön sekä
käsitelty tiettyihin aiheisiin tai alueisiin liittyviä kysymyksiä (esimerkiksi kaavaratkaisujen vaikutukset Natura 2000 -kohteisiin ja
luontoarvoihin).

Yleistä maakuntakaavan vaikutuksista
Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäytön
rakenneasioita käsittelevä suunnitelma. Maakuntakaava ei ole
toteuttamissuunnitelma. Maakuntakaava ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän
periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yksityiskohtaisempia kaavoja. Maakuntakaavaratkaisuilla ohjataan ensisijaisesti kuntien kaavoitusta ja
muiden viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.
Maakuntakaava on joustava. Siinä esitettyjen aluevarausten
laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa
muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua. Edellytyksenä on, että maakuntakaavan keskeiset tavoitteet eivät vaarannu.
Maakuntakaavan yleispiirteisyydestä ja sen suunnittelumääräysten sisällöstä johtuen voidaan kaavan toteuttamiselle löytää
yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla eri tarkoitusta varten
asianmukainen ratkaisu.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella. Rakentamisen
edellytyksiä arvioitaessa on kunnan toimesta jo kaavoitettujen
alueiden osalta lähtökohtana, että kaavan laatimisen yhteydessä
on esimerkiksi selvitetty ja yleensä voitu ottaa huomioon alueiden
luonnon- maisema-, virkistys- yms. arvot. Rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja niiden hyväksyntää.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10§ edellyttää että kaavan
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa sillä tavalla ja siinä
laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan
edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa.
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Arvioinnin keskeiset tulokset
a) Tuulivoimaloiden alueet
Vaikutukset asumiseen ja asuinviihtyisyyteen
Tuulivoimatuotannon merkittäviin haittapuoliin asumiselle ja
asuinviihtyisyydelle lukeutuvat tuulivoimaloiden suuri koko,
melu, valoilmiöt sekä näistä johtuvat elämänlaadun heikkeneminen. Yksittäisen tuulivoimalan melu on merkittävä erityisesti voimalan välittömässä läheisyydessä noin 200300 metrin etäisyydellä voimalasta. Lapojen pyöriminen voi aiheuttaa välkkymistä
ja heijastukset ja varjot voivat näkyä kauas.
Toiminta-aikanaan tuulivoimalaitoksen synnyttämän melun vaikutussäde vaihtelee muutamasta sadasta metristä jopa yli kilometriin. Vaikutussäde riippuu mm. valittavasta voimalaitosyksikön tyypistä, voimalaitosyksikköjen koosta sekä sääolosuhteista.
Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalaitoksen äänen havaitsemiseen. Useissa kansainvälisissä selvityksissä on todettu, että ihmiset kokevat tuulivoimalan melun
häiritsevämpänä kuin desibeleinä mitatun samantasoisen tieliikennemelun tai raideliikennemelun. Tähän on syynä tuulivoimalasta aiheutuvan melun ominaisuudet, kuten jaksottaisuus ja
matalataajuiset äänikomponentit. Huomion arvoista on myös se,
ettei ulkotiloissa tuulivoimalan melulta voida suojautua erillisillä
meluntorjuntarakenteilla, joten keskeistä meluntorjunnan kannalta on laitesuunnittelu ja tuulivoiman sijoittuminen. Suomessa
on todettu, etteivät valtioneuvoston päätöksen mukaiset meluohjearvot (993/1992) riittävästi sovellu tuulivoimaloiden melun
häiritsevyyden arviointiin, vaan ne johtavat helposti liian suuriin
sallittuihin keskiäänitasoihin ja meluhäiriöön. Ihmisten kokeman
tuulivoiman meluhäiriön kohtuullistamiseksi ympäristöministeriö onkin esittänyt, että tuulivoimalan ja häiriintyvän kohteen
suojaetäisyyden mitoitukseen käytettäväksi suunnitteluohjearvoja: melulle häiriintyvissä kohteissa, kuten asuinalueilla, LAeq
45 dB(7-22) ja 40 dB (22-7) ja virkistysalueilla 35dB (koko vrk).
Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiympäristöönsä, kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva
tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkkuvaa varjostusilmiötä. Vilkkuvaa varjoa on tutkittu; eräille herkille henkilöille se on häiritsevä, toisia henkilöitä se ei häiritse. Ilmiö on säästä riippuvainen:
sitä ei esiinny kun aurinko on pilvessä tai kun tuulivoimalaitos ei
ole käynnissä. Pisimmälle varjo ulottuu kun aurinko on matalalla
(aamulla sekä illalla).
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Kymenlaakson tuulivoima-alueita on valittu lähtökohtaisesti niin,
että niiden sisällä ei ole asutusta. Asutukseen osoitettiin tuulivoimaselvityksen analyysissä lisäksi 500 - 800 m suojavyöhyke.
Luomalla jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa 500- 800 m minimietäisyys yksittäisiin asuintaloihin on poistettu merkittävimmät kielteiset vaikutukset asumiseen erityisesti melun ja välkehaittojen osalta.

Energiamaakuntakaavan ratkaisuja tehtäessä on supistettu tulivoimaselvityksessä esitettyjä alueita merkittävästi, joten vaikutuksia asumiseen on voitu monin paikoin lieventää entisestään.
Energiamaakuntakaavassa ei osoiteta tuulivoimaloiden alueita
taajamien läheisyyteen, joten vaikutukset Kymenlaakson taajama-asutukseen ovat vähäiset.
Tuulimyllyjen sijoittelulla aluevarauksen sisällä on mahdollista
lieventää tai poistaa kielteisiä vaikutuksia erittäin merkittävästi.
Aluevaraukset ovat riittävän laajoja vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen löytämiseksi. Tarkat ja paikkakohtaiset suojaetäisyydet
tulee luoda yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Sijoittamalla tuulivoimayksiköitä tuulivoimaloiden alueen sisälle
voidaan etäisyyksiä yksittäisiin asuinrakennuksiin pidentää ja
luoda aluevarauksen sisälläkin suojavyöhykkeitä.
Tuulivoima-alueiden rajaus on maakuntakaavassa yleispiirteinen, joten vaikutukset yksittäisiin rakennuskohteisiin voidaan
konkreettisesti arvioida vasta yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Vaikutukset asumiseen tulee jatkosuunnistelussa joka
tapauksessa selvittää tarkemmin (lupaprosessit, ympäristövaikutuksen arviointiprosessit yms.). Tätä korostetaan kohdekohtaisesti myös kaavaselostuksessa (”Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
tuulivoima-alueen läheisyyden vakituinen / loma-asutus”). Maakuntakaavan tuulivoimaloiden aluevaraukseen liittyy asiaan liittyvä suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on minimoitava tuulivoimatuotannon kielteiset vaikutukset
kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin.”
Yksittäiset tuulivoimayksiköt voidaan sijoittaa myös maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolueelle. Tällöin maakuntakaava vaikuttaa suunnitteluun koko maakuntakaavan aluetta
koskevan suunnitteltumääräyksen kautta. Koko kaava-aluetta
koskeva suunnittelumääräys ohjaa suunnittelua asutuksen läheisyydessä haittojen minimoimiseksi.
Energiamaakuntakaavan vaikutukset asumiseen ovat kokonaisuudessaan vähäiset, mutta ne voivat olla yksittäisen talon tai
loma-asunnon omistajan kannalta merkittävät. Valtaosa rakennuksista tuulivoimaloiden vaikutuspiirissä on mökkejä. Em.
syystä maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet vaikuttavat
yleisesti katsottuna eniten loma-asumisen viihtyisyyteen. Ongelma korostuu luonnollisesti vesistöjen lähellä kuten rannikko- ja
saaristovyöhykkeellä. Avoimen merimaiseman arvojen pelätään
heikkenevän. Huolenaiheena voi myös olla loma-asuntojen arvojen laskeminen. Energiamaakuntakaavassa ei esitetä tuulivoimaloiden alueita saaristoon.
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Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Merkittävimmät tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset kohdistuvat yleensä maisemaan. Vaikutukset näkymiin korostuvat
Kymenlaaksossa arvokkaiden maisema-alueiden läheisyydessä,
rannikolla sekä erämaan kaltaisissa ympäristöissä maakunnan
pohjoisosissa.
Maiseman arvojen selvittämiseksi on kaavaratkaisuja tehtäessä
tutkittu tuulivoimarakentamisen sijaintia suhteessa valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin sekä maakunnallisiin ja paikallisiin arvokohteisiin ja -alueisiin. Tuulivoimaloiden
alueet eivät sijoitu em. arvokohteille tai niiden välittömään läheisyyteen. Mikäli arvokas maisema-alue sijoitu tuulivoimaloiden
alueen läheisyyteen, on luotu vähintään 500  1000 m suojavyöhyke maisemavaikutusten lieventämiseksi. Maakuntakaavan
aluevarauksia on tästä syystä usein kavennettu verrattuna tuulivoimaselvityksessä esitettyihin alueisiin. Tarkempien tuulivoimamyllyjen sijaintipaikkasuunnittelun yhteydessä on mahdollista
lieventää merkittävimpiä vaikutuksia.
Maisemavaikutukset eivät ole vältettävissä tai helposti lievennettävissä suunniteltaessa tuulivoimatuotantoa rannikkolle ja saaristoon. Maakuntakaavan aluevarauksia, jotka sijaitsevat rannikolla, on tästä syystä usein merkittävästi kavennettu verrattuna
tuulivoimaselvityksessä esitettyihin rajauksiin. Energiamaakuntakaavassa ei esitetä tuulivoimaloiden alueita saaristoon.
Maakuntakaavan tavoitteena on ollut säilyttää pohjoisen harvaan
asutuilla, osin erämaaluonteisilla alueita runsaasti sellaisia vyöhykkeitä, joihin tuulivoimarakentamista ei sijoitettaisi. PohjoisKymenlaaksossa esitetyt alueet ovat maakunnan miltei asumattomilla alueilla, johon olisi mahdollista sijoittaa merkittävästikin
tuulivoimaa ilman, että vaikutuksia asutukseen ja luontoarvoihin syntyy. Keskittämällä tuulivoimarakentaminen muutamalle
kohdealueelle Pohjois-Kymenlaaksoon, voidaan vähentää kokonaisuudessaan maisemaan ja luontoon sekä virkistykseen kohdistuvia vaikutuksia. Paikalliset maisemavaikutukset kuitenkin
korostuvat, kun yhtenäisillä luontoalueella rakennetaan yksittäisiä, mutta isoja tuulipuistoja.

Tuulivoimaloiden alueita sijoittuu paikoin kulttuurihistoriallisesti
merkittäviin kohteiden tai muinaismuistokohteiden vaikutuspiiriin. Mikäli arvokas maisema- ja kulttuuriympäristön kohde tai
muinaismuistoalue sijoittuu tuulivoima-alueiden läheisyyteen, on
siitä maininta selostuksessa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia” /
muinaismuisto / Salpalinja / suuri rantatie yms.).
Yleisesti voidaan todeta, että merkittävimmät maisemaan liittyvät näkökohdat on selvitetty ja huomioitu maakuntakaavan laadinnan yhteydessä. Maisemavaikutuksiin otetaan kantaa myös
suunnittelumääräyksessä, joka koskee koko maakuntakaavan
aluetta. Maisemahaitta tulee kuitenkin aina huomioida yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Tämä koskee erityisesti tuulivoima-alueiden suunnittelua loma-asumisen sekä arvokkaiden
maisema-alueiden läheisyydessä.
Arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristökohteita tuulivoimaloiden alueiden läheisyydessä (etäisyys alle 1 km valtakunnalliseen kohteeseen)
2093 Pirtnuora
Ahvenkosken kartano ja Kymijoen ympäristö:
Näkymä Kymijoen arvokkaalta maisema-alueelta länteen Pirtnuoran tuulivoimaloiden alueen suuntaan. Tuulivoimaloiden
alue sijoittuu maisema-alueelta länteen metsän sisälle. Kymijoen Pyhtäänhaara sijaitsee n. kilometrin päähän tuulivoimaloiden
alueesta.
Tuulivoimaloiden alueen pohjoispuolella sijaitsevat kartano 5km
ja voimalaitos 1km etäisyydellä. Alueen ja arvokohteiden välissä
on uuden E18 moottoritien linjaus, Vt 7 tielinjaus sekä yhtenäisiä
metsäalueita. Avoimia näkymiä ei Ahvenkosken kartanon ja voimalaitoksen arvokohteille avaudu.

Voimajohtojen haitallisimmat vaikutukset liittyvät tyypillisesti
uusiin voimajohtokäytäviin. Tuulivoima-alueiden sijainti suhteessa teknisen huollon verkostoihin on selvitetty jo tuulivoimaselvityksessä ja se on otettu huomioon kaavaratkaisuja tehtäessä.
Etäisyydet olemassa oleviin sähkölinjauksiin tai sähköasemiin
ovat lyhyet ja vaikutukset maisemaan jäävät vähäisiksi. Uudet
sähkölinjat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan johtokäytävään.
Pieniä tuulivoimaloiden alueita (alle 5 yksikköä) ei osoiteta maakuntakaavassa. Sen osalta ohjataan suunnittelua koko maakuntakaava-aluetta koskevalla suunnittelumääräyksellä joka tähtää
maisemahaittojen minimoimiseen.
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2094 Struka
Näkymä Pirtnuorantieltä Kymijoen arvokkaalta maisema-alueelta
itään Strukan tuulivoimaloiden alueen suuntaan. Kymijoen Pyhtäänhaara kulkee metsän reunaa pitkin. Strukan tuulivoimaloiden
alue sijoittuu metsän sisälle n. 500 metriä metsän reunasta.

Kymijoen uomalta ei avaudu näkymiä tuulivoimaloiden alueelle.

2101 Harvajanniemen pohjoisosa
Museotie kulkee tuulivoimaloiden alueen läpi. Tie kulkee tv-alueen kohdalla metsän sisällä.

2098 Mäyränmäki
Näkymä Sippolanjoen arvokkaalta maisema-alueelta kohti Mäyrämäen tuulivoimaloiden aluetta. Sippolanjoen-Summanjoen
laakson maisema-alue on erittäin laaja, 8500 ha, ja ulottuu vain
pieneltä osin tuulivoimaloiden alueen läheisyyteen. Tuulivoimaloiden alueen ja maisema-alueen väliin sijoittuu metsäinen mäkialue.
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2013 Keltakangas
Näkymä Sippolanjoen arvokkaalta maisema-alueelta kohti Keltakankankaan tuulivoimaloiden aluetta. Tuulivoimaloiden alue
sijoittuu metsäiselle selänteelle n. 500 metriä metsän reunasta
teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueelle. Sippolanjoen-Summanjoen
laakson maisema-alue on erittäin laaja, 8500 ha, ja ulottuu vain
luoteisreunastaan tuulivoimaloiden alueen läheisyyteen.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa esitetään yhteensä 17
laajaa tuulivoimaloiden aluetta, joihin on mahdollista sijoittaa
teoreettisesti noin 200 tuulimyllyä. Kaavaratkaisulla edistetään
tuulivoimatuotantoalueiden keskittämistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään tuulivoimaloiden sijoittamista ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.
Kymenlaakson energiamaakuntakaava sisältää myös kaavamääräyksen, jonka mukaan tuulivoimatuotanto tulee sijoittaa
keskitetysti. Tuulivoimaloiden keskittäminen mahdollisimman
laajoihin kokonaisuuksiin on suotavaa koska se vähentää maakuntatasolla haittavaikutuksia aluerakenteen ja maisemallisten
vaikutusten kannalta.
Tuulivoiman sijoittamisessa voidaan tarkastella yleispiirteisesti
kahta eri perusperiaatetta. Toisaalta voidaan pyrkiä sijoittamaan
voimalat aluerakenteellisesti mahdollisimman lähelle ihmistoiminnan vyöhykkeitä, erityisesti jo häiriötä tuottavien maankäyttömuotojen yhteyteen. Toisaalta voidaan tarkastella sijoittamiseen esimerkiksi laajoja rakentamattomia metsäalueita, joilla ei
ole erityisiä luonto- tai virkistysarvoja ja jotka sijaitsevat kaukana
asutuksesta.

2100 Kyynänmäki-Alhonmäki
Myllykylän myllymaisema (Sahakoski) sijaitsee n. 900 metrin
etäisyydellä tuulivoimaloiden alueen pohjoiskärjestä. Näkymä
myllyltä Kyynänmäki-Alhonmäen tuulivoimaloiden alueen suuntaan. Myllymaiseman ja tuulivoimaloiden alueen väliin jää n.
600m leveä metsäalue.

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on pyritty Kymenlaaksossa
sijoittamaan alueita teollisuus-, satama- tai varastoalueiden yhteyteen sekä esimerkiksi tulevan E18-moottoritien yhteyteen ja
lähelle päävoimajohtolinjauksia. Tuulivoima-alueiden sijoittaminen jo häiriötä tuottavien maankäyttömuotojen yhteyteen vähentää maisema-, melu yms. vaikutuksia ja se on suositeltavaa
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä yhdyskunta- ja energiatalouden kannalta.
Teollisuus- ym. aluevarausten suppeus ja eri toimintojen vaatimat suojaetäisyydet ovat heikentäneet lähes kaikkialla Kymenlaaksossa mahdollisuuksia sijoittaa tuulivoimaloita teollisuusalueiden lähelle. Vain kolmen kohteen osalta on voitu sijoittaa
tuulivoima-alueita pienten teollisuusympäristöjen kylkeen (Keltakangas, Kouvola; Kumpula, Pyhtää; Vahterikonkangas, Virolahti).
E -18 moottoritienlinjauksen rajalle ulottuu yhteensä seitsemän
tuulivoima-aluetta. Tuulivoima-alueiden laajuuden vuoksi osa
alueista ulottuu paikoin rakentamattomille metsäalueille tai merenrannan läheisyyteen. Em. syystä osa alueista sijoittuu häiriöitä tuottavien toimintojen yhteyteen ja osa rakentamattomiin
luonto- ja metsäalueisiin.
Maakuntakaavan tavoitteena on säilyttää Kymenlaakson pohjoisen harvaan asutuilla, osin erämaaluonteisilla alueilla runsaasti
sellaisia vyöhykkeitä, joihin tuulivoimarakentamista ei sijoitettaisi. Keskittämällä tuulivoimarakentaminen muutamalle kohdealueelle, jossa ei ole maakunnallisesti merkittäviä ympäristöarvoja,
on vähennetty maakuntakaava-tasolla maisemaan ja luontoon
sekä virkistykseen kohdistuvia vaikutuksia.
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Kymenlaakson maakuntakaavassa kaksi tuulivoima-aluetta sijoittuu Pohjois-Kymenlaakson laajoihin metsäalueisin, jossa
pysyvä asutus on kaukana: Korveenmäki-Paljaankalliomäki ja
Kylmänojanvuori-Korkeamäki. Kohteet ovat aluerakenteellisesti
uusia elementtejä ja pirstouttavat paikallisesti luonnonmaisemaalueiden kokonaisuuksia Pohjois-Kymenlaksossa.
Em. Kylmänojanvuori-Korkeamäki alueen osalta poistetaan maakuntakaavassa olemassa olevia maa-aineisten ottovarauksia,
joten muuta ympäristöhaittaa aiheuttavaa toimintaa alueella ei
ole. Tillolan ja Lintolan tuulivoima-alueet sijoittuvat maakuntakaavan melualueille (moottoriurheilukeskus; ampumarata). Keltakankaan alue on osoitettu jätteenkäsittely- ja teollisuusalueelle. Vaikutukset jäävät vähäisiksi lukuisten taustahäiriöiden takia
ja kaavaratkaisu tukee olemassa oleva aluerakennetta.
Etelä-Kymenlaakson rannikolla ei ole laajoja erämaaluonteisilla
alueita kuten Pohjois-Kymenlaaksossa. Tuulivoima-alueet sijaitsevat taajamatoimintojen vaikutuspiirissä, mutta ei niiden välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaavaratkaisujen keskeisenä
aluerakenteellisena periaatteena on, että tuulivoimalaitosten ja
asutuksen väliin jätetään suojavyöhyke ja voimalaitokset sijoitetaan sellaisille alueille, joille ei maakuntakaavoissa ole osoitettu
asumista.
Rannikolla korostuu erityisesti tuulivoimatuotantoon liittyvät
vapaa-ajan viettoon ja vapaa-ajan asumiseen liittyvät haittavaikutukset. Tuulivoimaloiden alueet luovat uusia ja hallitseva
elementtejä, joka koetaan usein haitalliseksi. Tuulisuus on rannikkoalueilla sisämaata parempi, ja energiataloudellisesta näkökulmasta voimaloiden sijoittaminen edullisille tuulisuusvyöhykkeille on suositeltavaa.
Tuulivoimalalaitosten rakentaminen edellyttää infrastruktuurin,
erityisesti teiden ja voimansiirtoyhteyksien rakentamista. Kaikki
tuulivoimaloiden alueet on valittu niin, että matka päävoimajohtolinjaukseen (erityisesti 110 kV) ja tiestöön on lyhyt. Vaikutukset
ovat vähäiset myös sen takia ja olemassa olevaa infrastruktuuria
voidaan hyödyntää tehokkaasti.
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja Natura 2000
-ohjelman kohteiden luontoarvoihin
Tuulivoimaloiden alueet on osoitettu Kymenlaakson tuulivoimaselvityksessä arvokkaiden luontoalueiden ja luontokohteiden ulkopuolelle. Sijaintiohjaus tapahtui täältä osin jo tuulivoimaselvityksen yhteydessä suunnitteluvaiheen alussa. Suunnittelutyössä
on hyödynnetty ympäristöhallinnon ja maakuntaliiton ympäristötietoja ja tietokantoja. Tulivoimatuotantoa ei osoiteta alueille,
joilla on erityisiä seudullisia tai maakunnallisia ympäristöarvoja.
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Tuulivoimaloiden alueita ei ole inventoitu lajistotasolla. Ajankohtainen tieto harvinaisten tai uhanalaisten lajien esiintymisestä
(esimerkiksi liito-orava) tulee huomioida hankekohtaisen suunnittelun yhteydessä. Lajien esiintymistietoja ei voida esittää maakuntakaavassa kaavatason yleispiirteisyyden vuoksi. Erityisesti
suojeltavien lajien, kuten liito-oravan elinympäristön osalta voidaan pääsääntöisesti lähteä siitä, ettei niitä ole tarpeen selvittää
kattavasti maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntakaavaa laadittaessa on selvitysten avulla voitava kuitenkin varmistua siitä,

että kaavan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa löytyy
sellainen ratkaisu, joka täyttää kaavalle asetetut sisältövaatimukset. Kaavan laadinnan aikana ei ole ollut tietoa siitä, että esitettävien tuulivoimaloiden alueiden sisällä olisi esim. erityisesti
suojeltavien lajien keskittymiä.
Uhanalaisten ja EU-direktiivien mukaisten lajien esiintymiskeskittymät on tutkittu Maaseutu ja luonto-maakuntakaavan yhteydessä (Ekologisesti arvokkaat alueet ja luonnonsuojelu Kymenlaakson maakuntakaavan alueella, Kymenlaakson liitto 2008).
Selvityksen mukaiset esiintymispaikat eivät muodosta maakuntakaavatasolla merkittäviä keskittymiä.
Tuulivoimarakentamisella on aina pieniä paikallisia vaikutuksia
kasvillisuuteen erityisesti voimaloiden välittömässä lähiympäristössä. Kasvillisuus poistetaan rakentamisvaiheessa tuulivoimaloiden perustusten sekä voimajohtojen ja mahdollisen huoltotiestön
vaatiman tilan kohdalta. Kaavan sallimien toteuttamisvaihtoehtojen puitteissa on kuitenkin löydettävissä ratkaisuja, jotka täyttää kaavalle asetetut luonnonperinnön vaalimisen sisältövaatimukset.
Maakuntakaava tulee lähtökohtaisesti laatia siten, että sen toteuttaminen ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue tai kohde on ehdotettu Natura 2000 -verkostoon.
Tällöin on otettava huomioon varsinaisen Natura 2000 -alueen
ohella myös muutokset ko. alueen ympäristössä.
Maakuntakaavaa laadittaessa on LSL 65 §:n mukaisesti arvioitava, sisältyykö siihen hankkeita tai suunnitelmia, jotka joko yksittäisten tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa
todennäköisesti merkittävästi heikentävät niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi maakuntakaavan vaikutusalueella sijaitsevat alueet on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000
-verkostoon. Mikäli tällaisia hankkeita tai suunnitelmia todetaan
olevan, on maakuntakaavan laadinnassa noudatettava LSL 65 §:n
ja 66 §:n mukaista menettelyä.
Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa on huomioon otettu
Natura 2000-alueiden luonnonarvot niin, että merkinnät edistävät niiden säilymistä ja suojelun toteuttamista. Energiamaakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoimaloiden alueita Natura 2000
–ohjelman kohteille. Mikäli tuulivoimaloiden alue sijoittuu niiden
lähelle, on aina luotu vähintään 500- 1000 m suojavyöhyke suojelualueen ja tuulivoima-alueen välille.
Kaavaselostuksessa on lisäksi kohdekohtainen maininta Natura
2000- kohteista, mikäli tuulivoima-alue sijoittuu Natura 2000
-kohteen läheisyyteen. (”Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia: Natura
2000 –kohteet”).
Potentiaalisia tuulivoima-alueita on supistettu Natura 2000 -alueiden luontoarvojen vaalimiseksi erityisesti Etelä Kymenlaaksossa (esim. Valkmusan kansallispuiston etelänpuolella ja Kymijoen
laakson ympäristössä sekä rannikko- ja saaristoalueella). Kaavaratkaisuja kuvataan tarkemmin erillisselvityksessä (Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa, Kymenlaakson liitto 2011).
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Haasteita liittyy lintujen muuttoreitteihin ja lintujen liikkumiseen
Natura 2000 -alueiden välillä. Törmäysriskit yms. eivät ole koskaan täysin vältettävissä. Tämä on ongelmallista, koska suuri
osa rannikon Natura 2000 -alueista ovat nimenomaan linnuston
kannata arvokkaita (lintuvedet yms.). Tästä syystä on laadittu
kaavaratkaisujen tueksi erillinen linnustoselvitys. Linnustoselvityksen tulokset on huomioitu kaavaratkaisuja tehtäessä ja tuulivoimaloiden alueita ei osoiteta keskeisille muutonreittien tai arvokohteiden alueille (esim. levähdyspaikat). Kaavaselostukseen
on lisätty maininta linnuston arvoista lukuisten tulivoima-aluevarausten osalta (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia: Linnusto ”).
Kaikkien tuulivoima-alueiden osalta voidaan tehdä se johtopäätös, että maakuntakaava ei todennäköisesti merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamalla tavalla niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura
2000 -verkostoon. Kaikkien tuulivoima-alueiden toteuttamiselle
voidaan löytää yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä sellaiset toteuttamiskeinot, jotka turvaavat Natura 2000 -alueiden
luonnonarvot.
Vaikutukset linnustoon
Linnustolle aiheutuvista vaikutuksista yhtenä keskeisimpänä
voidaan pitää voimaloista aiheutuvaa törmäysriskiä. Muita mahdollisia tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia ovat rakentamisen
aikaiset tilapäiset häiriövaikutukset sekä tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ja valaistuksen häiritsevät vaikutukset lintujen
pesintään.
Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen yhteydessä on Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen ja BirdLife Suomi ry:n havainnointitietojen perusteella selvitetty maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaita levähdysalueita sekä muuttoreittejä,
sekä päädytty antamaan suosituksia näiden alueiden ja reittien
huomioon ottamisesta tuulivoimarakentamisen suunnittelussa
(Kymenlaakson tuulivoimasuunnitteluun liittyvä linnustoarviointi 2011). Maakuntakaavaratkaisuja tehtäessä on huomioitu em.
suositukset ja minimoitu mahdolliset vaikutukset esim. Kymenlaakson IBA- ja FINIBA kohteisiin sekä linnustoselvityksessä esitettyihin Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaisiin isojen lintujen levähdysalueisiin. Tuulivoimaloiden alueita ei osoiteta em.
kohteille tai kohteiden välittömään vaikutuspiiriin. IBA- ja FINIBA
alueet on rajattu tuulivoimaselvityksen analyysissä selvitysalueiden ulkopuolelle.
Törmäysriski on suurentunut alueilla, joilla kulkee merkittävä
lintujen muuttoreitti. Tämä asettaa Kymenlaaksossa erityisiä
vaatimuksia tuulivoima-alueiden suunnittelussa. Maakuntakaavassa ei ole sijoitettu tuulivoimaloiden alueita em. painopistealueiden väylille. Reittiväylien tarkkaan sijaintiin ja lintujen käyttäytymisennusteisiin liittyy aina epävarmuutta. Tästä syystä on
kaavaselostuksessa on maininta lintujen muuttoreitistä kaikkien
rannikkoalueen tulivoima-aluevarausten osalta (Aluekohtaisia
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia
ominaisuuksia: Lintujen muuttoreitit, ”).
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Mikäli tuulivoimaloista arvioidaan yksityiskohtaisen suunnittelun
yhteydessä aiheutuvan törmäysriskejä erityisesti muuttolinnustolle, on suositeltavaa harkita voimaloiden pysäyttämistä päämuuton ajaksi mahdollisten törmäysten ehkäisemiseksi. Tämä
saattaa olla tarpeen erityisesti Virolahden rannikolla.
Paikallisesti on merkitystä erityisesti alueella mahdollisesti pesivien lajien lentoreiteillä pesäpaikan ja ruokailualueiden välillä
suhteessa tuulivoimaloiden sijoitteluun. Em. syystä on kaavaselostukseen lisätty maininta linnuston arvoista lukuisten tulivoima-aluevarausten osalta (”Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia: Linnusto,
Suurikokoisten petolintujen muuttoreitit ). Mikäli tiedossa oleva ja merkittävä lintujen ruokailualue sijoittuu tuulivoima-alueen
vaikutuspiiriin, on sitä maininta selostuksessa aluekohtaisesti
(esim. seuraavien tuulivoima-alueiden osalta: Mäyränmäki, Kyynänmäki- Pitkämäki, Oravakorppi- Vahterikko).
Erityisesti rannikkoalueella on lukuisa Natura 2000 -ohjelman
alueita, joilla on huomattavia linnustoarvoja (esim. lintuvedet
jotka toimivat levähdys- pesäpaikka tai ruokailualueina). Tästä
syystä on kaavaselostukseen maininta Natura 2000- kohteista,
mikäli tuulivoima-alue sijoittuu Natura 2000 -kohteen läheisyyteen. (”Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia: Natura 2000 –kohteet”).
Yleistyksenä voidaan todeta, että suurikokoiset lajit ovat tyypillisesti törmäyksille alttiimpia kuin pienikokoiset ketterät lentäjät.
Em. näkökohdat on huomioitu kaavan laadinnassa. Tieto kalasääksen pesimäpaikoista ja merikotkista on kerätty ja esitetty
kohdekohtaisesti selostuksessa (”Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
kalasääksen pesäpaikat, merikotka, suurikokoisten petolintujen
muuttoreitit ”).
Rannikon tuntumassa olevat laajat kallioalueet ovat petolintujen
kannalta riskialtaita (petolintujen kaartelualueet). Em. syystä
on rajattu arvokkaat kallioalueet tuulivoima-aluerajauksen ulkopuolelle. Mikäli arvokas kallioalue sijoittuu rannikkoalueella
tuulivoima-alueiden välittömään läheisyyteen, on sitä maininta
selostuksessa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia / Arvokas kallioalue/ arvokas geologinen muodostuma”).
Tuulivoimaloiden alueiden sijoittelussa on vältetty lintujen kannalta ongelmallisimpia alueita, joten tuulivoimaloiden aiheuttaman törmäysriskin vaikutukset ovat yleisesti arvioiden populaatiotasolla merkityksettömiä.
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Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maa- ja kallioperään
Maakuntakaavassa ei osoiteta tuulivoimaloiden alueita pintavesiin kuten merialueelle.
Osa tuulivoimaloiden alueista sijoittuu arvokkaille pohjavesialueille tai sen läheisyyteen. Näiden kohteiden osalta on maakuntakaavan selostuksessa aluekohtaisesti velvoitettu ottamaan huomioon pohjavesiarvot yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
(Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti
huomioitavia ominaisuuksia: I ja II luokan pohjavesialueet”).
Tuulivoimarakentamista on mahdollista sijoittaa pohjavesialueille, kun alueen suunnittelu, rakentaminen ja huolto tehdään erityisen huolellisesti. Yleisesti voidaan arvioida, että tuulivoimarakentamisella ei ole merkittäviä haittavaikutuksia pohjavesiin tai
vedenhankintaan, koska kallio- ja maaperään kohdistuvat maanrakennustöiden vaikutukset kohdistuvat varsin suppeille alueille
tarkasteltualueiden kokonaispinta-aloista.
Pohjaveden laadun turvaamiseksi tuulivoimalat tulee varustaa
suojarakentein, joilla estetään mahdollisten vaihteistoöljyjen
sekä muiden pohjaveden laatua huonontavien aineiden joutuminen maaperään. Käytännössä vaihteistoöljyn määrä teollisen
mittakaavan tuulivoimalassa voi vaihdella esimerkiksi 300-400
litran välillä. Öljy vaihdetaan noin 5 vuoden välein. Vaihtoöljyjä ei
säilytetä voimalan konehuoneessa tai tornissa. Mikäli voimalassa
sattuisi öljynvuoto, öljy kerääntyy konehuoneen pohjalle tai voimalatornin alaosaan.
Tuulivoimaloiden rakentamista ja huoltoa varten joudutaan rakentamaan useimmiten uusia tieyhteyksiä, ja tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee selvittää tierakentamisen suhde pintavesien valuntaan (esimerkiksi mahdolliset patoamisvaikutukset).
Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat
paikallisia. Vaikutukset aiheutuvat tuulivoimaloiden perustusten
rakentamisesta ja teiden vahvistamisesta sekä mahdollisten uusien huoltotieyhteyksien rakentamisesta.
Vaikutukset ilmastoon
Tuulivoima tarjoaa hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen
periaatteiden mukaiseen energiantuotantoon ja edistää kansaivälisten, kansallisten ja maakunnallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista. Tuulivoimalan hiilidioksidipäästöt ovat n. 10g/kWh,
joka muodostuu tuulivoimalan rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon päästöistä. Tuulivoimalan toiminta-aika on n.
20-30 vuotta. Tuulivoimarakentamisen laajamittainen toteuttaminen edistää Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitetta uusiutuvan energian lisäämisestä.
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Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen mukaisten voimaloiden
yhteistuotanto vastaisi Kymenlaaksossa käytössä olevan vesivoiman määrää, n. 6% primäärienergian määrästä vuonna 2007, eli
1,4 TWh . Kun huomioidaan, että energiankulutus on metsäteollisuuden takia maakunnassa poikkeuksellisen suuri, ovat tuulivoimatuotantoon liittyvät ilmastohyödyt erittäin merkittävät.
Energiamaakunatakaavassa esitetään koko maakuntakaavaaluetta koskeva suunniteltumääräys joka tähtää uusiutuvien
energiamuotojen käytön edistämiseen:
”Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää
edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien
käyttöön. Suunnittelumääräyksen tavoite on edistää ilmaston
kannalta edullisia energiaratkaisuja esim. kuntatasonkaavoitustyön yhteydessä (esim. velvollisuus liittyä uusia asuinalueita kaukolämpöverkkoon).
Ratkaisulla edistetään valtakunnallisissa energiastrategioissa
sekä maakunnallisessa Ilmasto‐ ja energiastrategiassa esitettyjä
tavoitteita uusiutuvan energian käytön edistämisen osalta.
Alueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa sekä alueiden
kehittämissopimuksia ja kuntien tontinluovutussopimuksia laadittaessa tulee selvittää, voidaanko esitetyillä ratkaisuilla edistää
uusiutuvan energian käyttöönottoa.

Vaikutukset talouteen
Tuulivoiman kansantaloudelliset vaikutukset muodostuvat tuulivoimarakentamisen myötä syntyvistä työpaikoista, valmistavan
teollisuuden uusista mahdollisuuksista kotimarkkinan kehittymisen myötä sekä pidemmällä tähtäimellä tuulivoimaloiden ja niiden eri komponenttien vientimahdollisuuksista.
Syöttötariffityöryhmän selvitysten (TEM 9/2009) mukaan esitetyn syöttötariffijärjestelmän kansantaloudellinen kustannus olisi
noin 200 milj. € vuodessa kun tuulivoimalla tuotetun sähkönmäärä olisi 6TWh vuodessa ja sähkön markkinahinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä on noin 50€/MWh.
Tuulivoimahankkeet vaikuttavat muiden merkittävien rakennushankkeiden lailla monin tavoin paikalliseen yritystoimintaan.
Tuulivoimahankkeilla on myös talousvaikutuksia kunnan talouteen kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverovaikutuksien kautta.
Tuulivoimalla voi myös jossain tapauksissa olla negatiivisia vaikutuksia aluetalouteen esimerkiksi matkailutalouden näkökulmasta.
Suomessa tuulivoimarakentaminen on toistaiseksi ollut pienimuotoista ja tuulivoiman aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty laajamittaisesti.
Tuulivoimahankkeiden aluetaloudellisia vaikutuksia Kymenlaakson alueella on arvioitu tuulivoimaselvityksessä tuulivoimantuotantoon alustavasti soveltuvien alueiden laajuuden perusteella.
Yleisesti arvioiden yhden voimalan vaikutus olisi kunnallisveroihin n. 7 000 € vuodessa ja kiinteistöveroihin n. 3 500 € vuodessa.
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Alue

Vaikutus kiinteistöveroon

Vaikutus kunnallisveroon

2093 Pirtnuora, n. 13 voimalaa

n. 46 000 €/v

n. 91 000 €/v

2094 Struka, n. 10 voimalaa

n. 35 000 €/v

n. 70 000 €/v

2095 Purola, n. 13 voimalaa

n. 46 000 €/v

n. 91 000 €/v

2096 Valkianjärvensuo, n. 26 voimalaa

n. 91 000 €/v

n. 182 000 €/v

2097 Nälkäsuo, n. 13 voimalaa

n. 46 000 €/v

n. 91 000 €/v

2098 Mäyränmäki, n. 15 voimalaa

n. 53 000 €/v

n. 105 000 €/v

2100 Kyynänmäki-Alhonmäki, n. 9 voimalaa

n. 32 000 €/v

n. 63 000 €/v

2101 Harvajanniemen pohjoisosa, n. 10 voimalaa

n. 35 000 €/v

n. 70 000 €/v

2102 Oravikorpi-Vahterikko, n. 15 voimalaa

n. 53 000 €/v

n. 105 000 €/v

2013 Keltakangas, n. 8 voimalaa

n. 28 000 €/v

n. 56 000 €/v

2014 Tillola, n. 15 voimalaa

n. 53 000 €/v

n. 105 000 €/v

2015 Kylmänojanvuori-Korkeamäki, n. 9 voimalaa

n. 32 000 €/v

n. 63 000 €/v

2016 Korvenmäki-Paljaankallionmäet, n. 10 voimalaa

n. 35 000 €/v

n. 70 000 €/v

2018 Karvatsuonmäki-Lintojanvuori, n. 10 voimalaa

n. 39 000 €/v

n. 77 000 €/v

2019 Hulkkiankangas, n. 5 voimalaa

n. 18 000 €/v

n. 35 000 €/v

2020 Hallimajankangas, n. 6 voimalaa

n. 21 000 €/v

n. 42 000 €/v

2021 Korkeuskalliot, n. 5 voimalaa

n. 18 000 €/v

n. 35 000 €/v

Kaakkois-Suomella on hyvä asema alan tutkimuksessa sekä innovaatioiden kehittämisessä. Kaakkois-Suomessa toimivat ennestään
mm. WinWinD, The Switch ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Laajamittaisella tuulivoimarakentamisella Kymenlaakson alueella
olisi positiivinen vaikutus alueen yritysten toimintaan. Rakentamisen volyymi loisi myös pohjaa uudelle yritystoiminnalle, mm. tuulivoimaloiden käyttö- ja kunnossapidossa, projektikehityksessä ja mahdollisesti komponenttivalmistuksessa.
Tuulivoimalarakentaminen edellyttää usein puuston paikallista kaatamista huoltoteiden ja pystytysalueiden tieltä. Vaikutukset maaja metsätalouden harjoittamiseen ovat yleensä paikallisia, ja taloudellisista korvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti elinkeinonharjoittajan kanssa.
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Tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen matkailuelinkeinoihin riippuvat mm. harjoitettavan matkailuelinkeinon tyypistä sekä
tuulivoimatuotantoalueiden sijainnista ja koosta. Potentiaaliset
haitalliset vaikutukset kohdistuvat yleisesti erämaamatkailuun
tai kohteisiin, joiden matkailullinen arvo perustuu koskemattomaan luontoon. Rakennetussa ympäristössä tuulivoimarakentaminen voi toisaalta olla nähtävyys, joka lisää matkailukohteen
vetovoimaa. Tuulivoimarakentamisen kohdealueiden vaikutukset
kävijämääriltään suurimpiin Kymenlaakson matkailukohteisiin
ovat vähäisiä. Vaikutukset luontomatkailukohteisiin korostuvat.
Energiamaakuntakaavassa esitetään poistettavaksi maa-aineisten ottovaraukset voimassa olevasta maaseutu- ja luonto maakuntakaavasta. Ratkaisulla on sovitettu yhteen maa-aineisten
oton ja tuulivoimatuotannon tarpeet ja rajoitettu rakennuskiven
ja soranoton mahdollisuuksia kahdella tuulivoima-alueella. Ratkaisu koskee Kylmäojanvuoren-Korkeamäki aluetta Iitissä sekä
Kyynänmäki-Alhonmäen aluetta Haminassa. Molempien alueiden
osalta voidaan todeta, että lähialueella on osoitettu olemassa
olevan maaseutu ja luonto- maakuntakaavassa riittävästi vaihtoehtoisia maa-aineisten oton aluevarauksia. Lisäksi Iitin alueen
rakennuskivivarat on luokiteltu heikoiksi (III luokka) ja alueen
syrjäinen sijainti on ollut liikenteellisesti ongelmallista.
Mikäli maakuntakaavan maa-aineisten ottoalue sijoittuu vain
pieniltä osin tuulivoimaloiden alueille (esim. sen reuna-alueilla),
ei ole poistettu aluevarauksia. Em. kohteiden osalta on maakuntakaavan selostuksessa aluekohtaisesti velvoitettu ottamaan
huomioon maa-ainesten ottoon liittyvät näkökohdat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia:
maa-aineistenotto). Vaikutukset esim. kiviainesalan yrittäjille
jäävät kokonaisuudessaan kuitenkin pieneksi.

Vaikutukset liikenteeseen
Tuulivoimarakentaminen merkittävin liikennevaikutus on rakentamisen edellyttämän raskaan kaluston kuljetusliikenteen aiheuttama vaikutus tieverkolle. Vaikutukset ovat yleensä paikallisia
ja kestoltaan lyhyitä ja tilapäisiä, mutta ne voivat pienillä teillä
ja harvaan asutuilla alueilla olla haitallisia rakentamisen aikana.
Rakentaminen yksittäisellä alueella kestää yleensä vuodesta kahteen, ja raskaat kuljetukset eivät toistu yhtä laajoina koko rakentamisen ajan. Avoimen ja säännöllisen tiedotuksen avulla voidaan
lieventää asukkaiden kokemia haittoja.
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Energiamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet ovat liikenteellisesti hyvin savutettavissa, joten uusien tieyhteyksien rakentamisen tarve on vähäinen. Uudet kulkuyhteydet voivat valmistuttuaan palvella mm. maa- ja metsätalouden harjoittamista sekä
virkistyskäyttöä. Tuulivoimaselvityksen analyysissä etäisyys tieverkkoon on ollut yksi kriteeritekijöistä siten, että alueet yli 15 km
etäisyydellä tieverkosta on jätetty analyysin ulkopuolelle.

Tuulivoimarakentamisessa tulee huomioida liikenneturvallisuuteen liittyviä näkökohtia. Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden
varaukset ovat riittävän laajoja joten myllyt voidaan sijoittaa
niin, ettei synny vaaratilanteita tieliikenteelle. Liikenneturvallisuuskysymykset korostuvat E 18 moottoritielinjauksen läheisyydessä. Maakuntakaavassa on selostuksessa aluekohtaisesti
velvoitettu ottamaan huomioon uuden moottoritien linjaus yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia: E 18 moottoritien linjaus). Tuulivoimalat eivät saa
haitata tienkäyttäjän näkemää eivätkä häiritä keskittymistä
liikennetilanteiden seurantaan (Ympäristöministeriö 2011).
Lentoturvallisuussyystä on rajattu Kymenlaaksossa laajoja alueita pois tarkastelussa Utin ja Kymin lentokenttien alueilla. Utin
lentokentästä johtuen Salpausselän alueella on voitu vastoin odotuksia osoittaa vain niukasti tuulivoimaloiden alueita. Kymin lentokenttä on rajannut Nälkäsuon alueen tuulivoimaloiden aluetta.
Vaikutukset turvallisuuteen
Tuulivoimaloiden aiheuttamat turvallisuusriskit liittyvät mm.
jään kertymiseen tuulivoimalan lapoihin tuulivoimarakentamisen
tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee aina arvioida jäänestojärjestelmien tarpeellisuus. Turvallisuussyistä tuulivoimalalle
asetetaan suurin sallittu tuulennopeus, jonka jälkeen voimala on
pysäytettävä. Pysäytykseen käytetään aerodynaamista jarrutusta, joko erillistä jarrua tai kääntämällä lapaa kohti tuulta siten,
ettei pyörittävää momenttia enää synny. Säätö- ja pysäytysjärjestelmät saattavat olla samoja tai erillisiä riippuen tuulivoimalan
tyypistä (Tuulivoimatieto 2010).
Myös liikenneturvallisuus tulee ottaa huomioon tuulivoimarakentamisen suunnittelussa. Maantien tai rautatien suoja-alueelle ei
ole mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita.
Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvyn
osalta tuulivoimaloiden toiminta voi aiheuttaa haittaa erityisesti
ilmavalvonnalle, jonka tutkajärjestelmille tuulivoimalat edustavat suuria kohteita. Tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt tutkajärjestelmiin ilmenevät muun muassa varjostamisena ja ei-toivottuina heijastuksina, mistä johtuen tuulivoimala voi varjostaa
varsinaisia tutkamaaleja ja näkyä itse tutkassa. Puolustusvoimien
lakisääteisen aluevalvontatehtävän toteuttamisen kannalta saattaa valvontasensoreihin kohdistuvilla häiriöillä olla kauaskantoisia vaikutuksia erityisesti ilma- ja merivalvontaan. (Ympäristöministeriö 2011). Puolustusvoimien tarpeet on huomioitu kaavan
laadinnassa.
Yksi tuulivoimaloiden alue sijoittuu puolustusvoimien tutkajärjestelmien läheisyyteen. Maakuntakaavan selostuksessa on velvoitettu ottamaan huomioon tutkavaikutukset yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
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Ilmailuviranomaisten vaatimukset lentoestemerkinnöistä on
otettu huomioon. Lentoturvallisuussyystä on rajattu Kymenlaaksossa laajoja alueita pois tarkastelussa Utin ja Kymin lentokenttien alueilla. Utin lentokentästä johtuen Salpausselän alueella on
voitu vastoin odotuksia osoittaa vain niukasti tuulivoimaloiden
alueita. Kymin lentokenttä on rajannut Nälkäsuon alueen tuulivoimaloiden aluetta.
Vaikutukset virkistykseen
Tuulivoimaselvityksen paikkatietoanalyysivaiheessa on loma- ja
matkailualueet rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Olosuhteista
riippuen on mahdollista, että tuulivoimayksiköt näkyvät visuaalisesti näille alueille.

Energiamaakuntakaavan Harvajanniemen pohjoisosan tuulivoima-alue sijoittuu maaseutu- ja luontomaakuntakaavan
tuulivoima-alueiden lähelle. Asiasta on maininta selostuksessa
(Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia” /Olemassa olevan maaseutu- ja luontomaakuntakaavan aluevaraus: tuulivoimatuotantoon
soveltuva alue). Useiden pienten ja lähellä toisiaan sijaitsevien
tuulivoimahankkeiden osalta on mahdollista, että hankkeiden
toteutus aiheuttaa YVA-lain mukaista menettelyä yhteisvaikutusten takia. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta päättää
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hankekohtaisesti.
b) Muiden aluevarausten vaikutusten arviointi

Tuulivoimarakentamista ei ole osoitettu maakuntakaavan virkistysalueille. Mikäli maakuntakaavan virkistysalue sijoittuu
virkistysalueiden välittömään läheisyyteen, on sitä maininta
selostuksessa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia / maakuntakaavan
virkistysalueen nimi). Maakuntakaavassa esitetään vain yksi kohde, joka ulottuu maakuntakaavan virkistysalueen rajalle (Kotkan
Nälkäsuo). Virkistysarvot tulee aina huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Teollisuus ja varastoalue
Kaavassa täydennetään Kymenlaakson teollisuusalueiden varauksia lisäämällä Pyhtään länsipuolelle Kumpulan teollisuusalue.
Esitetty sijainti soveltuu tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa jo toteutuneisiin pienteollisuuden keskittymiin maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella. Koska alue ei sijaitse
kiinni taajamassa, tulee alueelle sijoittuvan teollisuus ja varastotoiminnan olla kaavaselostuksen mukaan tilaa vaativaa ja vähän
työllistävää.

Tuulivoimarakentamisen sijoittamista varsinaisille virkistysalueille rajoittaa myös voimaloiden melu. Valtioneuvoston päätös
melutason ohjearvoista (993/1992) ohjaa maankäytön suunnittelua, ja ohjearvon mukaan melutason tulee taajamien virkistysalueilla olla päivällä enintään 55 dB(A) ja yöllä 45 dB(A) sekä taajamien ulkopuolella päivällä 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A).

Teollisuus- ja varastotoiminta on jatkunut alueella jo vuosia ja
maakuntakaavaratkaisu on tältä osin todentava. Alueella toimii
mm. romuttamo. Kaavaratkaisulla ei ole merkittävän kielteisiä
vaikutuksia ihmisiin tai ympäristöön. Kaava todentaa olemassa
olevat toiminnot. Kaavamerkinnän vaikutukset kuvataan tarkemmin kaavan vaikutusten arvioinnin erillisselvityksessä.

Maakuntakaavan tuulivoimarakentamisen alueet sijoittuvat valtaosin metsäisille alueille, joiden ympäristössä liikutaan ja voidaan edelleen liikkua jokamiehen oikeuksien turvin esimerkiksi
marjastaen ja sienestäen. Tuulivoimaloiden maisema- ja meluhaitat voivat silloin aiheuttaa paikallisesti merkittävää haittaa.
Mikäli tuulivoimaloiden alue sijoittuu virkistyksen, ulkoilun tai
luontomatkailun kannalta arvokkaiden alueiden tai maakunnallisesti arvokkaiden ulkoilureittien läheisyyteen, on sitä maininta
selostuksessa (Aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityisesti huomioitavia ominaisuuksia/ Virkistys).

Yhdystiet
Kaavaratkaisulla korjataan ja yhdenmukaistetaan entisen Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ja Kymenlaakson maakuntakaavojen
merkintöjä.
Yhdystiet ovat pitkään olleet olemassa, joten kyse on lähinnä teknisten virheiden korjaamisesta ja merkintöjen selkeyttämisestä
ns. Vastilan mutkan alueella. Ko. alue siirtyi Kymenlaaksoon kuntauudistusprosessin yhteydessä.

Tuulivoimalat voivat toimia myös vierailu-, matkailu- ja tiedotuskohteina. Tuulivoimaloiden yhteyteen perustettu tietotaulu tai
laajempi tietokeskusrakennus voi olla luonteva osa virkistysaluetta. Tällaisen rakennuksen sijainti erityisesti lähellä taajamaa tai
suosittua virkistysreittiä olisi edullinen.
Useiden tuulipuistojen yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutuksissa korostuvat useimmiten vaikutukset maisemaan sekä ihmisten elinoloihin (melu ja vilkkuminen). Linnustoon
kohdistuvat vaikutukset voivat olla merkittäviä tärkeiden muuttoreittien läheisyydessä, esimerkiksi Suomenlahden arktisen
muuton osalta.
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Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön
yms., koska kaava vain todentaa olemassa olevat väylät. Kaavaratkaisun tavoitteena on osoittaa jokainen maakuntakaavan kylä
alue (kylämerkintä) vähintään yhdystietasoisen tien piiriin koko
maakuntakaavan alueella.
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Yhdyskuntateknisen huollon alue
Merkinnällä osoitetaan jo olemassa olevat maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Alueilla toimii
keskitettyjä jätevedenpuhdistamoita, joiden jäteveden keräysalue on vähintään ylikunnallinen ja joiden tuottama biokaasu voidaan jakaa maakunnallisesti maakaasuverkon välityksellä.
Sekä Kotkan Mussalon että Kouvolan yhdyskuntatekniikkaan
huollon alueilla vesien käsittely ja puhdistamotoiminta on jatkunut jo vuosia. Maakuntakaavaratkaisu on todentava. Kaavaratkaisun tavoite on, että ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa
otetaan huomioon laitosten toiminnan jatkuvuus ja toiminnan
mahdollisesti tuottamat haitat.
Jätevesien keskitetty käsittely on viime vuosina kehittynyt ratkaisevasti. Nykyään suuri osa kaikista maakunnan jätevesistä
käsitellään ko. kahden laitoksen sisällä. Tämä mahdollistaa yhdyskuntalieteen tehokkaan käsittelyn ja biokaasutuotannon.
Biokaasutuotanto käynnistyy Kouvolassa vuoden 2011 aikana.
Biokaasutuotannon mahdollisuuksia on tutkittu myös Kotkassa.
Yhdistämällä jätteen käsittely isoihin yksiköihin ja tuottamalla jätevesistä energiaa vaikutetaan myönteisen kustannustehokkaasti
ympäristöön.
Kaavaratkaisulla ei ole merkittävän kielteisiä vaikutuksia ihmisiin
tai ympäristöön. Kaavamerkinnän vaikutukset kuvataan tarkemmin kaavan vaikutusten arvioinnin erillisselvityksessä.
Energiahuollon alue
Merkinnällä osoitetaan Kotkan Korkeakosken alueella toimiva jätteenpolttolaitos sekä Kotkan Hovinsaaren biovoimala. Poltettava
aines kerätään ylimaakunnallisesti Kymenlaakson ja osin myös
Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilta.
Maakuntakaavaratkaisu on todentava. Maakuntakaavan energiahuollon alueet sijaitsevat teollisuusympäristöissä ja sijoittuu
voimassa olevan Kymenlaakson taajamat ja niiden ympäristöt
-maakuntakaavan teollisuusalueelle. Alueella on toiminut teollisuutta pitkään. Yleistavoitteiden mukaisesti kaavaratkaisu tukee
aluerakenteen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevaa infrastruktuuria.
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Laitoksessa valmistuu yhteistuotantona sähköä, teollisuushöyryä
ja kaukolämpöä paikalliselle teollisuudelle sekä asukkaille. Tämä
mahdollistaa mm. kaukolämmön jakelun Kotkan alueella ja teollisuushöyryn hyödyntämisen Korkeakosken teollisuuslaitoksissa.
Aikaisemmin kaatopaikalle viety kotitalousjäte hyödynnetään
ns. hyötyvoimalaitoksessa energiana, jolla korvataan mm.
maakaasua sekä säästetään fossiilisilla polttoaineilla tuotettua
ja ulkomailta hankittua energiaa. Hyötyvoimalaitoksen ansiosta
alueen jätehuolto täyttää jo nyt EU:n ja Suomen valtion tulevat j

jätteenhyötykäyttötavoitteet ja toiminnalla edistetään Etelä- ja
Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.
Kaavaratkaisulla ei ole merkittävän kielteisiä vaikutuksia ihmisiin
tai ympäristöön. Kaavamerkinnän vaikutukset kuvataan tarkemmin kaavan vaikutusten arvioinnin erillisselvityksessä.

Sähkölinjan yhteystarve
Miehikkälän kirkonkylän taajaman sähköyhteyksien varmentamiseksi osoitetaan yhteystarve Miehikkälän kirkonkylästä 110 kV:n
voimajohtoon yhteystarvemerkinnällä.
Yhteystarvemerkintöjen sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy niin
huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen
linjauksen osoittaminen ole mahdollista. Merkintä on joustava ja
se osoittaa vain yhteyden periaatteen. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulee sopia yhteyden tarkasta sijainnista. Tämä
mahdollistaa kielteisten vaikutusten ehkäisemisen jatkosuunnittelussa. Yhteystarvemerkintä ei ole luonteeltaan sellainen, että
sen vaikutuksia tulisi selvittää LSL 65 §:n mukaisesti. Yhteyden
mahdollinen rakentaminen tulevaisuudessa edellyttää ympäristövaikutusten arviointia yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Yhteystarvemerkintään liittyy myös Natura 2000 -alueita koskeva suunnittelumääräys. Tarkemmassa suunnittelussa
periaatteena on sähköjohtojen sijoittaminen mahdollisuuksien
mukaan olemassa olevaan johtokäytävään.

Toimenpiteet kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi
Ympäristövaikutuksiin ja kaavamääräyksiin tulee kiinnittää huomiota yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä haittojen minimoimiseksi. Hankekohtaisessa tarkastelussa on mahdollista löytää konkreettisia keinoja haittojen ehkäisemiseksi. Selostuksessa
esitetään aluekohtaisia yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
erityisesti huomioitavia ominaisuuksia.
Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitettavat aluevaraukset ja
niihin liittyvien määräyksien vaikutukset kohdistuvat yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen ja muuhun viranomaisten harjoittamaan alueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Merkittävien toimenpiteiden, hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutukset tulee arvioida hankekohtaisesti ja lain edellyttämällä tavalla (esim. YVA – laki, maankäyttö- ja rakennuslaki,
ympäristönsuojelulaki). Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä ympäristöarviointeja tulee tehdä mm. kuntatason kaavaratkaisujen tehtäessä ja lupamenettelyjen harkinnassa.
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Yhteenveto kaavan sisältämistä mahdollisista
ympäristöhaitoista
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena (MRL 1 §) on järjestää
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti,
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.
Kymenlaakson maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisut antavat
hyvän pohjan kestävälle alueidenkäytön kehittämiselle samoin
kuin kuntien ja muiden viranomaisten alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle.

Kaavaratkaisujen arvioinnissa on keskusteltu korotetusti myös
tuulivoima-alueiden linnustovaikutuksista, virkistykseen liittyvistä vaikutuksista, Natura 2000 -ohjelman kohteisiin kohdistuvista vaikutuksista, pohjavesisuojeluun liittyvistä vaikutuksista,
valtakunnallisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin
liittyvistä vaikutuksista sekä muinaismuistosuojeluun liittyvistä
näkökohdista.

Ympäristövaikutusten arviointiin sisältyy tuulivoimatuotantoon
liittyvät ääni-, eliöstö-, maankäyttö- tai maisemavaikutukset.
Energiamaakuntakaavan vaikutukset asumiseen ovat kokonaisuudessaan vähäiset, mutta ne voivat olla yksittäisen talon tai
loma-asunnon omistajan kannalta merkittävät.
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6. MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUKSEN 		
AJOITUS JA SEURANTA
Ajoitus ja seuranta
Maakuntakaavan tavoitevuosi on 2030. Kaavaehdotukseen ei sisälly ajoitusmääräyksiä, vaan toteuttamisen ajoitusta tulee koordinoida hankkeittain tavoitteena yhdyskuntarakenteen eheys ja tasapainoinen kehitys.
Kymenlaakson Liitto seuraa jatkuvasti maakuntakaavan suhdetta väestön, talouden, rakentamisen ja ympäristön tilan osalta ennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen mm. Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen aineistoja käyttäen.
Maakuntakaavan ajantasaisuutta arvioidaan jatkuvasti yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä yksittäisten hankkeiden ja
maakuntakaavan tavoitteiden yhteensopivuuden vertailussa. Arvioijina ovat kaikki Kymenlaakson maankäytön suunnittelun osalliset.
Kymenlaakson maakuntavaltuusto käsittelee kahden vuoden välein maakuntaliiton laatiman aluekehityskatsauksen, jossa kuvataan
maakunnassa tapahtuneita muutoksia ja niiden suhdetta maakuntakaavaan.
Valtuustokausittain eli joka neljäs vuosi laaditaan maakuntasuunnitelma jonka yhteydessä arvioidaan maakuntakaavan toteutuneisuutta ja ajantasaisuutta. Arvioijina ovat maakuntavaltuusto ja maakuntasuunnitelmasta lausunnon antavat.
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7. OSALLISTUMINEN JA
VUOROVAIKUTUS KAAVAN
		LAADINNASSA
Käynnistämis- ja tavoitevaihe
Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
24.1.2011 Maakuntahallitus päätti käynnistää energiamaakuntakaavan laatimisen
21.3.2011 Maakuntahallitus hyväksyi OAS asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville
16.5. – 16.6.2011 OAS nähtävillä, julkinen kuuleminen, lausuntopyyntö
Osallistumisen seuranta: 23 lausuntoa, 2 mielipidettä
Maakuntakaavan tavoitteet
5.5.2011 Maakunnan yhteistyöryhmä
20.5.2011 Energiamaakuntakaavan ja ilmasto- ja energiastrategian työpaja
Työryhmäkokoukset
2.3.2011 Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
20.5.2011 Energiamaakuntakaavan ja ilmasto- ja energiastrategian työpaja
22.6.2011 Energiamaakuntakaavan ja ilmasto- ja energiastrategian työpaja
6.9.2011 Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
13.1.2012 Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
Kuntakohtaiset neuvottelut
2.9.2011 Kaavoittajien työneuvottelu
18.10.2011 Kaavoitustoimikunta, Pyhtää
7.12.2011 Neuvottelu Miehikkälän ja Virolahden edustajien ja Cursorin edustajien kanssa koskien Miehikkälän tuulivoima-alueita.
22.12.2011 Neuvottelu Pyhtään edustajien kanssa koskien Pyhtään tuulivoima-alueita.
30.12.2011 Neuvottelu Kouvolan edustajien kanssa koskien Kouvolan tuulivoima-alueita
3.1.2012 Neuvottelu Miehikkälän ja Haminan edustajien kanssa koskien Miehikkälän ja Haminan tuulivoima-alueita
Ympäristöministeriön kokoukset
19.4.2011 Kymenlaakson energiamaakuntakaava: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
10.8.2011 Työneuvottelu (YM, Kaakkois-Suomen ELY): Kaavatilanne, alustava kaavaluonnos
Kommenttipyyntö (alustava kaavaluonnos)
30.8.2011 Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta
8.9.2011Työryhmiin kutsutut tahot (noin 120)
Osallistumisen seuranta: 12 kommentit
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Internet
Keskeiset kaavavalmisteluun liittyvät asiakirjat ovat jatkuvasti nähtävillä Kymenlaakson Liiton Internetsivuilla
(www.kymenlaakso.fi)
Osallistumisen seuranta: Nähtävillä olon aikana Kymenlaakson liiton Internetsivujen kävijämäärää kasvoi noin 50 %. (noin 500 kävijämäärän lisäys). "Maakuntakaava" on hakusana.
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Luonnosvaihe
Nähtävillä oleva valmisteluaineisto
Kuulutus
Maakuntakaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tuulivoimaselvitys
Linnustoarviointi
Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut
Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia (luonnos)
Nähtävillä olo ja lausunnot
26.9.2011 maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville
20.10.–21.11.2011 Kymenlaakson energiamaakuntakaavaluonnos, nähtävillä olo ja lausuntopyynnöt
Osallistumisen seuranta: Lausunnot ja mielipiteet 56 kpl
1) Lausunnot
Naapuriliitot:4 kpl
Kunnat, kaupungit: 14 kpl
Viranomaistahot: 8 kpl
Yhtiöt / yritykset / liikelaitokset: 10 kpl
Etujärjestöt, kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja muut ryhmät: 4 kpl
2) Mielipiteet
yksityishenkilöt: 16 kpl
Vastineet ja esitykset on dokumentoitu ja käsitelty maakuntahallituksessa 23.1.2012
Kuntakohtaiset esittelytilaisuudet
20.10.2011 Iitti, kunnanvirasto, valtuustosali:
Osallistumisen seuranta: 10 henkilöä
20.10.2011 Kouvola, maakuntakirjasto, auditorio
Osallistumisen seuranta: 6 henkilöä
31.10.2011 Hamina, Haminan kirjasto, Kaspersali
Osallistumisen seuranta: 40 henkilöä
1.11.2011 Pyhtää, Pyhtään kirjasto
Osallistumisen seuranta: 20 henkilöä
2.11.2011 Virolahti ja Miehikkälä, Rajasali, Itätie 1
Osallistumisen seuranta: 15 henkilöä
3.11.2011 Kotka, Kymenlaakson liiton toimisto
Osallistumisen seuranta: 19 henkilöä
Osallistujat yhteensä 110 henkilöä. Tilaisuudet järjestettiin Etelä-Kymenlaaksossa yhteistyössä alueellisen elinkeinoyhtiön Cursor:in
kanssa. Kouvolassa ja Iitissä lähetettiin tiedote / kutsu kaikille maakuntakaavaluonnoksen tuulivoima-alueiden maanomistajille. EteläKymenlaaksossa tiedotettiin tilaisuuksista erillisenä lehti-ilmoituksena.
Muut esittelytilaisuudet
1.12.2011 Metsähoitoyhdistys Kymenlaakso
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Ehdotusvaihe
Nähtävillä oleva valmisteluaineisto
Kuulutus
Maakuntakaavaehdotus
Kaavaselostusehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tuulivoimaselvitys
Linnustoarviointi
Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut
Kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi
Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategia
Nähtävillä olo ja lausunnot
23.1.2012 Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen asetettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville
15.2.16.3.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaavaluonnos, nähtävillä olo ja lausuntopyynnöt.
Osallistumisen seuranta: Lausunnot ja mielipiteet 59kpl
1) Lausunnot
Naapuriliitot: 3 kpl
Kunnat, kaupungit: 7 kpl
Viranomaistahot: 9 kpl
Yhtiöt / yritykset / liikelaitokset: 7 kpl
Etujärjestöt, kansalaisjärjestöt, yhdistykset ja muut ryhmät: 9 kpl
2) Mielipiteet
yksityishenkilöt: 24 kpl
Vastineet ja esitykset on dokumentoitu ja käsitelty maakuntahallituksessa 23.4.2012
Kuntakohtaiset esittelytilaisuudet
15.2. 2012 Pyhtää, Huutjärven kirjasto, monitoimitila
Osallistumisen seuranta: 5 henkilöä
16.2.2012 Kouvola, maakuntakirjasto, auditorio
Osallistumisen seuranta: 2 henkilöä
16.2.2012 Iitti, kunnanvirasto, valtuustosali
Osallistumisen seuranta: 4 henkilöä
21.2.2012 Miehikkälä, kunnanvirasto, valtuustosali
Osallistumisen seuranta: 0 henkilöä
21.2.2012 Virolahti, Rajasali
Osallistumisen seuranta: 5 henkilöä
22.2.2012 Kotka, Kymenlaakson liiton toimisto
Osallistumisen seuranta: 2 henkilöä
22.2.2012 Hamina, Ruissalon kirjasto, kerhohuone
Osallistumisen seuranta: 24 henkilöä
Osallistujat yhteensä: 42 henkilöä
Neuvottelut
18.1.2012 Ympäristöministeriö työneuvottelu
1.2.2012 Kaakkois-Suomen ELY työneuvottelu
25.4.2012 Viranomaisneuvottelu
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Päätöksenteko
14.5.2012 Maakuntahallitus teki esityksen maakuntakaavan hyväksymiseksi maakuntavaltuustolle.
11.6.2012 Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan.
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8. VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN HUOMIOON
OTTO MAAKUTAKAAVASSA
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueiden käytön tavoitteista 2000 ja niiden tarkistamisesta 13.11.2008. Tässä
maakuntakaavassa noudatetaan 1.3.2009 voimaan tullutta tarkistettua tavoitteistoa.

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman
hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa on pyritty Kymenlaaksossa
sijoittamaan alueita teollisuus-, satama- tai varastoalueiden yhteyteen sekä erityisesti tulevan E18-moottoritien yhteyteen ja lähelle päävoimajohtolinjauksia. Tuulivoima-alueiden sijoittaminen
jo häiriötä tuottavien maankäyttömuotojen yhteyteen vähentää
maisema-, melu yms. vaikutuksia ja se on suositeltavaa alue- ja
yhdyskuntarakenteen sekä yhdyskunta- ja energiatalouden kannalta.
Maakuntakaavassa on annettu koko kaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys koskien tuulivoimaloiden sijoittamista keskitetysti.

Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle.

Kaavaratkaisulla edistetään merkittävästi uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.

Alueidenkäytössä tulee edistää energian
säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden
ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Maakuntakaavassa on annettu koko kaava-aluetta koskeva kaavamääräys koskien uusiutuvia energiamuotoja käyttävien järjestelmien käytön mahdollisuuksista.

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja Suhteessa valtakunnallisiin arvokohteisiin (esim. arvokkaisiin
rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonmaisema-alueisiin, suojelukohteisiin, kulttuuriympäristökohteiteen säilymistä.
siin) tuulivoima-alueiden valinnassa ja rajauksissa on noudatettu
seuraavia periaatteita:
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja
elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja
herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä.
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1. Tuulivoima-alueita ei ole osoitettu valtakunnallisesti arvokkaille arvokohteille.
2. Valtakunnallisten arvokohteiden tuntumassa edellytetään
suunnittelumääräyksellä erityisarvojen huomioon ottamista.
3. Tuulivoimaloiden alueet ovat niin laajoja ja topografiltaan vaihtelevia, että niiden sisällä on mahdollista löytää sijoitusratkaisut,
jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa esimerkiksi maisema tai
luontokohteille.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista
ja ylläpitämistä.

Kaavamääräyksellä velvoitetaan huomioimaan pohjavesiarvot,
mikäli tuulivoimaloiden alue sijoittuu I tai II-luokan pohjavesialueelle.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien
suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja
muuttamisriskejä
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän
etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan
kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön
kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.

Tuulivoimaloiden alueita ei sijoiteta saaristoon. Kaavaratkaisulla
on luotu suojavyöhyke vesistöihin.

Maakuntakaavoituksessa on luotava alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja verkostojen muodostamiselle. Maakuntakaavoituksella
ja yleiskaavoituksella on luotava alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti
Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla.

Maakuntakaavassa ei osoiteta tuulivoimaloiden alueita virkistysalueille. Kaavamääräyksellä velvoitetaan sijoittamaan tuulivoimalat ensisijaisesti muualle kuin virkistyksen alueille.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.

Tuulivoimaloiden alueiden sisällä eikä vähintään 500 metrin
etäisyydellä ole loma-asutusta.

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa oleva vähintään seudullinen tieverkko. Maakuntakaavassa on osoitettu merkittävät
yhdystiet.

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset
tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Maakuntakaavassa on osoitettu teknis-taloudellisesti ja muun
maankäytön kannalta tuulivoimaloille soveltuvat alueet.

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee

Tuulivoimaloiden alueet on sijoitettu lentoesterajoituspintojen
ulkopuolelle ja kohdekohtaisesti on annettu suunnittelumääräys
koskien lentoliikenteen ja sotilasilmailun tarpeiden ja tuulivoimatuotannon yhteensovittamista.

ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset,
sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset.
Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten
varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet.
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Maakuntakaavassa on osoitettu olemassa olevat sähköjohdot
kaava-alueella.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Huomioon otto Kymenlaakson maakuntakaavassa

Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävi- Pääsähkölinjat on osoitettu maakuntakaavassa. Uusia sähkölinjoen viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä rakennelmien ja suunniteltaessa on periaatteena niiden sijoittaminen mahdolliyhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Telelii- suuksien mukaan olemassa olevaan johtokäytävään.
kenteen mastojen sijoittumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen säilyttämiseen.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen
energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset
siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten
tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä
polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen
ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa.

Maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti tai seudullisesti
merkittävät energialaitokset.
Kaavassa on annettu kaavamääräys koskien uusiutuvia energiamuotoja käyttävien järjestelmien käytön mahdollisuuksista.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntä- Maakuntakaavassa on osoitettu teknis-taloudellisesti ja muun
miseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitet- maankäytön kannalta tuulivoimaloille soveltuvat alueet. Tuulivoitava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. maloiden keskittämisestä on annettu kaavamääräys.

Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa
alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä
maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet
sekä maiseman erityispiirteet.

Koko kaava-aluetta koskien on annettu kaavamääräys tuulivoimaloiden sijoittamisesta ja vaikutuksista alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin.
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9. KAAVAMUUTOKSET
Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden
ympäristöt, kaavamuutokset

SÄHKÖLINJAN YHTEYSTARVE
Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoverkoston yhteystarpeet.
Suunnittelumääräys:
Yhteystarpeen selvityksissä on varmistettava, että yhteystarpeen toteuttaminen ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta
selvitysalueella tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura
2000 -verkostoon kuuluvalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Miehikkälän kirkonkylän taajaman sähköyhteyksien varmentamiseksi osoitetaan yhteystarve Miehikkälän kirkonkylästä 110 kV:n
voimajohtoon.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tarkemmassa suunnittelussa periaatteena on sähköjohtojen sijoittaminen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan johtokäytävään.

ENERGIAHUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai
rakenteita.
Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kotkan Korkeakosken alueella toimii hyötyvoimalaitos, jonka
pääasiallinen energianlähde on kierrätykseen kelpaamaton kotitalousjäte. Poltettava jäte kerätään ylimaakunnallisesti Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilta. Kotkan Hovinsaaren biovoimalaitos käyttää energialähteenä teollisuuden
sivutuotteita, metsäperäisiä polttoaineita, kierrätyspolttoainetta
sekä tarpeen mukaan turvetta. Nämä kerätään Etelä- ja osittain
Pohjois-Kymenlaaksosta. Ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hyötyvoimalaitoksen toiminnan jatkuvuus ja toiminnan mahdollisesti tuottamat haitat.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt
teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.
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Suunnitteluratkaisun perustelut:
Alueilla toimii keskitettyjä jätevedenpuhdistamoita, joiden jäteveden keräysalue on vähintään ylikunnallinen ja joiden tuottama
biokaasu voidaan jakaa maakunnallisesti maakaasuverkon välityksellä. Ympäristön maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa
huomioon jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkuvuus ja toiminnan mahdollisesti tuottamat haitat.
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Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luonto,
kaavamuutokset

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ympäristövaikutuksia aiheuttavat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia
aineita on alueen suunnittelussa huomioitava vaarallisista
aineista alueelle ja sen lähiympäristölle aiheutuvat riskit.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden
säilyttämiseen.
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 läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen
pohjaolosuhteisiin, eikä sellaisia melu- tai muita häiriöitä,
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 verkostoon.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Kaavassa täydennetään Kymenlaakson teollisuusalueiden varauksia lisäämällä Pyhtään länsipuolelle Kumpulan teollisuusalue.
Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on löytää ratkaisu vähän
työllistävälle ja tilaa vaativalle teollisuuden alueelle. Esitetty sijainti soveltuu tilaa vaativalle teollisuudelle, jota ei voida sijoittaa
jo toteutuneisiin pienteollisuuden keskittymiin maakuntakaavan
taajama-toimintojen alueella. Koska alue ei sijaitse kiinni taajamassa, tulee alueelle sijoittuvan teollisuus- ja varastotoiminnan
olla tilaa vaativaa ja vähän työllistävää. Maakuntakaavaratkaisu
on osin todentava, koska Kumpulan teollisuusalueelle on jo siirtynyt ja voidaan edelleen siirtää teollisuus- ja varastotoimintoja
taajama-alueelta ja näin saada taajamaan kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia vähenemään. Ratkaisu ei aiheuta taajamarakenteen hajoamista. Alueen sijainti on tämän kaltaiselle toiminnalle
soveltuva sen hyvän liikenteellisen aseman vuoksi.
Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Alueen toteuttaminen edellyttää yksityiskohtaista kaavoitusta,
joka kuuluu ao. kunnalle samoin kuin kaavoitetun alueen kunnallistekniikan ja yleisten alueiden toteuttaminen.
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Itä-Uudenmaan maakuntakaava, kaavamuutokset

YHDYSTIE

YHDYSTIE
Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella
on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- ja kokoojakaduiksi.

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät taajamatoimintojen alueita ja kyliä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella
on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seutu- tai yhdystiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- ja kokoojakaduiksi.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Muutetaan ja täydennetään Pyhtään Vastilan alueen ja siihen
liittyvän Kouvolan Raussilan alueen yhteystieverkkoa yhdenmukaiseksi muun Kymenlaakson maakuntakaavoissa esitetyn tieverkoston kanssa. Tavoitteena on osoittaa jokainen maakuntakaavan
kylä-alue (kylä-merkintä) vähintään yhdystietasoisen tien piiriin.

Suunnitteluratkaisun perustelut:
Muutetaan ja täydennetään Pyhtään Vastilan alueen ja siihen
liittyvän Kouvolan Raussilan alueen yhteystieverkkoa yhdenmukaiseksi muun Kymenlaakson maakuntakaavoissa esitetyn tieverkoston kanssa. Tavoitteena on osoittaa jokainen maakuntakaavan
kylä-alue (kylä-merkintä) vähintään yhdystietasoisen tien piiriin.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tieliikennealueiden toteutuksesta vastaa valtio. Asemakaavoitettujen alueiden kaduista vastaa kunta. Pienet tienparannusinvestoinnit tehdään Ely -keskuksen käyttöön osoitetulla perustienpidon rahoituksella.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:
Tieliikennealueiden toteutuksesta vastaa valtio. Asemakaavoitettujen alueiden kaduista vastaa kunta. Pienet tienparannusinvestoinnit tehdään Ely -keskuksen käyttöön osoitetulla perustienpidon rahoituksella.

X

POISTUVA VARAUS

Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistettavat aluevaraukset.
Kymenlaakson ”Maaseutu ja Luonto” maakuntakaavasta poistetaan kiviaineksen ottoalueita.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Poistettavat alueet ovat Poski-selvityksen mukaan III-luokan
rakennuskivialueita, joiden liikenteellinen saavutettavuus on
heikko. Koska vaihtoehtoisia aineksenottoalueita löytyy muualta
maakunnasta runsaasti, voidaan merkityt ottoalueet poistaa ja
osoittaa aluetta tuulivoimatuotannolle.

X

POISTUVA VARAUS

Merkinnällä osoitetaan Kymenlaakson maakuntakaavoista poistettavat aluevaraukset.
Suunnitteluratkaisun perustelut:
Itä-Uudenmaan maakuntakaavan yhdystiemerkinnät korvataan
Kymenlaakson maakuntakaavoissa käytetyillä merkinnöillä.

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan yhdystiemerkinnät korvataataan Kymenlaakson maakuntakaavoissa käytetyillä merkinnöillä.
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10. TIIVISTELMÄ
Laadittava maakuntakaava on nimeltään Kymenlaakson energiamaakuntakaava. Maakuntakaavan muutos koskee vaihemaakuntakaavoja Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat ja niiden
ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010), Kymenlaakson
maakuntakaava, maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.12.2010) sekä
osaa Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 15.2.2010).

Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä
energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

Kaava-alue on Kymenlaakson maakunta, johon kuuluu seitsemän
kuntaa: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Energiamaakuntakaavan ratkaisulla edistetään valtakunnallisissa energiastrategioissa sekä maakunnallisessa Ilmasto ja energiastrategiassa esitettyjä tavoitteita uusiutuvan energian käytön
edistämisen osalta.

Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava. Tässä maakuntakaavassa käsitellään maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimaalueita. Maakuntakaavassa osoitetaan ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset sekä merkitykseltään vähintään seudulliset
jätevedenkäsittelylaitokset, joiden alueelle voidaan sijoittaa
uusiutuvan energian tuotantoa sekä sähkölinjan yhteystarve
Miehikkälän kirkonkylässä. Maakuntakaavassa osoitetaan myös
Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään
yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.
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11. LIITTEET
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Liite 1
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Liite 2

Kymenlaakson tuulisuus 1/2012
Pisteytys perustuu tuulisuuteen 100 metrin korkeudella.
Alle 6,0 m/s tuulisuus antaa 0,4 pistettä, yli 9 m/s tuulisuus 10 pistettä.
Analyysissä on käytetty 250x250 m tuulisuusruutuja rannikolta ja karkeampia 2500x2500m ruutuja sisämaasta.
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Liite 3

Liite 3

Asumattomat alueet ja ehdotetut tuulivoimaloiden alueet
Tuulivoimaloiden alue
Asumaton alue (YKR ©Suomen ympäristökeskus)
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Liite 4

Liite 4

Kymenlaakson tuulivoimaloiden alueet 1/2012
Merkinnät
Tuulivoima-alueet_ehdotus
t v1

kohdemerkintä_tv1
tuulivoimaselvityksen potentiaaliset alueet
tuulivoimaselvityksen paikkatietoanalyysissä tunnistetut alueet

tv1

Kouvola
tv1

tv1

Iitti
tv1

Miehikkälä
t v1

Hamina
tv1
tv1

tv1
tv1

tv1

tv1

tv1

Virolahti

Pyhtää
tv1

Kotka

tv1

tv1
tv1

tv1
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12.12 LÄHDELUETTELO
LÄHDELUETTELO
GTK:n Turvetutkimusraportit. Suokohtaiset tutkimusselosteet kootaan kuntakohtaisiksi raporteiksi, jotka
julkaistaan GTK:n turvetutkimusraportti -sarjassa.
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/palvelukuvaukset/turvetutkimusraportit.html
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Koskela (toim) 2004. Kymenlaakson alueellinen ympäristöanalyysi ja ympäristöindikaattorit. ECOREGhankkeen dokumentointiraportti 1, Suomen ympäristö 697.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=20745&lan=fi
KTM 2005. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2005. Lähiajan energiaja ilmastopolitiikan linjauksia –
kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi.
http://www.tem.fi/files/17252/KTM_Ilmasto_Suo.pdf
Kuntaliitto 2009. Kuntaliiton ilmastopoliittiset linjaukset.
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2008/Sivut/y32802008Kuntaliiton-ilmastopoliittiset-linjaukset.aspx
Kymenlaakson Liitto 2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kymenlaakson energiamaakuntakaava.
http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=4487&fileId=10691
Kymenlaakson Liitto 2010. Kymenlaakson maakuntaohjelma 2011–2014.
http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=3543&fileId=9246
Kymenlaakson liitto 2011. Kymenlaakson luonnonvarastrategia 2011-2020.
http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=4740&fileId=10065
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Kymenlaakson Liitto, Itä-Uudenmaan liitto 2005. Tuulivoiman tuotantoon soveltuvien maa- ja merialueiden
kartoitus Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikkoalueilla. Jaakko Pöyry Infra, Electrowatt-Ekono, 119s. +
liitteet.
http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=397&fileId=2226
Kymenlaakson liitto, & Pöyry 2011. Uusiutuvaa energiaa Kymenlaaksosta –Kymenlaakson tuulivoimaselvitys
2010. Kymenlaakson liiton julkaisu B:125.
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http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=5006&fileId=10575
Kymenlaakson liitto 2012. Kymenlaakson energiamaakuntakaava, Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson
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http://www.kymenlaakso.fi/suunnittelu_ja_kehittaminen/Maakuntakaava/Energiamaakuntakaava/issue_s
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Museovirasto 2009. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2009.
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/merkittavat_rakennetut_kohteet
Museovirasto 1993. Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
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ProAgria, Head Consulting 2006. Maatalous ja bioenergia Kymenlaaksossa – esiselvitys.
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voimin.
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Kansallinen%20luonnonvarastrategia.pdf
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http://services.kymenlaakso.fi/www/DimDocumentDownload?action=show&id=1056&fileId=1737
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http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j28-ilmasto-selonteko-j29-klimat-framtidsredogoerelse-j30climate_/pdf/fi.pdf
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 29.10.1992/993
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Vesirakentaja Oy, Energiateollisuus ry 2007. Voima vedesta. Selvitys vesivoiman lisäämismahdollisuuksista.
http://www.energia.fi/sites/default/files/voimaa_vedesta_2007_final_nettiversio_080208.pdf
Ympäristöministeriö 2009. Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt. Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=98972&lan=fi
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Ympäristöministeriö 2000-2003. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 –sarja:
Opas 1 Kaavamerkinnät (YM 10.4.2000)
Opas 5 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (YM 15.1.2001)
Opas 6 Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa (YM 1.7.2002)
Opas 7 Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (YM 2.7.2002)
Opas 8 Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa (YM 3.7.2002)
Opas 9 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa (YM 3.4.2003)
Opas 10 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset (YM 15.6.2003)
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Kaavan laatimisen kannalta keskeiset lähtökohta-aineistot ja lähteet on lueteltu maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä maakuntakaavan selvityksissä.
Paikkatietoaineistot ja sähköiset hallintajärjestelmät
Finngrid oy:
Sähköverkko, Toimitettu 7.1.2007
Kansainvälinen öljyputki
Gasum Oy:
Pää kaasulinjat, toimitettu 30.1.2007
Kaakkois-Suomen Tiepiiri:
Tiekanta, Toimitettu paikkatietoaineistona 30.10.2007
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Kaakkois-Suomen ympäristökeskus:
Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet
Kymenlaakson Liitto:
Kymenlaakson maakuntakaavan paikkatietoaineistot
Maanmittauslaitos:
Ylimaakunnalliset retkeilyreitit, toimitettu paikkatietona 21.12.2007
Metsähallitus:
Metsähallituksen suojelualueet, toimitettu paikkatietoaineistona 28.1.2008
Merenkulkuhallitus:
Laiva- ja veneväylät, Toimitettu paikkatietona 28.11.2007
Museovirasto:
Kiinteät muinasjäännökset, toimitettu 13.5.2008
Museotie, paikkatietoaineisto, toimitettu 13.5.2008
Rakennussuojelukohteet, 1993
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet, 2009
Päävesijohdot ja viemärilinjat: Kymenlaakson kunnat.
Puolustusvoimat:
Salpalinja aineisto, toimitettu 13.3.2008
Suomen ympäristökeskus:
Valtakunnallisesti arvokas harju-alue tai muu geologinen muodostuma (Oiva-palvelu, tilanne 3.6.2005)
Corine Land Cover 2000-paikkatietokanta (Oiva-palvelu, aineisto valmistunut 2005)
Hertta - Tietokanta. Ympäristöhallinnon tietopalvelujärjestelmä
Natura 2000 -alueet (Oiva-palvelu, päivitetty 19.8.2007)
Pohjavesi alueet (Oiva-palvelut, päivitetty 11.11.2008)
Suojelu ohjelmat ja erämaat (Oiva-palvelu, päivitetty 11.11.2008)
Valuma-alueet ja merijako paikkatietokanta (Oiva-palvelu)
Väestö 1980-, YKR-aineisto
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